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Abstract 
Whey is a good by-product for its implementation in the great diversity of products in food production 
(bakery, desserts, confectionery coatings, chocolate bars, beverage powders and soups). Besides, whey 
proteins are the best quality proteins available. Moreover, they have high protein efficiency ratio, which 
provides an excellent resource of essential amino acids in diet. These proteins can be used in the 
production of many functional foods because of the bioactive effects. The developments within food 
technology are provided the production of valuable products which contains bio-coherent compounds 
such as proteins and peptides based on whey. Also, these innovations have enabled to produce whey 
protein concentrates, whey powder, reduced minerals and lactose whey powder, whey protein isolated 
from whey in last years. Especially, the usage of whey protein isolates in dairy, meat, bakery, chocolate 
and confectionery industries are significant because of their functional impact on texture and aroma 
profiles. Although there are many usage areas of whey and has valuable isolates, the huge amounts of 
these by- products have been discharging directly to the river ecosystem for years. This review will be 
very useful in terms of identifying both the occurring serious problems of whey on environmental 
pollution and show the alternative usage of this by-product which came from dairy plants. Thus, the 
healthy and safe foods will be obtained with by producing high-nutrient products from whey, which is 
regarded as a waste. 
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1. GİRİŞ

Kazein içeriğinin çöktürülmesi ile elde edilen sütün sıvı kısmına “süt serumu” denilmesine rağmen daha çok 
peynir üretimi sırasında ortaya çıkan bir “süt yan ürünü” olarak tanımlanmaktadır (Ensminger et al., 1995). 
Literatürlerde ingilizce olarak “whey”, dilimizde ise “süt serumu” veya “peyniraltı suyu” (PAS) olarak 
kullanılmaktadır (Velioğlu Öğünç, 2011). Türk Gıda Kodeksi peynir tebliğine göre ise peyniraltı suyu; pıhtı 
kesimi sonrasında pıhtıdan ayrılan ve teleme dışında kalan “sıvı yan ürünü” olarak tanımlanmaktadır 
(Anonim, 2018a). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2010 yılı verilerine göre ülkemizde çiğ süt üretimi 
13.544.000 tondur. Yılda üretilen çiğ sütün %20 'sinin peynire işlendiği düşünüldüğünde yaklaşık 2.709.000 
ton sütün peynir yapımında kullanıldığı ve 2.302.000 ton civarında da PAS açığa çıktığı bildirilmektedir 
(Dinçoğlu ve Ardıç, 2012). Yani özetlemek gerekirse peynire işlenen sütün yaklaşık %80’i PAS olarak 
ayrılmakta ve yılda 2.68 milyon ton olarak ortaya çıkmaktadır (Güzeler ve ark., 2017). Sütçülük atığı olan bu 
ürünün bir bölümü lor peyniri üretiminde, bir kısmı PAS tozu üretiminde değerlendirilirken önemli bir 
bölümü ise kanalizasyona dökülmektedir (Türkmen ve ark., 2017). Suların organik kirlilik derecesinin 
belirlemede kullanılan kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) gibi parametreler 
değerlendirildiğinde, aslında PAS organik içeriği çok yüksek olan peynir endüstrisinin problematik bir atığı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel atık olarak alıcı ortamlara deşarj edildiğinde önemli çevre 
problemlerine yol açmaktadır (Ghaly et al., 2000). İçerdiği yüksek biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı 
karıştığı su ortamında  hızlı bir şekilde çözünmüş oksijenin bakteriler tarafından kullanılmasına ve bunun 
sonucunda da kötü kokuya ve ötrofikasyona neden olmaktadır. Çoğu peynir işletmelerinin ekonomik olarak 
değerlendirebilecek veya arıtabilecek yeterince tesise sahip olmadığı düşünüldüğünde bu atık çevreye 
boşaltılarak önemli bir kirliliğe neden olmaktadır (Alpkent ve Göncü, 2003).  

Dünyamızın sahip olduğu kaynakların tüketilmesi üzerinde birçok faktör etkilidir ve bu durum insanlığı bir 
yandan büyük korkular içerisine sürüklerken bir yandan da ümitler içerisinde yeni arayışlara 
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yönlendirmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkileyen beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açtığını 
kanıtlayan birçok çalışmalar bu arayışın bir dalını oluşturan fonksiyonel gıda üretimi eğilimine bizleri 
zorlamaktadır. Gelişmiş birçok ülke bu durumun farkında olmasından dolayı yüksek besin değerine ve 
fonksiyonel özelliklere sahip olan peyniraltı suyunu ithal etmeye ve bu atıktan çok değerli ürünler imal 
etmeye çalışmaktadır. PAS’ı en fazla ithal eden ülkeler; Hollanda, ABD, Çin ve en fazla ihraç eden ülkeler 
ise Almanya, Fransa ve Yeni Zelanda olarak karşımıza çıkmaktadır (Sarısaçlı, 2008; Yener, 2017). 

Peynir altı suyunda %0,5-1 gibi düşük miktarlarda protein bulunmasına karşın bunların α-laktoalbumin, ß-
laktoglobulin, serum albümin ve globülinlerden oluşması onu değerli bir ürün haline getirmektedir (Demirci 
ve Arıcı, 1989; Güzeler ve ark., 2017). Süt kuru maddesinin yaklaşık yarısını bünyesinde barındıran bir ürünü 
atık diye nitelendirmek ve bunu değerlendirme yoluna gitmeden dökmek büyük bir sorumsuzluk örneğidir. 
Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile peynir altı suyundan; konsantre peyniraltı suyu, peyniraltı suyu tozu, 
serum protein konsantresi, serum protein izolatı ve laktoz gibi besinsel içeriği zengin gıdalar 
hazırlanmaktadır. Ayrıca bu ürünler gıda, tıp, biyogaz üretimi, eczacılık, kozmetik gibi farklı birçok alanlarda 
da kullanılmaktadır. Özellikle gıda alanında oldukça yaygın kullanılan peyniraltı suyu ürünleri, gıdaların 
tekstürel özeliklerini geliştirmek ve biyolojik aktiviteye sahip olan peptid fraksiyonlarının üretilmesinde de 
başarılı bir şekilde değerlendirilmektedir (Lagrange et al., 2015).   

Tablo 1’de peynir altı suyu bileşimi verilmiştir (Dinçoğlu ve Ardıç, 2012). Sahip olduğu bileşenler; laktoz, 
serum proteinleri, mineral maddeler ve biraz da süt yağından oluşmaktadır (Karagözlü ve Bayarer, 2004; 
Gürsel, 2015; Türkmen ve ark., 2017). Albümin, laktoferrin, laktoperoksidaz gibi minör bileşenler de 
içermektedir (Pal and Radavelli-Bagatini, 2013). Peyniraltı sularının besin öğeleri üretilen peynir çeşidine ve 
üretim teknolojisine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. PAS özellikle besinsel, biyolojik ve gıda katkı 
maddesi olarak eşsiz özellikleri içeren bir protein karışımına sahiptir (Doultani et al., 2004; Chandrapala et 
al., 2011). Peyniraltı suyu proteinlerinin bileşimi Tablo 2’de verilmiştir (De Witt, 1998; Karagözlü ve 
Bayarer, 2004). Kazein, süt proteinlerinin %80 gibi oldukça büyük bir bölümünü oluştururken peyniraltı suyu 
proteinleri ise yaklaşık %20’lik bölümünü oluşturmaktadır (Bylund, 2003; Fox ve Kelly, 2004; Özcan ve 
Delikanlı, 2011; Güzeler ve ark., 2017). Konsantre edilmiş PAS protein formlarında ise serum proteinlerinin 
oranı yüksek iken laktoz ve yağ gibi bileşenlerin oranları daha da düşüktür (Pal and Radavelli-Bagatini, 
2013). 

Tablo 1. Peyniraltı suyunun bişelimi (g/L) 

Bileşenler Tatlı Peynir Altı Suyu Ekşi Peynir Altı Suyu 

Toplam Kuru Madde 63,0-70,0 63,0-70,0 

Laktoz 46,0-52,0 44,0-46,0 

Protein 6,0-10,0 6,0 -8,0 

Yağ 3,0-3,5 2,0- 2,5 

Kalsiyum 0,4-0,6 1,2- 1,6 

Fosfat 1,0-3,0 2,0- 4,5 

Laktat 2,0 6,4 

Klorür 1,1 1,1 
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Tablo 2. Peyniraltı suyu proteinlerinin bileşimi   

2. SERUM PROTEİN İZOLATLARININ ÖNEMİ 

Serum proteinleri; spor sonrası fiziksel performansın geri kazanılması ve kas kaybının önlenmesinde (Ha and 
Zemel, 2003; Ohr, 2004; Tipton et al., 2004; Farnfield et al., 2005; Rankin and Darragh, 2006), tokluk hissi 
ve kilo kontrolünde (Ohr, 2004; Zemel, 2004; Tome, 2006), kardivasküler rahatsızlıkları önlemede (Ohr, 
2004; Pins et al., 2006), kan basıncını düşürme ve hipertansiyonu önlemede (Pihlanto-Leppala et al., 2000; 
Lee et al., 2007; Gür ve ark., 2010), yaraların tedavilerinde (Regester et al., 2003; Smithers, 2004), 
enfeksiyonların kontrolünde (Baruchel, 1993; Playford et al., 1999; Regester & Belford, 1999), bebek mama 
formülasyonlarında (Heine et al., 1991; Chatterton, 2006), sağlıklı yaşlanmada (Smilowitz et al., 2005) ve 
antikanserojenik olarak (Bounous et al., 1991; McIntosh et al., 1995; Gill and Cross, 2000) birçok alanda 
besinsel ve fizyolojik çeşitli etkileri olan önemli bileşiklerdir (Smithers et al., 2008). Ayrıca, biyolojik değeri 
yüksek aminoasitleri (lösin, izolösin, valin ve sistein vb.) fazlaca içerdikleri için vücudumuzun ihtiyaç 
duyduğu enerjiye dönüştürülmeleri de oldukça kolaydır (Özen ve Kılıç, 2007). Bununla birlikte doku hücre 
dejenerasyonlarının giderilmesinde de önemli rolü olan, esansiyel amino asitlerden dallanmış zincirli amino 
asitlere kadar amino asitlerin tüm spektrumunu da içermektedirler (Anonim 2018b). 

Bazı proteinler mineral bağlama (Toba et al., 2000), opioid (Bitri, 2004) ve antijenlere karşı etkili olma 
(Dutta, 2002) gibi özelliklerinden kaynaklanan biyolojik aktiviteye sahiptirler. Bu özellikleri hücre içi ve 
hücre dışında oluşan enzimatik parçalanma reaksiyonları tarafından belirli protein dizilimi ile ortaya çıkan 
biyoaktif peptidlerden kaynaklanmaktadır (Korhonen et al., 1998; da Costa et al., 2007). Biyoaktif peptidler, 
kan dolaşımında emildikten sonra hedef doku ve organlarda veya bağırsak lümeninde özel reseptörlere 
bağlanarak etkili olmaktadırlar (Luhovyy et al., 2007). Sütte bulunan proteinler biyoaktif peptidler açısından 
hayvansal ve bitkisel proteinlere göre daha iyi bir kaynak olarak gösterilmektedir (Regester et al., 1996; 
Walzem et al., 2002; Marshall, 2004; Gür ve ark., 2010). Bu kadar değerli etkilere sahip serum proteinlerinin 
biyolojik fonksiyonları ve sağlık üzerine etkileri Tablo 3’te verilmiştir (Ramos et al., 2016; Yıldız Akgül ve 
Karaman, 2017). Son yıllarda yapılan çalışmalar antikanser, antihipertansivite ve antioksidan etkileri ile virüs 
ve bakterilere karşı koruyucu etkilerini de ortaya koymuştur. Bu etkinin ortaya çıkmasında PAS proteinlerinin 
glutatiyon sentezini artırmasının etkili olduğu bilinmektedir (Bounous et al., 1983; Bounous and Gold,1991; 
Jahovic et al., 2005). Glutatiyon, hücrelerin dışında bulunan ve onları koruyan bir madde olup, oksidasyon 
sonucu ortaya çıkan toksik bileşiklerin vücut üzerinde oluşturacağı zararlı etkilerini önleyerek bağışıklık 
sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla PAS proteinleri bağışıklık sistemimizi geliştirici ve 
koruyucu bir etkiye de sahiptirler. 

 

 

 

 

 

 

 

Protein Konsantrasyon (g/l süt) 

β – Laktoglobulin 3,2 

α - Laktalbumin 1,2 

Imminoglobulin 0,8 

Serum Albumin 0,4 

Laktoferrin 0,2 

Laktoperoksidaz 0,03 

Proteaz – pepton ≥ 1 
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Tablo 3. Serum proteinlerinin biyolojik fonksiyonları ve sağlık üzerine etkileri  

Serum proteini Biyolojik fonksiyonu Sağlık üzerine etkileri 

β-laktoglobulün Pasif bağışıklık sağlamaları, 

Fosfor metabozilmalarını 
düzenlemek, retinol, palmitat, 
vitamin D, kolesterol, serbest yağ 
asitleri ve trigliseridleri taşımak 

Bağırsaklardan lipid emilimini 
azaltmak, Antikansorejenik etki, Pasif 
bağışıklık sistemini geliştirmek ve  

İmmunomodülatör etki 

α-laktoalbumin Laktozun biyosentezinde Antikansorejenik etki, Kemik gelişimi 
üzerinde ve kronik sinirsel 
hastalıkların tedavisinde 

Sığır serum albumini Lipid metabolizmasında Bağırsaklardan lipid emiliminin 
azaltılmasında, antioksidan etki, 
antikanserojenik etki ve antimutajenik 
etki  

Laktoferrin Demiri bağlayarak anemi 
kontrolünde 

Antimikrobiyal, antiviral, antifungal 
ve antitrombotik etki 

Laktoperoksidaz Enterik bakterilerin kontrolünde  Antimikrobiyal, antifungal ve 
antioksidan etki  

Immunolobulin G Pasif bağışıklık Bağışıklı sistemini güçlendirmek, 
antifungal ve antibakteriyel etki 

Serum proteinlerinin 
çoğu 

Biyoaktif özellik gösteren 
bileşiklerin oluşumunda (serofin, 
laktoferroksin, α-laktorfin, β-
laktorfin, latotensin) 

Opioid etki, ACE inhibe edici etki, 
Antihipertansif etki 

  

Ayrıca PAS proteinlerinden α-laktoalbumin, β-laktoglobulün, sığır serum albumin ve glikomakropeptidin 
sindirim enzimleri (pepsin, kimotripsin, tripsin vb.) veya proteaz enzimleri ile parçalanması sonucu 
laktokinon olarak tanımlanan peptid bileşiklerinin anjiyotensin dönüştüren enzim (ACE) engelleyici etkiye 
sahip olduğu da bilinmektedir (Anonim, 2018c). Bu enzimin görevi ise, konjestif kalp yetersizliği, miyokard 
infarktüsü ve kardiyovasküler rahatsızlıklar açısından risk grubu oluşturan hastaların morbidite ve 
mortalitelerini azaltmasıdır (Yusuf ve ark., 1992; Yusuf ve ark., 2000; Altın ve Kılıçkap, 2007). 

3. SERUM PROTEİN İZOLATLARİNİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ 

Serum proteinlerinin elde edilmesinde uygulanan izolasyon yönteminde ısıl işlem ile denatürasyon ve asit 
etkisiyle presipitasyon tekniği eskiden beri kullanılmaktadır. Isıl işlemin proteinlerin denatürasyonu üzerinde 
etkili olması nedeniyle elde edilen ürün suda çözünemediği gibi fonksiyonel özellikleri açısından da aktif 
olamamaktadır. Bu sebeple bu uygulanan teknikten daha da etkili olan ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon, ters 
osmoz, iyon değişimi, nanofiltrasyon, jel filtrasyonu ve karboksimetil selüloz kompleksinin presipitasyonu 
gibi metotlar uygulanmaktadır (Zall, 1992; Keri Marshall, 2004; Gür ve ark., 2010; Yıldız Akgül ve 
Karaman, 2017). Ayrıca elektrodiyaliz ve laktoz kristalizasyonunun da bu tekniklerle birlikte yürütülmesi ile 
daha da başarılı sonuçlar elde edilmektedir (Gürsel, 2007; Yıldız Akgül ve Karaman, 2017). Bununla birlikte 
enzimatik hidroliz yöntemi kullanılarak da PAS proteinleri elde edilebilmektedir (Gauthier et al., 2006; Saint-
Sauveur et al., 2008). 

İşlem uygulaması olarak öncelikle PAS da bulunan yağ ve laktoz ortamdan uzaklaştırılmakta ve serum 
protein miktarı %90’nın üzerine çıkarılmaktadır. Devam eden proseste ya mikrofiltrasyon (Fauquant et al., 
1985; Timmer and Van der Horst, 1998) ya da iyon değiştirici kromotografisi tekniklerinden birisi 
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uygulanmaktadır. Mikrofiltrasyon tekniği daha çok uygun bir gözenek çapına sahip (<1μm) bir membran 
aracılığı ile uygulanırken (Zydney, 1998; Doultani et al., 2004), iyon değiştirici yönteminde ise proteinlerin 
iyon değiştiricilerinde tutulması sağlanmaktadır. İyon değiştirici yöntemi uygulandığında daha çok serum 
protein izolatlarından kazein ve glikomakropeptid elde edilmektedir (Foegeding et al., 2003; El-Salam et al., 
2009; Lagrange et al., 2015; Yıldız Akgül ve Karaman, 2017).  

4. SERUM PROTEİN IZOLATLARİNİN KULLANIM ALANLARI 

PAS protein izolatları gıda teknolojisinde oldukça geniş alanlarda (süt ve ürünlerinde, fırıncılıkta, et ve 
ürünlerinde, içeceklerde; bebek mamalarında, sporcuların beslenmesinde ve hayvan beslenmesinde) 
kullanılmaktadır (Morr, 1992; Dı́az et al., 2004). Peynir altı suyu proteini konsantratlarının gıdalarda 
kullanımı Tablo 4’te verilmiştir (De Wit, 1989; Özcan ve Delikanlı, 2011).  

Tablo 4. Peynir altı suyu proteini konsantratlarının gıdalarda kullanımı 

 

Tabloyu incelendiğimizde PAS proteinlerinin; emülsiyon oluşturma, kıvam artırma, jel yapısı sağlama, su 
tutma ve serum ayrılmasının önlenmesi gibi çeşitli fonksiyonel özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bu 
özellikleri gıdaların hazırlanmasında önemli olan duyusal, tekstürel özellikleri ve ürünün raf ömrünün 
uzatılmasında etkili olmaktadır (Mleko and Gustaw, 2002; Herceg and Lelas, 2005; Özcan ve Delikanlı, 
2011). Üretimleri sırasında ısıl işlem uygulanmadığı için serum protein izolatlarında denatüre protein 
bulunmamaktadır. Böylece bu proteinler daha fazla su tutma kapasitesine sahiptirler. Özellikle yoğurt vb. 
ürünlerin hazırlanmasında (De Wit, 1998; Mleko and Gustaw, 2002; Yıldız Akgül ve Karaman, 2017) 
istenilen bir özellik olup tekstürel açıdan tüketicinin istediği ürünler elde edilmektedir (Lucey et al., 1999; 
Özen ve Kılıç, 2007). PAS protein izolatlarının diğer bir kullanım şekli dondurma üretiminde karşımıza 
çıkmaktadır. Proteinlerin buradaki etkileri incelendiğinde ise; ürünün köpük yapısının kararlı olmasını 
sağlamak ve ağızda çoğu tüketici tarafından pek fazla istenmeyen buzluluk hissine engel olmaktır (Khan, 

Gıda Çeşitleri Fonksiyonel Özellik Serum Protein konsantratı 

Süt ürünleri 

(Cheddar peyniri, cottage 
peyniri, krem peyniri ve 
yoğurt) 

●Randıman artışı  

●Randıman ve besin değerinde artış ●Yağ ve 
su bağlama  

●Viskozite ve su bağlama özelliklerinde artış  

%35’ lik protein içeren WPC 

İçecekler 

(Süt- benzeri, alkolsüz 
(≈pH 3), gazlı ve alkolsüz) 

●Kolloidal stabilite sağlama  

●Çözünebilme yeteneğini geliştirme  

●Viskoziteyi artırma  

●Tat geliştirme  

Yağı ayrılmış ya da 
demineralize edilmiş WPC 

Şekerlemeler 

(Karamel, frappe ve toffee) 

●Yüksek dövünebilme gücü ●Yüksek 
sıcaklıkta köpüğün stabilizasyonu  

Yağı ayrılmış ve ultrafiltre 
edilmiş ya da demineralize 
edilmiş WPC 

Tatlılar/ Mayonezler 

(Krem şanti, dondurma, 
jöle ve puding) 

●Yağ ile çırpılabilme niteliği  

●pH 4’te emülsifikasyon sağlama  

%35’ lik protein içeren WPC 

Et ürünleri 

(Frankfurter sosisi ve 
jambon) 

●Yağ ve su bağlama, ağ yapısı oluşturma  

●Düşük viskozite değerlerinde yüksek 
oranda çözünme  

%85’ lik protein içeren WPC 

Unlu gıdalar 

(Ekmek ve keklerde) 

●Besin değerinde artış  

●Yağ ve su bağlama  

● Isıyla jelleşme  

%65’ lik protein içeren WPC 
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1993; Aykan, 2001). PAS proteinlerinin emülsiyon sağlama özellikleri göz önüne alındığında gıda katkı 
maddesi (emülgatör) olarak yine gıdaların tekstürel yapılarının korunması amacıyla da kullanılmaktadırlar 
(Hu et al., 2003; Kiokias et al., 2007). 

Günümüzde ki teknolojik gelişmelerin avantajlarından biriside çeşitli nedenler ile gıdalardan kaybolan veya 
gıdalarda bulunmayan besin maddelerinin üretim aşamalarında eklenerek gıdaların zenginleştirilmesinin 
sağlanmasıdır. PAS protein izolatları da biyolojik değeri açısından düşük olan fırıncılık ürünlerine özellikle 
ekmek üretiminde %2 civarında kullanılmaktadır (Sienkiewicz et al., 1990; Burrington,1999, Ertugay ve ark., 
1987). Ayrıca serum proteinlerinin kazein proteinlerinden daha yüksek protein etkinlik oranına (PER) sahip 
olması (α-laktoalbuminin PER değeri 4 ve β-laktoglobulün ise 3,5) ve triptofan amino asidi açısından iyi bir 
kaynak olması nedeniyle, özellikle α-laktoalbumin bebek maması formülasyonlarında besinsel içeriğinin 
artırılmasında tercih edilmektedir (Anonim, 2018c). Ayrıca, vitaminler ve mineral madde içerikleri göz önüne 
alındığında salata soslarında ve tıbbi amaçlı beslenme ürünlerinin hazırlanmasında da kullanımları mevcuttur 
(Jovanović et al., 2005; Jain et al., 2015). İnsanların daha kısa sürede protein ihtiyacının karşılanmaları 
araştırıldığında serum proteinlerinin kazein, soya proteini ve yumurta albuminine göre daha iyi bir kaynak 
olduğu da bildirilmiştir (Anderson et al., 2004; Luhovyy et al., 2007).     

Yenilebilir filmler gıdaların raf ömrünün uzatılmasına (Franssen and Krochta, 2003; Raybaudi-Massilia et al., 
2008) ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunan ambalajlama materyalleridir (Debeaufort et al., 1998; 
Polat, 2007). Günümüzde PAS proteinleri ambalajlama sektöründe yenilebilir kaplama materyali olarak da 
başarılı bir şekilde kullanılmaktadırlar (Salmieri and Lacroix, 2006; Kristo et al., 2008; Zinoviadou et al., 
2009). Yalnız protein esaslı filmlerin olumsuz özelliklerinden olan kırılganlığını önlemek amacıyla 
plastikleştirici maddelerin (polioller, mono, di, çoklu polisakkaritler, gliserol vb.) kullanılması gerekmektedir. 
Bu şekilde filmlere esneklik ve uzayabilirlik özelliği kazandırılıp filmin fiziksel ve mekanik özellikleri daha 
da geliştirilmiş olmaktadır (Banker,1966; Coupland et al., 2000; Kokoszka et al., 2010). Protein izolatları 
uçucu ve uçucu olmayan maddelerin kapsüle edilmelerinde de başarılı bir mikroenkapsülasyon özelliği 
gösterebilmektedirler. Buna ilaveten yağların paketlenmesi ve depolanmasında da oksidasyona karşı 
koruyucu bir etkide sağlamaktadırlar (Sheu and Rosenberg, 1998; Gunasekaran, 2008; Aloğlu ve Öner, 
2010). 

PAS protein izolatlarının ayrıca sağlık ürünlerinde de (diş macunu, ağız çalkalama ürünleri vb.) kullanımı söz 
konusudur. Bu izolatlardan laktoperoksidaz, laktoferrin ve glikomakropeptit ağız sağlığının korunması 
amacıyla diş macunlarına katılmaktadırlar (Cornish et al., 2006; Boots and Floris, 2006; Pouliot et al., 2006; 
Korhonen and Pihlanto, 2007; Gür ve ark., 2010). 

SONUÇ  

Günümüzdeki gıda alanında yapılan ilerlemelerin katkısı ile PAS atık olarak düşünülen bir ürün olmaktan 
çıkıp bileşiminden kaynaklanan mükemmel besleyici özellikleri sayesinde birçok alanda yerini almaya 
başlamıştır. Özellikle gıdaların çeşitli özelliklerini desteklemeleri ile sağlık kriterlerinin geliştirilmesine katkı 
sağlayan fonksiyonel gıda ürünlerinin hazırlanmasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadırlar. Ayrıca PAS 
protein izolatlarının sahip olduğu değerli protein içeriği, sporcular ve vücut geliştiriciler tarafından 
kullanılmasını artırırken et ve ürünleri gibi değerli bir besin grubunu tüketmeyen/tüketemeyen vejeteryan 
kişiler açısından da gıda preparatı olarak beslenme planlarına dahil edilmektedir. Ancak son zamanlarda bu 
ürünler spor yapan kişiler arasında bilinçsizce kullanılmaktadır. Kesinlikle doktor ve diyetisyen tarafından 
eğitimler verilerek ve takipleri yapılarak kullanılmaları gerekmektedir.  

Ülkemizde tonlarca PAS maalesef değerlendirilmeden rögarlara verilerek zayi edilmektedir. Oysaki bu kadar 
değerli bir ürün, bu şekilde bertaraf edilmeye çalışıldığında hem çevre kirliğine hem de ekonomik ölçüde gıda 
kayıplarına neden olmaktadır. Yapılması gereken PAS ve ürünlerinin endüstrinin çeşitli dallarında 
kullanılarak kıymetli birçok ürünün üretilmesine fırsat verilmesidir. 
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Abstract 
In this paper, thermal effects of the nano fluids in VVER-1000 nuclear reactor are examined. Pressure 
drop, enthalpy, density, mass velocity are determined both normal and with nano fluid conditions. 
Aluminia(Al) is used as nano particle with different rates in coolant mass in this study. COBRA code is 
used for these calculations. At normal conditions, initial enthalpy value is 1294670 J/kg, with 0.01% nano 
particle enthalpy is 1064131 J/kg and at 0.1%  rate, enthalpy is 2258153 J/kg. After 0.03%, enthalpy 
value is increasing according to normal condition. Like enthalpy, other thermal properties which are 
velocity, density and pressure drop are better than normal conditions with nano particles especially after 
0.03%. 

Keywords: VVER-1000, nano metals, aluminia, COBRA. 

1. INTRODUCTION

VVER nuclear power reactor is Russian maden pressurized water reactor. These reactors generally 
use water as coolant. To increase the efficiency nano particles can be used in coolant.  
In previous study, using different nanofluids as coolant, VVER-1000 reactor primary neutronics 
parameters is investigated [1-2-3]. By using DRAGON, DONJON nd a thermal hydraulic model 
that solves the governing momentum, energy and mass equations, thermal hydraulic and neutronic 
analysis are performed [4]. The change in neutronic parameters of the VVER-1000 nuclear reactor 
core with dual cooled annular fuel attributable to the use of nanofluid as coolant is presented [5]. 
The use of nanofluid as a dual heat transfer enhancer and excess reactivity controller in a typical 
pressurized power reactor is focused[6]. For aluminia nanoparticle, fuel assembly is simulated in 
the hot channel using CFD simlation codes and thermal hydraulic calculations are done [7].  
In this study, aluminia  is used as nano particle with different rates in coolant mass and COBRA 
code is used for thermal analysis. For 0.01%, 0.03%,0.07 and 0.1%, thermal properties are 
examined. 
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Figure 1: Basic Structure of VVER nuclear reactor with main modules [8] 

2. METHOD AND MATERIAL 

2.1 COBRA CODE 

 
COBRA code is used for thermal calculations. COBRA code is a subchannel analysis code that 
computes the flow and enthalpy distributions in nuclear fuel rod bundles or cores for both steady 
state and transient conditions. The bundle or core of the reactor was divided into computational 
cells. The balance laws of mass, energy, and momentum for the fluid are written for each cell 
where the independent variables of enthalpy, pressure, and velocity are appropriate averages. The 
use of the computational cell concept allows individual analyses of subchannel, core, and general. 
[10] 

2.2 REACTOR SPECIFICATIONS 

The VVER-1000 design was developed between 1975 and 1985 based on the requirements of a 
new Soviet nuclear standard that incorporated some international practices, particularly in the area 
of plant safety. Many features of the VVER-1000 are similar to western design PWRs. The most 
important improvement is the steel reinforced protective shell. The VVER-1000 consists of the 
reactor pressure vessel, main cooling water pump, steam generators, pressurizer and piping 
systems. VVER’s fuel bundles are hexagonal. The fuel is made up of uranium at low enrichment. 
Figure 2 and Table 1 show VVER core model and reactor specifications. 
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Figure 2: VVER core model [9] 
 
 

 

 

Table 1: The reactor specifications [4] 
  
Reference pressure (MPa) 15.7 
Reactor thermal power (MWt) 3120 
Inlet coolant flow rate (m3/h) 84,800 
Inlet coolant enthalpy (kJ/kg) 1290 
Coolant temperature at the core inlet (K) 564.15 
Coolant temperature at the core outlet (K) 594.15 
Number of fuel assembly in the core 163 
Fuel assembly form Hexagonal 
Fuel pellet material UO2 
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2.3 THERMAL CALCULATIONS 

Thermal analysis made by using COBRA code. Since COBRA code inputs have properties such as 
density, thermal conductivity,specific heat and viscosity of the nanofluid, these properties are 
calculated by some equations [12]. 
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φ  is the volume fraction of nanofluid. 
 

Table 2. Thermo-physical properties of nanoparticles and base fluids[2] 

Property C (J/kg K) ρ(kg/m3) k (W/mK) a (m2/s) 
water 4179 997.1 0.605 1.47 
Al2O3 765 3970 40 1317 
 

3. RESULT AND DISCUSSIONS 
 
Enthalpy, velocity, pressure drop and density variations are examined by the result of COBRA . 
With the 0.01% nanofluid, enthalpy value is not good as expected but when nanometal rate is 
increasing, enthalpy is increasing too. At 0.1%, enthalpy initial value is 2258153 J/kg, final value 
is 2561656 J/kg. Likewise, at 0.01% velocity 7,314 m/sec at initial, at final condition velocity is 
7,713 m/sec. At 0.1%, velocity is 4,793 m/sec at initial, this value is 4,848 m/sec at normal 
operation. Delta P is 0,092 MPa at normal operation, 0,145 MPa at 0.01% nanofluid and 0,115 
MPa at 0.1%. And finally at 0.1%, density is 770,33 kg/m3 at initial, this value is 729,48 kg/m3 at 
normal operation. 
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Figure 3. Variation of enthalpy in the hot channel 
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Figure 5. Variation of pressure drop in the hot channel 

 

 
Figure 6. Variation of density in the hot channel 

 
 
4. CONCLUSIONS 
 
In this study, thermal hydraulic analysis for the nanofluid coolant has been performed by using 
COBRA code that solves momentum, mass and energy conversation equations. With nano metal 
thermal properties are better than just normal fluid. And so to increase reactor thermal efficiency, 
with nano particle coolant fluid may be good method. 
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Abstract 
In the quantum information processes the corresponding logical operators (quantum gates) acting on 
quantum bits (qubits) produce computational errors due to decoherence and other quantum noise. The 
general error for a given quantum gate accommodates the particular errors coming from the external 
control and from the interaction of the quantum system with the environment. 
The mathematical algorithm for the error correction proposed in this work is based on the speed gradient 
(SG) feedback approach. Recently we successfully applied SG to a two-level quantum system and 
developed an alternative paradigm, where the control quantum gate is dynamical and can be converted in 
time from one to other operators. In this case the sequence of logical operators acting on qubits during 
the computation can be replaced by the dynamical transformation just of few quantum gates. 
In our model we use the semiclassical formalism of single qubit driven by an external field in the rotating 
wave approximation. The initial state for the qubit is arbitrary. Our definition of the operational error 
rate is based on the Sanders-Wallman-Sanders diamond distance (originated from the Aharonov-Ben-Or 
threshold theorem) rather than on the gate infidelity (related to the average over all pure states). 
We discuss the error-tolerance of the proposed SG algorithm for the basic single-qubit operators, such as 
the phase shift, the Pauli set and the Hadamard gate. 
The work was performed in Institute of Problems in Mechanical Engineering of Russian Academy of 
Sciences (IPME RAS), supported by Russian Science Foundation (grant 14-29-00142). 

Keywords: Quantum computations, quantum gates, speed gradient feedback. 

1. INTRODUCTION

Last few years one can observe the fast progress in the experimental realization of quantum computational 
protocols. For instance, Google Quantum AI lab announced the project of building a large-scale universal 
error-corrected quantum computer that can be used to solve real-world problems [1]. 

In the quantum information processes the corresponding logical operators (quantum gates) acting on quantum 
bits (qubits) produce computational errors due to decoherence and other quantum noise. The computational 
errors come from different processes: dephasing, qubit relaxations, leakages [2]. The error is usually 
evaluated thought the average gate fidelities.  

The general error for a given quantum gate accommodates the particular errors coming from the external 
control and from the interaction of the quantum system with the environment. An ideal quantum computer 
would have at least hundreds of millions of qubits and an error rate lower than 0.01% [1].  

* Corresponding author. E-mail address: sergey.borisenok@agu.edu.tr (S. Borisenok).
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In fact, the entanglement plays an ambivalent role in the mechanism of error correction: from one side, it can 
cause an errors that result in a complete loss of the quantum information; from another side the entanglement 
also allows us to protect the information in a non-local way [3]: thought the distribution of the information 
over several qubits in a way that it cannot be accessed by measuring just a few of the qubits and it cannot be 
damaged if the environment interacts with just a few of the qubits. Experimentally it is shown that the 
coherent errors lead to an enormous mismatch between average and worst case of errors [2]. The worst-case 
error, as quantified by the diamond distance from the identity, can be more relevant to determining whether 
an experimental implementation is at the threshold for fault-tolerant quantum computation [4,5]. For the 
detailed conceptual review over the relation between average gate fidelity and the diamond distance see [6]. 

In our talk we discuss the error-tolerance of the proposed SG algorithm for the basic single-qubit operators, 
such as the phase shift, the Pauli set and the Hadamard gate.  

2. CONTROL ALGORITHM 

The mathematical algorithm for the error correction proposed in this work is based on the speed gradient (SG) 
feedback approach [7]. Recently we successfully applied SG to a two-level quantum system and developed an 
alternative paradigm, where the control quantum gate is dynamical and can be converted in time from one to 
other operators [8]. In this case the sequence of logical operators acting on qubits during the computation can 
be replaced by the dynamical transformation just of few quantum gates.  

In our model we use the semiclassical formalism of single qubit driven by an external field in the rotating 
wave approximation. The initial state for the qubit is arbitrary. Our definition of the operational error rate is 
based on the Sanders-Wallman-Sanders diamond distance [9], originated from the Aharonov-Ben-Or 
threshold theorem, rather than on the gate infidelity related to the average over all pure states [10], for details 
see [11]. 

2.1. The Average Gate Fidelity and the Diamond Distance 

The average gate fidelity (AGF) is defined through the integration over all pure states in the system as [12]: 

( ) ,avg ψψψψψ DdF ∫=                                                                                                            (1) 

with the channel discrepancy D (that is equal to unity for an ideal channel). By the definition of (1) AGF is 
bounded by the interval [0,1].  

The diamond distance is given by [9]: 
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The dimension of the computational subspace d is equal to: d = 2N, where N stands for the number of qubits. 

2.2. Speed gradient control over the single qubit gate 

In general, a qubit represents a two-level quantum system attached to a quantum bath. Is dynamical evolution 
is described by the Lindblad dynamical equation for the density operator. 

In the case of an absent or weal decay the single qubit preserves its evolution on the surface of the Bloch 
sphere 1)()()( 222 =++ tztytx  with the dynamical system in the dimensionless form [13]: 
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Here 12 EE −=ω , is the energy interval between two quantum levels, the Plank constant is chosen to be 1. 
The inversion x defines the measured state of the qubit due to the equalities 2/)1(11 x−=ρ  and 

2/)1(22 x+=ρ . For that reason we can define the norm 
◊

− ID  in (2) via the inversion only, such that: 

( ) ,)(
2
1 2

*xtx −=◊η                                                                                                                                   (7) 

with the target stabilization at the inversion level *x .  

To define the speed gradient (SG) algorithm, let’s consider Eq. (7) as the objective function (the goal 
function, or the target function). It must tend to zero. The speed gradient feedback for the goal function (7) is 
given by [7]: 
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with the arbitrary positive control constant Γ. Eqs (5) and (7)-(8) imply the derivative: 
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and the control algorithm for (7) in the form: 

.)( *xxzu −⋅Γ−=                                                                                                                                    (10) 

By (10), as soon as the control goal (7) is achieved (closed to 0), the control field becomes switched off. The 
important feature of SG algorithm is its robustness, i.e. it is universal for any initial conditions, such that we 
do not need to measure the initial stated of the controlled qubit. 

2.3. Example: The Hadamard Gate 

As an example, we present here the SG control over the diamond distance for the Hadamard gate: 









−

=
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11
2

1H  ,                                                                                                                                (11) 

that for the system (5) and (10) can be expressed as )0(* yx −= . 

For instance, on Fig.1 we chose y(0) = – 0.2, that corresponds to the desired elements of the density matrix  
4.011 =ρ  and 6.022 =ρ , i.e. there is a target probability 40%  to find the system at the ground level and 

60% – at the excited level. The control constant Γ = 10. Different initial conditions for the inversion x(t) are 
denoted with the following colors: x(0) = – 0.7 (red), – 0.4 (green), – 0.1 (cyan), 0.1 (blue) and 0.5 (black). 

On Fig.1 one can see that the achievement of the control goal for the SG-driven gate does not depend on the 
initial condition of the qubit. Thus, the algorithm proposed here is robust.  
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Fig. 1. Evolution of the inversion x(t) vs time for the Hadamard gate. 

3. CONCLUSIONS 
The application of a feedback control algorithm allows to design an external field driving quantum logical 
gates towards the desired zero level of their diamond distances. This approach can be used for the efficient 
error corrections for all basic single qubit gates. It can be easily extended for multi-qubit gates as well. 
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Abstract 
Meat and meat products content are susceptible to degradation due to chemical and microbial changes 
because of their rich nutrient. The usage of antimicrobial, antioxidant and synthetic additives have been 
increasing day by day. There are a number of reasons to reduce the nitrite used in meat products, such as 
the many side effects of these additives on health, consumer concerns about products containing these 
additives, and the resistance of microorganisms to synthetic antimicrobials. Research results on 
antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidative and antimutagenic effects of plant essential oils such as 
rosemary, thyme and cinnamon are positive.  
In this study, the possibilities of producing non-nitrifying emulsifying chicken products were investigated in 
order to provide the effects of the use of nitrite in emulsifying chicken products with alternative natural 
additives. For this purpose, rosemary, thyme, cinnamon essential oils were added to salami dough and heat 
treatment were applied to two different samples (0.3% and 0.5%). Microbiological, chemical (DPPH 
antioxidant activity, TBA), physical (pH, colour) and sensorial changes were followed during the shelf life 
of the products (0, 30, 60 and 90 days).  
According to the results obtained, there was no difference in terms of microbial in salami samples using 
essential oil instead of nitrite. Similar results were obtained in terms of antioxidant activity among the 
samples. However, samples containing 0.3% essential oil were found to be more acceptable than samples 
containing 0.5% essential oil. Consequently, it is possible that essential oils can be used instead of nitrite in 
emulsifying products. 
Keywords: Chicken sausage, essential oils, antioxidant, shelf life, emulsified meat 
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1. GİRİŞ  

Gıdaların raf ömrünü uzatmak için gıda işlemede genellikle sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. 
Özellikte et ürünlerinde nitrit ve nitrat en yoğun kullanılan katkı maddelerindendir. Ancak, nitrit, etteki 
sekonder aminlerle reaksiyona girerek kanserojen, teratojen ve mutajen özellikteki N-nitrozo bileşenlerin 
oluşumuna neden olmaktadır[1], [2]. N-nitrozo bileşenlerinin oluşumu, kolorektal kanser başta olmak üzere 
bazı kanser türlerinin ortaya çıkma riskini arttırabilmektedir [3]. Günde 50 g işlenmiş et tüketimi ile 
kolorektal kanser riskinin %18 oranında arttığı bildirilmiştir  [4].  

Günümüzde tüketicilerin, et ürünlerinin tüketimi ile sağlık riskleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan benzer çok 
sayıda bilgilendirmeye maruz kaldığı ve buna bağlı olarak doğal katkılı et ürünlerine olan taleplerinin arttığı 
gözlenmektedir. Et ürünlerinde nitrat ve nitritin fonksiyonlarını gösteren ve sağlık riski oluşturmayan 
alternatif katkıların kullanım imkanlarının araştırılması yönünde uzun yıllardır çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Ancak nitrat ve nitrit kürlenmiş et ürünlerinin özellikleri üzerinde geniş bir aktiviteye sahip 
olduğu için henüz bu katkıların tüm fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek düzeyde etkili alternatif tek bir katkı 
maddesi tespit edilememiştir. Yapılan güncel çalışmalar et ürünleri formülasyonlarında nitrat ve nitrit 
kullanımının ve üründe kalıntı nitrit miktarının doğal katkılarla, çeşitli katkıların kombinasyonlarıyla 
azaltılması ya da bu katkıların hiç kullanılmaması yönünde olup, son yıllarda bu alanda mikrobiyal 
kaynaklardan, organik asitlerden, yüksek basınç, ışınlama, engel teknolojisi uygulamalarından yararlanılması 
da dikkat çekicidir [5].  

Gelişen teknolojiye paralel olarak kullanımı gittikçe artmış bulunan sentetik katkı maddelerinin sağlık 
üzerinde birçok yan etkilerinin ortaya konmuş olması ve mikroorganizmaların sentetik antimikrobiyallere 
karşı direnç oluşturması gibi nedenler, tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen esansiyel yağların 
ve ekstraktların kullanımını tekrar ön plana çıkarmış ve bu ürünlerin gıdalarda, hayvan yemlerinde ve organik 
tarım uygulamalarında kullanımının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Bitki esansiyel 
yağlarının antibakteriyel, antifungal, antiviral, antioksidatif ve antimutajenik etkilerine yönelik elde edilen 
araştırma sonuçları genel olarak pozitif yöndedir. Bu nedenle bitkisel uçucu yağ ve ekstrakt kullanımının 
etkili çözüm yollarından biri olabileceği kabul edilmektedir. Bitki esansiyel yağlarının çoğunda mutajenik 
etkinin görülmemesi, bu yağların birçok sentetik gıda katkı maddesinin yerine kullanılabilecek potansiyel bir 
kaynak olduğunu göstermektedir [6]. 

Gıdaları bozan, gıda zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmalara, bozucu ve mikotoksin üreten küflere, 
patojenik ve dimorfik mayalara, hayvan ve bitki virüslerine karsı uçucu yağların etkileri konusunda pek çok 
araştırma bulunmaktadır. Bazı baharatlar ve bitkilerden elde edilen uçucu yağlar, sahip oldukları 
antimikrobiyal aktiviteden dolayı gıda sanayinde kullanılan doğal olmayan koruyucu maddelere alternatif 
olabilirler. Bu bileşiklerin gıda katkıları gibi kullanılmalarında, gıda zehirlenmelerine neden olan patojenlerin 
gelişmesini önlemede ya da gıda bozulmalarını geciktirmede önemli payları vardır. Doğal antimikrobiyal 
bileşiklerin kullanımı sadece gıdaların dayanıklı hale getirilmesinde değil, aynı zamanda mikrobiyal bitki ve 
insan hastalıklarının kontrolünde de önemlidir [7]. 

Uçucu esansiyel yağlar, antibiyotik ve antiseptik özellikleriyle gıda bozulma ve zehirlenmelerine neden olan 
Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis, Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., 
Campylobacter jejuni, Vibrio parahaemolyticus, Pseudomonas fluorescens, Shigella spp., Escherichia coli 
gibi bakteriler, maya ve küfler (Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus) 
üzerinde etkili olduğu bir çok araştırmada rapor edilmiştir [8]. 

Esansiyel yağlar Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler dahil, birçok mikroorganizma üzerine antibakteriyel 
etki göstermektedir. Örneğin esansiyel yağ bileşenlerinden izomerik fenol sınıfına ait olan karvakrol ve timol 
ile fenilpropanoid sınıfında yer alan sinnamaldehit, Escherichia coli O157 ve Salmonella typhimurium 
üzerine antibakteriyel etki göstermektedir. Karvakrol ve timol, bakteri membranını parçalayarak membranla 
ilgili materyallerin hücre dışına çıkmasını sağlarken, terpenoidler ve fenilpropanoidlerin ise lipofilik 
özellikleri sayesinde bakteri duvarını delerek hücrenin daha iç kısımlarına ulaştıkları bildirilmiştir [9]. 

Kekik otu yağının başlıca bileşenleri olan timol ve karvakrolün inhibe edici etkisi hücre zarı geçirgenliğinin 
zarar görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu maddeler pH ve inorganik iyon dengesini etkilemektedir. Lambert 
ve ark., timol ve karvakrolün Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa üzerine etkilerini 
inceledikleri bu çalışmada, bu maddelerin beraber kullanıldıklarında tek başına kullanıldıklarından daha iyi 
bir etki gösterdiklerini bildirmişlerdir. Yapılan bir in vitro çalısmada, tarçından elde edilen sinnamaldehit 
ekstraktının Clostridium perfringens ve Bacteroides fragilis’i kuvvetli şekilde, Bifidobacterium longum ve 
Lactobacillus acidophilus’u da orta düzeyde inhibe ettiği görülmüştür [10]. 
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Esansiyel yağların antimikrobiyal etkileri ile ilgili olarak in vitro çalışmalar yanında, canlı hayvanlarla 
yapılan in vivo çalışmalar da mevcuttur. Mitsch ve ark. (2004), broilerlerde Clostridium perfringens’in 
üremesi üzerine esansiyel yağların etkisini araştırdıkları çalışmada, (timol+öjenol+kurkumin+piperin) içeren 
uçucu yağ karışımı ile yine (timol+karvakrol+öjenol+kurkumin+piperin) içeren uçucu yağ karışımlarının 
diyete eklenmesiyle, broiler bağırsağındaki Clostridium perfringens kolonizasyonu ve üremesinin kontrol 
altında tutulabildiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Esansiyel yağların antioksidatif özellikleri, içerdikleri bileşenlerin yapısında yer alan fenolik hidroksil 
gruplarından kaynaklanmaktadır [12]. Bu yağların antioksidatif etkisi içerdikleri etken maddelerin miktarına, 
ekstraksiyonda kullanılan çözgenin tipine, ekstraksiyon yöntemine göre değişkenlik göstermektedir [13].  

Piyasadan alınan biberiye ve kekik esansiyel yağları uygulanarak marine edilen kerevitlerin 4ºC’de 
muhafazası sırasında kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal niteliklerinde meydana gelen değişimler 
incelenmiş bir çalışmada,  esansiyel yağların ürünün raf ömrü üzerine olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir 
[14]. 

Tarçın esansiyel yağının yağsız domuz etinin mikrobiyal ve duyusal raf ömrüne etkisinin araştırıldığı bir 
çalışmada ise tarçın esansiyel yağı, ürünün tadını ve kokusunu değiştirmeden antimikrobiyal etkisi 
gösterdiğini belirmişlerdir [15]. 

Et ve balık marinatlarına tarçın ve kekik esansiyel yağları ilavesinin ürünün raf ömrü boyunca mikrobiyal 
gelişim engellenmiş ve %3’e kadar esansiyel yağı kullanımı duyusal olarak kabul edilebilir bulunmuş fakat 
mikrobiyal raf ömrünü uzatmak için gerekli esansiyel yağ konsantrasyonu ürünün duyusal özelliklerini 
değiştirdiği görülmüştür [16]. 

Biberiye esansiyel yağının (%1) domuz parçacıklarında toplam koliform ve enterococci gelişimini 
engellendiği görülmüştür [17]. Benzer şekilde istavritlerin %1 biberiye esansiyel yağı ile muamele edilmesi 
ile 21 günlük raf ömrü boyunca bozulmaya karşı koruduğu belirlenmiştir [18].  

Guran ve ark. (2015) balık köftelerinde farklı konsantrasyonlar biberiye (8,5 ml/kg köfte) ve kekik (0,88 ml/ 
kg köfte) esansiyel yağları kullanarak duyusal özellikler değişmeden 14 günlük raf ömrü boyunca mikrobiyal 
gelişmeyi ve kimyasal bozulmayı geciktirebilmişlerdir. Tavuk köftelerine %0,4 oranında kekik esansiyel yağı 
eklenerek ürünün raf ömrü uzatılabildiği gibi organoleptik olarak ürün kalitesi korunmuştur [20].  

Bu çalışma kapsamında, nitrit miktarı azaltılmış emülsifiye et ürünlerinde ürün güvenliğini sağlamak ve raf 
ömrünü korumak amacıyla farklı konsantrasyonda farklı esansiyel yağları içeren tavuk salam örnekleri 
üretilmiş ve 90 gün raf ömrü boyunca mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve duyusal değişimleri takip 
edilmiştir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal  

Örneklerin hazırlanmasında hammadde olarak tavuk göğüs eti (Şenpiliç, İstanbul) ve koyun kuyruk yağı 
(Yıldız Et, Sivas) kullanılmıştır. Yardımcı maddeler olan baharat karışımı, nişasta, soya, nitritli tuz (%0,6), 
karmin ve tütsü aroması ise Kutluer Gıda (İstanbul)’dan temin edilmiştir. Gerekli olan esansiyel yağlar Sigma 
marka kekik esansiyel yağı Thymol (T0501), biberiye esansiyel yağı Rosemary Oil (W299200) ve tarçın 
esansiyel yağı Cinnamon Oil (W229105) %99 saflıkta ve sertifikalı olarak satın alınmıştır. Kullanılan 
besiyerleri Merck markadır. 

2.2. Yöntem 

Çalışmadaki deneysel örnekler Sivas’ta bir et işletmesinde (Yıldız Et, Sivas) hazırlanmıştır. Örneklerin 
üretilmesinde, işletmenin salam üretiminde kullandığı mevcut yöntem kullanılmıştır. Salam hamuru, donuk 
tavuk göğüs eti (% 65), kuyruk yağı (% 10), buz (%15), baharat karışımı (%2), nişasta (%5), soya (%2,5), tuz 
(% 1,7), tütsü aroması (% 0,1) ve karmin (% 0,02) ile hazırlanmıştır. Çalışmaya göre 7 kg hamur hazırlanmış 
ve 7’e bölünmüştür. 1’er kilogramlık 7 farklı örnek hamuru (K, R3, R5, T3, T5, C3, C5) oluşturulmuştur.  
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Kontrol örneği (K) esansiyel içermeyip 0,107 g/kg sodyum nitrit içermektedir. R3 ve R5 kodlu örnekler 
sırasıyla %0,3 (w/w) ve %0,5 (w/w) oranlarında rosemary oil, T3 ve T5 kodlu örnekler sırasıyla %0,3 (w/w) 
ve %0,5 (w/w) oranlarında timol oil, C3 ve C5 kodlu örnekler sırasıyla %0,3 (w/w) ve %0,5 (w/w) 
oranlarında cinnamon oil içermektedir.  

Elde edilen hamur halindeki örnekler, kuterde hamur sıcaklığının 100C’yi geçmeyecek şekilde homojenize 
edilerek salam hamuru 38 Q kalibre plastik kılıflara doldurulmuş ve hızlıca iç sıcaklığı 700C olacak şekilde 
yaklaşık 75 dakika otomatik fırında ısıl işlem uygulanmıştır. Örnekler fırından çıkarıldıktan sonra hızla 
soğutulmuştur. 0, 30, 60 ve 90. günlerde, örneklerin mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal analizleri 
yapılmıştır. Sonuçların istatiksel analizleri SAS paket programı ile yapılmıştır. 

Van Haute ve ark. (2016) yöntemine göre mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. 10 g salam örneği ile 90 mL 
steril fizyolojik tuzlu su (8,5 g NaCl/1000 mL) steril stomaker poşetinde 60 s VWR LB400 marka stomakerda 
homojenize edilmiştir. Uygun seyreltmeler yapılarak, toplam aerobik psikrofilik bakteri sayımı için PCA 
agara (10 C de 48 h) dökme plak yöntemi ile yapılmıştır.  

Salam örneklerinde pH tayini kalibre edilmiş olan Hanna HI-2221 pH metrede yapılmıştır.  

Tiyobarbütirik asit  (TBA) analizi, Tarladgis ve ark. (1960)’a göre spektrofotometrik olarak yapılmıştır.  

Örneklerin enstrümental renk ölçümleri Minolta Spektrophotometer CM-3600d cihazıyla Hunter renk skalası 
baz alınarak L, a ve b değerleri tespit edilmiştir [22].  

DPPH radikali süpürücü aktivite antioksidan analizi için metanol ile ektraksiyonları gerçekleştirilmiştir. 
Örnek ekstraktlarının DPPH üzerindeki serbest radikal süpürücü etkileri Brandwilliams ve ark. (1995) 
tarafından önerilen metot revize edilerek yapılmıştır.  

Duyusal analizler depolamanın ilk (0.gün) ve son günü (90.gün) yapılmıştır. Bu amaçla 8 eğitimli panelist 
tarafından alüminyum tepsilerde gerçekleştirilmiştir. Panelistler ISO standartlarına göre seçilmiştir [24]. 
Panelistler tarafından örneklerin renk, görünüş, koku, gevreklik, lezzet ve genel beğeni düzeyleri hedonik tip 
skala ile 1’den 5’e kadar puanlama yolu ile yapılmıştır [25]. 

3. SONUÇ 

Elde edilen mikrobiyolojik sonuçlara göre ısıl işlem görmüş örneklerin 0. gün toplam aerobik psikrofilik 
bakteri (TAMB) sayısı 10 kob/g’dan düşük bulunmuş olup 40C’deki depolama sürecinde tüm örneklerde bu 
sayıda artış görülmüştür. İçeriğinde herhangi bir esansiyel içermeyen kontrol örneğine kıyasla en düşük 
TAMB sayısı %0,5 oranın timol oil içeren örnekte, en yüksek TAMB sayısı ise %0,3 oranında cinnamon oil 
içeren örnekte tespit edilmiştir. Örneklerdeki esansiyel yağ konsantrasyonu arttıkça tespit edilen TAMB 
sayısı da azalmıştır. Cinnamon oil içeren örneklerdeki TAMB gelişimi diğer örneklerden daha fazladır (Tablo 
1).  

 

 

 

 

 
Tablo 1. Farklı esansiyel yağ kullanılarak üretilen tavuk salamı örneklerinin 40C’deki depolama sürecinde 
toplam aerobik psikrofilik bakteri sayısı (kob/g) 

 

 

 

 

 

Örnekler 0. Gün 30. Gün 60. Gün 90. Gün 
K <10 190 840 1010 
R3 <10 <10 91 170 
R5 <10 <10 30 180 
T3 <10 <10 50 200 
T5 <10 <10 20 135 
C3 <10 <10 240 3000 
C5 <10 <10 210 740 
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Örneklerin depolama süresince pH değişimleri birbirine yakın bulunmuştur (Tablo 2). Ancak et ürünlerindeki 
lipit oksidasyon göstergesi olarak kabul edilen TBA değeri et dokusundaki yağların oksidasyonuna bağlı 
olarak artarken, TBA ölçümü etteki acılaşma hakkında bilgi verir. Çok iyi materyalde TBA sayısı 3’den az 
olmalı, İyi bir materyalde ise 5’ten fazla olmamalıdır [26]. Tüketilebilirlik sınır değeri 7-8 mg 
malonaldehit/kg arasındadır. Tüm örneklerin TBA değeri 3’den düşük bulunmuştur. Kontrol örneğinde 
depolama boyunca TBA değeri artarken, depolama sonunda en düşük değer %0,5 oranında timol oil içeren 
örnekte tespit edilmiş ve bu örnekte depolama süresince TBA değeri düşmüştür (Tablo 2).  

Tablo 2. Farklı esansiyel yağ kullanılarak üretilen tavuk salamı örneklerinin 40C’deki depolama sürecinde 
pH, TBA (mg malonaldehit/kg) ve DPPH radikali süpürücü aktivite antioksidan analizi değerleri (%) 

DPPH radikali süpürücü aktivite antioksidan analizi sonuçlarına göre en yüksek inhibisyon %77,9 değeriyle 
T5 örneğinde tespit edilmiştir. Tüm örneklerin DPPH antioksidan aktivite değerleri depolama boyunca 
düşmüştür (Tablo 2).  

Renk, görünüş, koku, gevreklik, lezzet ve genel beğeni kriterlerinin 0 ve 90.günlerinde değerlendirildiği 
analiz sonuçlarına göre genel beğeni açısından en yüksek değeri kontrol örneği almış olmakla beraber kontrol 
örneğine en yakın değeri R3 örneği olmuştur. Tüm kriterlerde C5 örneği en düşük beğeni puanını almıştır. 
Tüm örneklerde kullanılan esansiyel yağ miktarı arttıkça kabul edilebilir düzeyi azaldığı görülmüştür (Tablo 
3).   

Kriter Renk Görünüş Koku Gevreklik Lezzet Genel Beğeni 

Gün 0.gün 90.gün 0.gün 90.gün 0.gün 90.gün 0.gün 90.gün 0.gün 90.gün 0.gün 90.gün 

K 4,83 4,56 4,83 4,44 4,33 4,44 4,50 4,33 4,67 4,11 4,50 4,00 

R3 3,83 3,67 4,50 3,44 3,17 3,00 4,33 3,56 3,00 3,22 4,00 3,40 

R5 4,00 3,44 4,50 3,44 3,00 3,00 3,83 3,67 3,50 2,67 3,50 3,16 

T3 3,67 3,78 4,17 3,67 3,67 3,56 3,33 3,56 3,33 3,33 3,67 3,20 

T5 3,50 3,89 3,83 3,33 2,83 2,67 3,17 3,56 2,67 2,56 3,00 2,78 

C3 3,67 3,33 3,83 3,44 3,83 3,00 3,50 3,56 3,00 2,89 3,00 3,31 

C5 2,83 2,78 3,50 2,78 3,17 3,22 3,00 3,33 2,17 3,44 2,50 3,29 

Tablo 3. Farklı esansiyel yağ kullanılarak üretilen tavuk salamı örneklerinin 40C’deki ilk ve son depolama 
günlerindeki duyusal değerleri 

Elde edilen sonuçlara göre, nitrit yerine esansiyel yağ kullanılan salam örneklerinde mikrobiyal açıdan 
kıyaslanınca rosemary ve timol oil içeren örneklerde kontrol grubuna göre daha yüksek mikrobiyal inhibisyon 
gözlenmiştir. Nitrit yerine timol ve rosemary oil kullanılan örneklerde lipit oksidasyonu nitrit kullanılarak 
üretilen örnekten daha düşük bulunmuştur. Depolama süresince esansiyel içeren örnekler, esansiyel yağ 
içermeyen kontrol grubuyla benzer DPPH antioksidan aktivite göstermiştir. Ancak %0.3 esansiyel yağ içeren 
örnekler, %0.5 esansiyel yağ içeren örneklere göre daha kabul edilebilir bulunmuştur. Bu veriler ışığında, 
nitritin emülsifiye et ürünlerinde sağladığı antimikrobiyal ve antioksidan etkiler özellikle kekik ve biberiye 
esansiyel yağları ile sağlanabileceği ve bu esansiyel yağların emülsifiye et ürünlerinde nitrit yerine 
kullanılabileceği düşünülmektedir.  

Gruplar 
pH TBA DPPH (%) 

0 30 60 90 0 30 60 90 0 30 60 90 
K 6,19 6,21 6,25 6,16 0,120 0,086 0,127 0,261 73  72,2 70,8 
R3 6,04 6,12 6,14 6,12 0,275 0,197 0,224 0,276 62,2 61,1 60,4 59,3 
R5 6,07 6,15 6,18 6,11 0,245 0,216 0,216 0,252 79,2 78,9 78,8 74,1 
T3 6,03 6,16 6,15 6,12 0,326 0,209 0,198 0,185 87,4 84,8 80,9 70,8 
T5 6,13 6,14 6,10 6,10 0,348 0,246 0,218 0,226   79,1 77,9 
C3 6,12 6,13 6,17 6,01 0,309 0,237 0,296 0,288   79,6 77,5 
C5 6,09 6,11 6,12 6,05 0,366 0,325 0,372 0,407   67,9 61,6 
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Abstract 
The presence of products made of foam concrete amongst the product varieties, which have become 
increasingly important in the development of lightweight construction materials in recent years and 
spread widely, attract attention. It can also be seen that it is increasingly preferred in non-structural 
building units due to the low unit weight, the porous structure and the technical advantages such as ease 
of application and insulation properties. Structural elements made of foam concrete can be made by 
using many different materials and especially the use of inorganic micronized or fine-grained aggregate 
materials in its composition is of special ecological importance. As it is known, our country has a very 
rich presence in terms of natural raw material resources and has an important reserve potential and 
spreads especially in the context of tuff occurrences in volcanic geographical regions. These tuff material 
formulations have not yet been used industrially at a sufficient level to provide high added value to the 
country's economy. Undoubtedly, it is inevitable to carry out innovative R&D studies on the subject. In 
the experimental R&D study aimed at providing industrial value added to the volcanic tuff materials in 
our country, volcanic tuff materials obtained from two different geographical regions were transformed 
into fine granular tuff aggregates by crushing and sieving and their use as main raw material in foam 
concrete production was analyzed in detail. The properties of the obtained foamed concrete specimens, 
especially the low unit weight, compressive strength, water absorption and insulation properties, and also 
the effect of the grain size of the tuff materials on the foamed concrete properties have been examined. In 
this paper, the summary findings of this experimental study will be discussed and the criteria for usability 
of foam concrete specimens using fine granular tuff in the context of a new innovative product derivative 
as masonry block elements in the construction industry will be discussed. 

Keywords: Kçpük beton, tüf, agrega, mekanik özellikler. 

1. GİRİŞ
Köpük beton, hava boşlukları uygun köpükleştirici madde ile harç içinde tutturulan ve hafif beton olarak 
sınıflandırılan bir çimento pastası veya harcıdır. Genellikle, Portland çimentosu, tek başına kum veya uçucu 
kül ile birlikte kum, su ve önceden oluşturulmuş stabil köpük içeren karışım ile üretilir [1-3]. Köpük, köpük 
yapıcı madde kullanılarak bir köpük oluşturucu yardımıyla üretilir. Hava içeriği, tipik olarak toplam hacmin 
yüzde 40 ila 80'i arasındadır. Köpük baloncukları çap olarak yaklaşık 0.1 ile 1.5 mm çap arasında değişir [4]. 
Köpük beton, kendiliğinden yerleşen bir betondur ve sıkıştırılması gerekmez ve bir kalıp içindeki boşlukları 
doldurmak için bir pompa çıkışından kolaylıkla akacaktır. Önemli yükseklik ve mesafelerde başarılı bir 
şekilde pompalanabilir [5-6]. Yüksek akışkanlık, düşük öz ağırlık, minimum agrega tüketimi, kontrollü düşük 
mukavemet ve mükemmel ısı yalıtım özelliklerine sahiptir. Son yıllarda yalıtım ve elastik özelliklerinden 
dolayı köpük betonun kullanımı günden güne artan eğilimle daha da yaygınlaşmakta ve köpük beton 
türevlerinde gözenekli agregalar kullanılmaktadır. Çimento dışında, köpük beton üretiminde diğer bileşenler 
giderek daha fazla kullanılmaktadır. Köpük betondan çok çeşitli yapı malzemesi türevleri geliştirilebilir. 
Ancak, yük taşımayan duvar elemanı blok ürünleri sektörel kullanım için yeni bir konudur [7-8]. 
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Yük taşımayan köpük beton kâgir duvar elemanları, hafif köpük beton karışımları tarafından üretilen hafif 
betonlardır. Hafif köpük betonlar, farklı tipte doğal ve / veya yapay gözenekli agregalar kullanılarak da 
üretilebilir. Üretilen malzemenin 28 günlük mukavemeti ve kuru yoğunluğu harcın bileşime göre değişmekle 
birlikte olup, büyük ölçüde hava boşluk muhtevasına bağlıdır. Ancak, genellikle 1.0 ile 25.00 N/mm2 basınç 
dayanım ve 400 ile 1800 kg/m3 arasında kuru yoğunluk değerine sahip olur [9-11]. Bir diğer yandan, köpük 
dozajında uygun kontrol ile, daha dar bir kuru yoğunluk aralığında (250 - 600 kg/m3) hafif ve gözenekli 
agregalı, bölme duvar, dolgu ve yalıtım amaçlı köpük beton üretimi gerçekleştirilebilir. 

Bu bildiride, inşaat mühendisliği uygulamalarında özel olarak yük taşımayan kagir birimlerin kullanımı için 
üretilecek köpük betonun teknik özellikleri üzerinde doğal ve gözenekli agregaların teknik özellikleri ve 
performansları değerlendirilmiştir. Araştırmada, volkanik tüf materyalleri doğal gözenekli agrega olarak 
analiz edilmiştir. Elde edilen köpük beton örneklerinin özellikle düşük birim ağırlık, basınç dayanımı, su 
emme ve yalıtım özellikleri test edilmiş olup, ayrıca tüf malzemelerin tane boyutunun köpük beton 
özelliklerine olan etkisi de incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Kullanılan Malzemeler 

Tüm köpük beton örnekleri için EN 197-1 CEM 1 42.5R (42.5 N / mm2) standardını karşılayan Portland 
çimentosu kullanılmıştır. 

Volkanik tüfler iç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde oluşum sergilemektedir. 
Özellikle, Ankara, Eskisehir, Kayseri, Konya, Nigde, Nevsehir ve Aksaray gibi bçlgelerde farklı mineral 
oluşumlarına sahip volkanik tüfler bulunmaktadır [12]. Bu çalışmada, iki farklı boyut ve iki farklı bölgeye ait 
ince boyut tüf kullanılmıştır. Kullanılan tüflere ait fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge 1’de verilmiştir. 

Bu çalışmada sönmüş toz kireç dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Sönmüş toz kireç Türkiye'den temin 
edilen ticari bir üründür. Toz formundaki sönmüş toz kireç EN 459-1'e göre CL80 sınıfına aittir. Harç 
karışımlarda PH dengesini stabilize etmek için karışım kombinasyonlarında sönmüş toz kireç katkı maddesi 
kullanılmıştır. 

Kalsit, harçların bileşiminde dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Toz kalsit Türkiye'den temin edilen ticari 
bir üründür. Bu deney programında kullanılan kalsit, kalsit minerallerinden öğütülerek elde edilen beyaz bir 
toz formudur. 

 

Çizelge 1. Volkanik tüf agregaların genel özellikleri. 

Özellik 
Aksaray Tüf 
250μm (Volkanik 
Tüf 1) 

Aksaray Tüf 
500μm (Volkanik 
Tüf 2) 

Kayseri Tüf 
250μm (Volkanik 
Tüf 3) 

Kayseri Tüf 
500μm (Volkanik 
Tüf 4) 

Kuru Birim Hacim Kütle 796 kg/m3 783 kg/m3 748 kg/m3 730 kg/m3 
Özgül Ağırlık (DIN 52102) 2.34 gr/cm3 2.34 gr/cm3 2.33 gr/cm3 2.33 gr/cm3 

Pomza Kırıntıları %65-77 %65-77 %68-82 %68-82 
SiO2 %67.16 %67.16 %65.73 %65.73 

Al2O3 %13.92 %13.92 %12.81 %12.81 
Fe2O3 %3.52 %3.52 %3.04 %3.04 
Na2O %3.41 %3.41 %3.77 %3.77 
MgO %0.72 %0.72 %0.83 %0.83 
K2O %2.84 %2.84 %2.49 %2.49 
CaO %3.96 %3.96 %3.15 %3.15 
TiO2 %0.18 %0.18 %0.15 %0.15 
A.K. %3.52 %3.52 %2.70 %2.70 

2.2. Karışım Dizaynı ve Testleri 

Her hafif yapılı agrega tipine göre birincil karışımlar, çalışma programında tüm köpük beton karışımı 
örneklerinin elde edilmesi için ilk olarak ayrı ayrı taze harç formunda üretilmiştir. Köpük beton matrisinde 
hafif agregaların etkileşimini incelemek için 250μm ve 500μm Aksaray Tüf ve 250μm ve 500μm Kayseri Tüf 
olmak üzere dört farklı tipte agrega kullanılmıştır. Bütün köpük beton numuneleri, bağlayıcı, hafif agregalar 
ve diğer dolgu malzemeleri olarak Portland çimentosu ile hazırlanmıştır. Tüm karışımlarda aynı kıvamı elde 
etmek için, her karışımın su/katı oranı, agrega türevine göre farklı şekilde kullanılmıştır. 500μm Aksaray Tüf 
agregalı köpük beton karışımları için su/katı oranı sabit değerler olarak 0,61 olarak kullanılmıştır. 250μm 
Aksaray Tüf agregalı köpük beton karışımları için su/katı oranı sabit değerler olarak 0,63 olarak 
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kullanılmıştır. 500μm Kayseri Tüf ve 250μm Kayseri Tüf agregalı köpük beton karışımları için su/katı 
oranları 0.62 ve 0.63 değerleri de kullanılır. Her karışımda, karışım matris yapısına mukavemet kazandırmak 
için krışım suyuna sabit bir karışım halinde ağırlıkça %0.75 sodyum silikat çözeltisi ilave edilmiştir. Birincil 
yaş harç numuneleri hazırlandıktan sonra, harç numunelerini farklı oranlarda köpük miktarları ile karıştırarak 
ikincil harç örnekleri elde edilmiştir. Karışımlara eklenen köpük miktarı, o karşımda kullanılan toplam toz 
miktarı için litre olarak gereken köpük oranı olarak belirlenmiştir. Sırasıyla 1.75, 2.0 ve 2.5 lt/kg olan üç 
farklı köpük oranı kullanılır. Bir köpürtme jeneratörü tarafından köpük üretmek için bir sentetik köpük ajanı 
kullanılmıştır. Köpük ajanı ASTM C260 ve ASTM C869'a göre uygun bir ürün olup, hem kaliteli hem de 
tutarlı performans sağlamaktadır. Karışım koşullarının geri kalanı araştırma boyunca sabit tutulmuştur. 
Karışım kombinasyonlarında değişken bir malzeme olarak hafif agrega ilavesi, köpük beton numunelerinin 
kagir duvar yapımları için termal ve mekanik özelliklerinin etkisini belirlemek için kullanılmıştır. Karışımlar 
ağırlıkça orantılara dayanmaktadır ve tüm hafif agrega oranları her bir karışım serisi için aynı miktardadır. 
Bununla birlikte, sadece her bir karışım serisinde farklı olan köpük miktarları. Her bir seri beton örnekleri 
için yirmi örnek dökülmüş ve bu nedenle toplam 240 beton numunesi incelenmiştir. Çalışma kapsamında 
oluşturulan karışım serilerinin karışım oranları Çizelge 2'de verilmiştir. 

Çizelge 2. Karışım Oranları. 

Karışım 
Çimento 
(Ağırlıkça 
%) 

500 μm 
Aksaray 
Tüf 
(Ağırlıkça 
%) 

250 μm 
Aksaray 
Tüf 
(Ağırlıkça 
%) 

500 μm 
Kayseri 
Tüf 
(Ağırlıkça 
%) 

250 μm 
Kayseri 
Tüf 
(Ağırlıkça 
%) 

Dolgu 
Malzemeleri 
(Ağırlıkça 
%) 

Köpük 
Miktarı 
(lt/kg) 

Su/Katı 
Oranı 

AK1 42 37 - - - 21 1.75 0.61 
AK2 42 37 - - - 21 2.00 0.61 
AK3 42 37 - - - 21 2.50 0.61 
AK4 42 - 37 - - 21 1.75 0.63 
AK5 42 - 37 - - 21 2.00 0.63 
AK6 42 - 37 - - 21 2.50 0.63 
KY1 42 - - 37 - 21 1.75 0.62 
KY2 42 - - 37 - 21 2.00 0.62 
KY3 42 - - 37 - 21 2.50 0.62 
KY4 42 - - - 37 21 1.75 0.63 
KY5 42 - - - 37 21 2.00 0.63 
KY6 42 - - - 37 21 2.50 0.63 

10x10x10 cm boyutlarında yirmi kübik test numunesi, deneylerin tutarlılığından emin olmak için her karışım 
için dökülmüştür. Numuneler daha sonra bir gün sonra kalıplardan çıkarılmıştır. İlk 3 gün boyunca 25°C'de 
ve iklim kabininde %55 ±%3 bağıl nemde kürlenmişlerdir. Üç gün sonra tüm örnekler bu kabinden alınmış ve 
90 güne kadar normal ortam koşullarında tutulmuştur. 3 gün sonra numunelere herhangi bir ısı ve/veya buhar 
muamelesi uygulanmamış ve normal oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruma zamanları, her bir 
numunede, dökümden sonraki ilk 24 saat içinde dört kez analiz edildi. Tercih edilen ölçüm süreleri 3, 8, 12 ve 
24 saat olarak belirlenmiştir. Bu ölçümlerde numuneler kalıplarla birlikte ölçülmüş ve net değerler kalıp 
kalınlıklarının çıkarılmasıyla belirlenmiştir. Bu bağlamda, numunelerin ilk 24 saatte nem atma kapasitelerinin 
ne ölçüde olduğu analiz edilmiştir. 24 saatlik sürenin sonunda, numunelerin priz ve nem atma koşulları 
sırasıyla 2, 3, 7, 14, 21, 28, 56 ve 90. günlerde analiz edilmiştir. Tüm test numuneleri, 7, 14 ve 28 günlük 
kürlenme süresindeki kuru kütle yoğunluklarını analiz edilmiştir. Ayrıca, her bir numunenin basınç dayanımı, 
su buharı geçirgenliği, ultrason hızı ve ısıl iletkenliği teknik özellikleri de 28 günlük kür süresi içerisinde 
deneysel olarak belirlendi ve araştırma bulguları ayrıntılı olarak tartışıldı. Tüm testler ve deneyler, duvar 
örümü yapım birimleri için EN 771 serisi standartlarında belirtilen ilkelere göre gerçekleştirilmiştir. 
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışma programından elde edilen fiziksel ve mekanik özellikler Çizelge 3'te özetlenmiştir. 

Çizelge 3. Karışımlara ait bazı teknik özellikler. 

Mixture Taze Harç Birim 
Kütle (kg/m3) 

Kuru Birim 
Hacim Kütle (28 
gün kür) (kg/m3) 

Basınç 
Dayanımı  (28 
gün kür) 
(N/mm2) 

Su Buharı 
Difüzyon 
Katsayısı  

Ultrasonik 
Sismik Hız 
(m/s) 

Isıl İletkenlik 
Değeri 
(W/mK) 

AK1 685 422 1,71 8,11 1312 0,094 
AK2 627 395 1,33 7,24 1194 0,090 
AK3 607 338 1,01 5,90 1030 0,083 
AK4 710 431 1,94 8,13 1322 0,096 
AK5 644 411 1,49 7,45 1207 0,093 
AK6 613 348 1,17 6,16 1047 0,085 
KY1 635 407 1,79 7,90 1272 0,084 
KY2 591 383 1,39 6,85 1103 0,081 
KY3 488 311 1,10 5,40 988 0,073 
KY4 641 428 1,99 7,95 1288 0,087 
KY5 583 397 1,57 6,91 1140 0,083 
KY6 496 334 1,29 5,63 993 0,076 

3.1. Mikroskobik Yapısal Analiz 

Mikroskobik analiz, malzemelerin veya ürünlerin mikroyapısını anlamak için gereklidir. Mikroskobik 
analizinden elde edilen veriler, araştırma ve ürün geliştirme programlarının ilerletilmesi için önemlidir. 
Mikroskobik yapısal inceleme, matris yapısının anlaşılması, gözeneklilik formunun tanımlanması ve harcın 
matris yapısındaki fiziksel özelliklerin tanımlanması gibi özellikler için son derece yararlı bir yaklaşımdır. 
Bütün hidrate olmuş ve sertleştirilmiş köpüklü beton örneklerinin mikroskobik analizi yapılmış ve genel 
bulgular Şekil 1 ve Şekil 2'de sembolik olarak verilmiştir. 

Şekil 1. Köpük Oranı 1.75 olan harç karışımının genel 
yapısal görünümü. 

Şekil 2. Köpük Oranı 2.50 olan harç karışımının genel 
yapısal görünümü.

Şekil l'den anlaşılabileceği gibi, köpük oranı 1.75 olan köpüklü beton harç karışımının, oldukça küçük çaplı 
ve düzensiz gözenekli bir yapıya sahip bir matris yapısı sergilemektedir. Karışım örneğinin matris formunda 
bazı boşluklar olduğu görülebilir. Bu durum, harcın buhar geçirgenliğinin ve matris yapısının yüksek su 
tutma özelliğinin bir işareti olarak algılanabilir. Öte yandan, köpük oranı 2.50 olan köpüklü beton harç 
karışımının matris yapısı göz önüne alındığında, matris yapının oluşumu sırasında meydana gelen 
gözeneklilik oranının harcın içine giren daha fazla köpük anı sayesinde, daha fazla gözenekli vedüzensiz bir 
gözenekliliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu durum matris yapıyı zayıflatabilecek ve harcın mekanik 
özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek bir durum olarak değerlendirilebilir (Şekil 2). 
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3.2. Harçların Kuruma ve Su Atma Kapasiteleri 

Nem atma, köpük betonunun daha kolay kurumasını sağlamak için sıklıkla bakılan noktalardan biridir. Temel 
kavram basittir; köpük beton numunelerini çevreleyen havanın çiğlenme noktası, örnek içindeki gizli nemin 
daha fazla numune yüzeyi boyunca buharlaşabilmesi için azaltılabilir. Köpük beton numuneleri ne kadar hızlı 
nem atarsa, kuruma hızı o kadar hızlı olur ve uygulanabilirliği o kadar iyi olur. Aynı zamanda, numunelerin 
hızlı nem atma kabiliyetleri, olası köpük yok oluşu ve malzeme matris yapısında oluşabilecek ayrışmanın 
önlenmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, ilk 24 saat, köpük beton üretimi ve dökümünden sonra 
önemlidir. 250 μm Aksaray, 500 μm Aksaray,  250 μm Kayseri,  500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton 
örneklerinin 1,75 lt/kg'lık köpük oranları için kuruma ve nem atma kapasitesi Şekil 3 - Şekil 6'da verilmiştir. 

   
    Şekil 3. 250 μm Aksaray tüf için zamana karşı nem atma            Şekil 4. 500 μm Aksaray tüf için zamana karşı nem atma 

  
   Şekil 5. 250 μm Kayseri tüf için zamana karşı nem atma              Şekil 6. 500 μm Kayseri tüf için zamana karşı nem atma 

250 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton örnekleri ilk 3 saat içinde %1.16 nem atma, 500 μm Aksaray tüf 
agregalı köpük beton örnekleri %0.75, 250 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri %0.92 ve 500 μm 
Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri nem atma özelliği sergilemiştir. Diğer taraftan, 8 saatlik bir süre 
sonunda, 250 μm Aksaray, 500 μm Aksaray, 250 μm Kayseri ve 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton 
örnekleri için nem atma oranları sırasıyla %6.8, %2.3, %3.5 ve %4.2'dir. Benzer eğilim, 250 μm Aksaray, 500 
μm Aksaray, 250 μm Kayseri ve 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri için sırasıyla %12.1, 
%7.5, %8.7 ve %11.4 olarak ilk on iki saatlik bir süre boyunca gözlenmiştir. Bu bulgularda da görüldüğü 
gibi, 250 μm Aksaray tüf agregalı numunelerin nemi diğer karışımlara göre daha yüksek bir seviyede atma 
kabiliyeti vardır. Bunun nedeni, matris yapısındaki Aksaray tüf agrega parçacıklarının açık gözenekliliğinin 
daha yüksek olmasıdır. Özellikle agregaları nedeniyle kapalı gözenekli yapıya sahip olan beton örnekleri 
nemi çok uzun bir süre için hapsedebilir. 28 günlük kürlenme süresinden sonra analiz edilen nem atma 
oranları, sırasıyla 250 μm Aksaray, 500 μm Aksaray, 250 μm Kayseri ve 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük 
beton örnekleri için %40.1, %39.3, %34.9 ve %37.5 olarak gözlenmiştir. Görüldüğü gibi, Kayseri tüf agregalı 
örnekleri daha uzun vadeli nem atma kabiliyetine sahip olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise Kayseri 
tüfünün gözenek yapısının daha kapalı ve suyu daha uzun süre muhafaza etmeye elverişli olmasıdır. 

3.3. Birim Hacim Ağırlık 

Birim hacim ağırlık değeri hafif köpük betondan mamül duvar üniteleri için önemli bir faktördür. Bu değer 
temel olarak, basınç dayanımı, su buharı geçirgenliği, ısıl iletkenlik vb. Fiziksel ve mekanik özellikleri analiz 
etmek için kullanılabilir. Tüm numunelerin birim hacim ağırlık değeri EN 678 standardına göre analiz 
edilmiştir. Tüm köpük oranları için 250 μm Aksaray, 500 μm Aksaray, 250 μm Kayseri ve 500 μm Kayseri 
tüf agregalı köpük beton örnekleri için köpük beton örneklerinin kuru birim hacim ağırlık değerleri, sırasıyla 
Şekil 7 - Şekil 10'da verilmiştir. Numunelerin birim ağırlık değerleri, kürlenme süresinin bir fonksiyonu 
olarak değişir. Başka bir deyişle, zamana bağlı su atımları birim ağırlık değerinin azalmasına neden olmuştur. 
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Şekil 7. 250μm Aksaray tüf için kuru ağırlığa karşı kür süresi Şekil 8. 500μm Aksaray tüf için kuru ağırlığa karşı kür süresi 

  
Şekil 9. 250μm Kayseri tüf için kuru ağırlığa karşı kür süresi Şekil 10. 500μm Kayseri tüf için kuru ağırlığa karşı kür süresi 

Tüm numuneler için genel bulgu, 30 günlük kür numunelerinin kuru hacim ağırlık değerlerinin sabit veya 
kademeli olarak azalan bir değere yakın olmasıdır. 250 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton örneklerinin 
kuru hacim ağırlık değerlerinin 418-339 kg/m3 arasında değiştiği, 500 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton 
örneklerinin ise yoğunluk değişiminin 410-326 kg/m3 aralığında olduğu belirlenmiştir. Bu değişiklik 250 μm 
Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri için 409 - 316 kg/m3 aralığında değiştiği,  500 μm Kayseri tüf 
agregalı köpük beton örnekleri için 390 - 302 kg/m3 aralığında değiştiği görünüyor. Köpük kullanım oranı 
arttıkça, numunelerin birim yoğunluk değerleri de azalmıştır. En düşük ve en yüksek köpük kullanım oranlı 
karışımlar arasındaki yoğunluk değerlerindeki değişim, hem 250 μm Aksaray tüf hem de 500 μm Aksaray tüf 
agregalı köpük beton örnekleri için yaklaşık %19 ve %20 olarak görünmektedir. Bununla birlikte, bu 
değişiklik 250 μm Kayseri tüf ve 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örneklerinde her ikisi için de 
yaklaşık %23'tür. Daha düşük yoğunluklu köpük beton duvar örnekleri Kayseri tüf agrega tiplerini 
kullanılarak elde edilebilmektedir. Bu durum, aynı zamanda, daha düşük birim ağırlığın daha iyi ısı yalıtımı 
anlamına geldiğini gösteren test sonuçlarından da görülebilecektir.  

3.4. Basınç Dayanımı 

Tüm numunelerin 7, 14 ve 28 günlük basınç dayanım değerleri EN 679 standardına göre analiz edilmiştir. 
Basınç dayanımları için araştırma bulguları Çizelge 3'te verilmiştir. Kayseri tüf agregalarının silis oranı daha 
yüksek olduğundan, bu köpük beton örneklerinin basınç dayanımı değerleri diğer örneklerden daha yüksek 
olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1). Kayseri tüf agregalı örneklerin Aksaray tüf agregalı köpük beton 
örneklerine oranla yoğunluklarının daha düşük olmasına karşın, içerdikleri daha yüksek orandaki serbest silis 
sayesinde mukavemetlerinin daha yüksek olması çok önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 
Mukavemet değerleri, karışımlardaki köpük oranlarına bağlı olarak 250 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton 
örnekleri için 1.94 - 1.17 N/mm2 aralığında, 500 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton örnekleri için ise 1.71 
– 1.01 N/mm2 arasındadır. Bu değişim, 250 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri için 1.99 - 1.29 
N/mm2 aralığında, 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri için ise 1.79 – 1.10 N/mm2 arasındadır. 
Bu değerlerden görülebileceği gibi, karışımdaki köpük kullanım oranı, örneklerin basınç mukavemetini 
doğrudan etkilemektedir. Yüksek miktarda köpük kullanılması mukavemeti azaltmaktadır. 

Köpük betonlarda basınç mukavemeti için ilgili standartlarda sınır tanımlanmamış olmasına rağmen, yük 
taşımayan duvar blokları için öngörülebilir minimum basınç dayanımı 1.0 N/mm2 olarak alınabilir. Bu değer 
bir limit olarak değerlendirildiğinde, hafif agregalı köpük beton örneklerinde, 1.75, 2.00 ve 2.50 lt/kg köpük 
oranı kullanılarak hazırlanan tüm test numunelerinin bu direnç değerini sağladığı görülmektedir. Araştırma 
bulgularından, tüm karışımları temsil eden birim ağırlık ve basınç dayanımı arasındaki ilişki Şekil 10'da 
grafiksel olarak analiz edilmiştir. 
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Şekil 11. Kuru ağırlığa karşı basınç dayanımı 

Bu çalışmada, köpük beton numunelerin, gözeneklilik oranı, açık ve kapalı gözenek yoğunluğu, gözenek-
gözenek kısmını oluşturan matris, basınç dayanımını ve yoğunluğunu belirleyen önemli faktörler olduğu 
görülmüştür.  

3.5. Isıl İletkenlik 

Malzemelerin ısıl iletkenlik değeri (λ) genellikle birim ağırlığın bir fonksiyonu olarak değişir. Genel olarak, 
birim hacim ağırlığı arttıkça termal iletkenlik değerinin artma eğiliminde olması beklenir. Bu ayrıca 
malzemenin termal konfor özelliğinin zayıfladığı anlamına da gelebilir. Bu sebeple, düşük ısı iletkenlik 
değerine sahip malzemeler daha enerji verimli malzeme yapıları olarak algılanmaktadır. Tüm sertleştirilmiş 
beton numunelerin ısıl iletkenliği, 28 günlük kür süresinden sonra deneysel olarak analiz edilmiştir. Test 
sonuçlarına göre, 250 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton örnekleri olarak hazırlanan numuneler için, λ 
değerleri 0.096-0.085 W/mK aralığında bulunurken, 500 μm Aksaray tüf agregalı köpük beton örnekleri 
olarak hazırlanan numuneler için, λ değerleri 0.094-0.083 W/mK aralığında belirlenmiştir. 250 μm Kayseri 
tüf agregalı köpük beton örnekleri olarak hazırlanan numuneler için, λ değerleri 0.087-0.076 W/mK 
aralığında bulunurken, 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri olarak hazırlanan numuneler için, λ 
değerleri 0.084-0.073 W/mK aralığında belirlenmiştir. Kayseri tüf agregalarının Aksaray tüf agregalarına 
oranla daha gözenekli ve daha düşük birim hacim ağırlıktaki yapısı sayesinde, Kayseri tüf agregalar ile 
üretilen köpük beton örneklerinin ısı iletkenlik değerleri daha düşük olarak gözlemlenmiştir. Genel olarak, 
köpük kullanım oranı arttıkça, birim ağırlık azalır ve buna bağlı olarak termal iletkenlik de azalır. Araştırma 
bulgularından, tüm karışımları temsil eden birim ağırlık ve termal iletkenlik arasındaki ilişki, Şekil 12'de 
grafiksel olarak analiz edilmiştir. 

 
Şekil 12. Kuru ağırlığa karşı ısı iletkenliği 

Şekil 12'den görülebileceği gibi, taşıyıcı olmayan hafif agrega köpük beton blok örneklerinin termal iletkenlik 
değerlerini tahmin etmek için ampirik bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, numunelerin ısıl iletkenlik 
değerleri, kuru birim hacim kütle değerinin bir fonksiyonu olarak doğrusal bir ifadeyle tahmin edilebilir. Bu 
çalışmada elde edilen ısıl iletkenlik değerleri dikkate alındığında, yaklaşık 0.090 W/mK iletkenlik değerine 
sahip bir köpük beton ürünü, 20 cm'lik bir duvar uygulama kalınlığında, 0.42 W/m2K'lik bir U değeri elde 
edilir. Diğer taraftan, aynı duvar kalınlığında, yaklaşık 0.080 W/mK'lik bir iletkenlik değerine sahip olan bir 
köpük beton ürünü ile, 0.37 W/m2K'lik bir U değeri elde edilir. Duvar yalıtımındaki bu yüksek enerji 
verimliliği avantajının, Aksaray ve Kayseri tüf agregalarıyla üretilen köpük beton karışımları ile 
sağlanabileceği görülmüştür. Çalışmada üretilen tüm test örneklerinin ultrasonik ses değerleri, bir 
piezoelektrik kristal prob aracılığıyla uzunlamasına dalgaların iletilmesiyle ölçülmüştür. Ultrasonik ses 
ölçümü tahribatsız bir ölçümdür ve pratik olarak uygulanabilir bir yöntemdir. Elde edilen ultrasonik ses 
değerleri ile malzemenin daha önce belirlenen ısıl iletkenlik değerleri arasındaki ilişki istatistiksel korelasyon 
yöntemi ile araştırılmış ve yüksek düzeyde anlamlılık ile fonksiyonel bir ilişki modellenmiştir. Bu ilişki Şekil 
13'de verilmiştir. Bu model ile köpük beton duvar blok malzemelerinin ısı iletkenlik değerlerini ultrasonik ses 
ölçümü ile tahmin etmek mümkündür. Bu uygulama için, malzemenin kullanıldığı yerde yapılacak ultrasonik 
ses ölçümü yeterli olabilir. 
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Şekil 13. Ultrasonik hız değerine karşı ısı iletkenliği 

Test numunelerinin ultrasonik ses ölçüm değerleri Çizelge 3'te verilmiştir. Bu değerler karışımda kullanılan 
agrega tiplerine ve köpük kullanım oranlarına göre 988 - 1322 m/s arasında değişmektedir. Termal konforun 
yüksek performans sergilemesi istenen durumlarda, malzeme bileşenlerinin ultrasonik ses seviyelerinin düşük 
olması beklenir. 

4. SONUÇLAR 
Bu çalışmada, özellikle yük taşımayan duvar elemanı kullanımında köpük betonun teknik özellikleri üzerine 
iki farklı gözenekli agreganın teknik performansları değerlendirilmiştir. Bu deneysel çalışmada, Aksaray ve 
Kayseri tüf malzemeler, karışım tasarımlarında gözenekli agregalar olarak analiz edilmiştir. Üretilen 
örneklerin fiziksel, mekanik, yapısal ve yalıtım özellikleri detaylı olarak tartışılmıştır. Test sonuçlarına göre 
köpük miktarı arttıkça örneklerde gözenek miktarının da arttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, köpük 
miktarındaki artış birim hacim ağırlığında artış ve termal iletkenlik değerlerinde bir azalmaya neden 
olmuştur. 500 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri olarak hazırlanan numuneler, λ değerleri 0.084-
0.073 W/mK aralığında belirlenmiş ve en düşük ısıl iletkenlik değerini sergileyen örnekler olmuştur. Benzer 
şekilde, 250 μm Kayseri tüf agregalı köpük beton örnekleri için 1.99 - 1.29 N/mm2 aralığında basınç dayanım 
değerleri en yüksek basınç dayanım değerleri olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, tüm örnekler tahribatsız 
ultrasonik ses hızı cihazı ile test edildi. Bu test sonuçlarına göre, ultrasonik ses hızının ve köpük beton 
örneklerinin birim hacim ağırlığı, basınç dayanımı, su buharı geçirgenliği ve ısıl iletkenliği gibi diğer fiziksel 
ve mekanik özelliklerin doğru orantılı olduğu sonucuna varılabilir. Bu deneysel araştırmanın sonucunda, yük 
taşımayan köpük beton duvar elemanlarında farklı agrega tiplerinin kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
Özellikle, ince boyut Kayseri tüf agregalar köpük beton karışında üstün özellikler sergilemektedir. 
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Abstract 
The use of polymeric additives in the development of composite materials with organic binders, such as 
cement, gypsum, and inorganic binders or resins, is becoming increasingly diverse. Polyvinyl acetate 
(PVAc) is a colorless, thermoplastic, transparent, light- and heat-stable, water-soluble, resinous high 
polymer type derived from the polymerization of acrylic, vinyl acetate and a catalyst. In this context, 
based on the technical parameters envisaged in the TS EN 998-1 standard, a series of experimental work 
programs have been implemented on the development of thixotropic properties in an inorganic binding 
composite mortar developed for insulating applications, the improvement of bonding strength to different 
application surfaces and the development of elastic properties. In this paper, especially the analysis of the 
effects of the PVAc Acrylic Ester Terpolymer strain on the performance of the composite mortar in the 
test specimens were discussed. Addition of PVAc polymer admixture in the mixtures has been shown to 
have a reducing effect on compressive strength, depending on the usage rate. The PVAc contribution 
improves the bond strength properties as expected. This indicates that the PVAc polymer admixtures in 
the composite mortar form have a higher tendency to adhere to the application surfaces and have a 
superior thixotropic property and tend to less tend to sag to the vertical axis on the application surface. 

Keywords: Polymer Admixture, lightweight insulation mortar, composite, bonding strength, analysis. 

1. GİRİŞ

Günümüzde yeni nesil kompozit harç teknikleri karışım bileşenleri ve yapısal özellikleri sebebiyle yalnızca 
inşaat endüstrisinde değil, farklı endüstriyel alanlarda da kullanım yeri bulabilmektedir. Yeni nesil kompozit 
harçların bağlayıcı türü ve kimyasal içerikleri, kullanım alanlarını da doğrudan etkileyen başlıca faktörler 
olarak görülmektedir. Güncel olarak bu tür kompozit harçların inşaat sektöründe başlıca kullanım alanları 
arasında dış ve/veya iç cephe uygulamalar için yalıtımlı sıva harcı, kompozit tamir tarama harcı, su basman 
seviyesi amaçlı kompozit sıva harçları, bohçalama su yalıtımı amaçlı kompozit harçlar, akustik amaçlı 
kompozit sıva harçları, yalıtım amaçlı örgü harcı, karo yapıştırma amaçlı kompozit harçlar, tesviye yalıtım 
şapı, kompozit prekast söveler ve kompozit dış cephe kaplama elemanları gibi birçok ürün türevi 
sayılabilmektedir. Ancak, bu harçların kullanım alanları bunlarla sınırlı tutulmayıp, harç tekniklerinin ve harç 
üretiminde kullanılacak ana materyal ve özellikle katkı malzemelerinin teknolojik gelişimleri üzerine 
sürdürülecek inovatif ArGe bulgularına göre daha da çeşitlenmekte olduğu görülebilmektedir. Çimento, alçı 
gibi inorganik bağlayıcılı veya reçine gibi organik bağlayıcılı kompozit harçların geliştirilmesinde özellikle 
polimerik katkı maddelerinin kullanımı giderek çeşitlilik kazanmaktadır. Harç karışımına ilave edilen farklı 
orijindeki polimer katkılar, harcın genellikle uygulama koşullarını doğrudan rehabilite ettiği gibi, nihai olarak 
ürünün teknik özelliklerini de etkileyen faktörler olarak görülmektedir. Bu bağlamda, güncel teknolojik ürün 
gelişimlerinde kompozit harcın kullanım yerine uyumunu sağlayıcı ve/veya uygulama kolaylığını düzenleyici 
bir seri farklı orijinlerde polimer katkılar kullanılabilmektedir. Ancak, bu katkıların kullanımı ile elde edilen 
teknik performans değerleri, günümüzde yeterli düzeylerde incelenmemiş bir konu olarak da görülmektedir. 
TS EN 998-1 standardında öngörülen teknik parametreler baz alınarak, yalıtım amaçlı uygulamalar için 
geliştirilen inorganik bağlayıcılı bir kompozit harçta tiksotropik özelliğin geliştirilmesi, farklı uygulama 
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yüzeylerine bağ ve yapışma kuvvetinin iyileştirilmesi ve esneklik özelliklerinin gelişimi üzerine bir dizi 
deneysel çalışma programı uygulanmıştır. Bu bildiride sürdürülen çalışma bulguları arasında PVAc Akrilik 
Ester Terpolimer türünün özel katkı olarak kullanıldığı test örneklerinde kompozit harcın performansına 
etkilerinin analizi tartışılacaktır. Konu üzerine yapılan incelemelere bir ışık tutulması amaçlanmıştır. 

2. PVAC AKRİLİK ESTER TERPOLİMER 

Polivinilasetat (PVAc) akrilik, vinil asetat ve bir katalizörün polimerizasyonu sonucu türetilen renksiz, 
termoplastik özellikli, saydam,  ışığa ve ısıya karşı dengeli ve suda çözünebilir, reçinemsi yüksek bir polimer 
türüdür. PVAc genel olarak, düşük kaliteli su bazlı kaplamalarda, akrilik esaslı boyalarda bağlayıcı olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra, yapıştırıcılar, tekstil, empregnasyon alanlarında da kullanılan bir 
reçine türevidir. Bu çalışmada kullanılan PVAc akrilik ester terpolimer, beyaz renkli bir toz polimer şeklinde 
piyasadan tedarik edilerek kullanılmış olup, kimyasal yapısı PVAc/Veova/Akrilik ester terpolimer 
formundadır. Koruyucu Koloit’i polivinil alkol olup, bünyesinde %15’den az topaklanma önleyici ajan 
içermektedir.  Bünye nemi %1,5’den az olup, özgül ağırlığı ortalama 570 g/l’dir. Bileşiminde %98’den fazla 
katı içeriği yer almakta ve ortalama pH değeri 6.5 civarındadır. Polimerin film oluşturma sıcaklığı 0oC ve 
yüksek viskoziteli bir polimer türüdür. Endüstriyel kullanımda özellikte seramik ve kaplama taşı 
yapıştırıcılarında, çimento ve/veya alçı bazlı derz dolgu ve harç üretimlerinde ve su izolasyon harçlarının 
üretimlerinde harcın tiksotropik özelliğini iyileştirici ve harcın sarkma direnci yükselten ve yüksek yapışma 
mukavemeti arzu edilen kombinasyonların elde edilmesinde katkı materyali olarak tercihen kullanılmaktadır. 

3. KOMPOZİT HARÇ TASARIMI VE TEST ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI  

PVAc akrilik ester terpolimer türü katkı kullanımıyla üretilebilecek kompozit harçta kullanılan polimerin ve 
kullanım oranının harcın teknik performans değerlerine etkisini detaylı irdelemek amacıyla, elde edilen harç 
karışımlarının eşdeğer kıvam ve uygulanabilirlik durumu da göz önüne alınarak bir dizi örnek hazırlanmıştır. 
Bu örneklerin hazırlanmasında kompozit hafif bir harç elde edilebilmesi amacıyla agrega bileşeni olarak 
Aksaray bölgesinden temin edilen ve maksimum tane boyutu 500 µm olarak sınıflandırılmış doğal volkanik 
tüf agrega kullanılmıştır. Volkanik tüf agreganın bazı teknik özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Volkan tüfü agreganın bazı özellikleri. 

Birim hacim ağırlık 988 kg/m3 
Özgül ağırlık (DIN 52102) 2.26 gr/cm3 
Toplam gözeneklilik %57.8 
Matrix (ince kül-cam) %28-35 
Riyolit lav – cam kırıntıları 
i iği 

%22 
Pomza kırıntıları içeriği %35-45 

PVAc akrilik ester terpolimer türü katkı, ticari polimer tedarikçisi firmalardan temin edilerek kullanılmıştır. 
Bu katkının harç performansına etkisinin incelenmesi amacıyla, 10 farklı kullanım oranında ele alınmış olup, 
her bir karışımda artan kullanım oranı bağlamında kütlece toplam karışımın %0,2 - %2,0 arasında değişen 
oranlarda kullanılmıştır. Hazırlanan test örneklerinde ayrıca, dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere -100 
m boyutunda mikronize kalsit piyasadan tedarik edilerek kullanılmıştır. Karışım kombinasyonlarında 
kompozit harcın birim ağırlığını düşürmek amacıyla ortalama boyutu 0-1 mm olan genleşmiş perlit malzeme 
piyasadan tedarik edilerek kullanılmıştır. Ayrıca karışımlarda asit baz dengesinin sağlanması amacıyla, CL 80 
Sönmüş toz kireç piyasadan tedarik edilerek kullanılmıştır. Karışım örneklerinin tamamı PÇ 42.5R Çimento 
ile hazırlanmıştır. PVAc akrilik ester terpolimer türü katkıyla kompozit harç hazırlama ve test işlemlerinin 
gerçekleştirilmesinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Yapı Malzemeleri Laboratuarının alt yapısından 
yararlanılmıştır.  PVAc akrilik ester terpolimer türü katkının kompozit harç performansına etkisinin 
incelenmesi amacıyla öncelikle bileşiminde polimer içermeyen bir kontrol karışım örneği hazırlanmış olup, 
tüm çalışma boyunca bu kontrol karışım örneğinin teknik bulguları referans değer olarak kabul edilip, bu 
değerlere göre kıyaslamalı bir analiz yapılmıştır. Hazırlanan tüm test örneklerinde kalsit dolgu, çimento 
miktarı, genleşmiş perlit miktarı ve sönmüş kireç miktarları ağırlıkça eşit oranlarda uygulanmış olup, yalnızca 
ana agrega volkanik tüf oranı ile PVAc akrilik ester terpolimer ağırlıkça ikameli olarak karışımlarda 
kullanılmıştır. Kontrol harç örneğinde, ağırlıkça %36,5 oranında -500 m boyutunda volkan tüfü, %33 
oranında PÇ 42.5R Çimento, %4,5 oranında CL 80 Sönmüş toz kireç ve %8 oranında harcın birim ağırlığını 
minimum seviyeye düşürebilmek amacıyla genleştirilmiş perlit agrega kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda 
kullanılan tüm karışım kombinasyonları Çizelge 2’de detay olarak verilmiştir. 
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Çizelge 2. Kompozit harç karışım kombinasyonları. 

Bileşen 

Karışım oranları, (ağırlıkça %) 

KK M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 
-500 m Volkan Tüfü 36,50 36,30 36,00 35,80 35,50 35,35 35,25 35,05 34,95 34,75 34,50 

-100 m Kalsit 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
PÇ 42,5 R Çimento 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
Sönmüş Toz Kireç 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
-1 mm Genleşmiş Perlit 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
PVAc Akrilik Ester 
Terpolimer 0,00 0,20 0,50 0,70 1,00 1,15 1,25 1,40 1,55 1,75 2,00 

 Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kontrol harcı örneklerinin hazırlanmasında optimum su/katı oranını belirlemek amacıyla, akma tablası 
yöntemiyle kıvam analizi yapılmış olup, 0.77 Su/Katı oranının en uygun karışım kıvamını sağladığı 
belirlenmiştir. Daha sonra, Vicat iğne yöntemiyle bu harç örneğinin ilk priz ve son priz süreleri tespit edilerek 
ön kıvam-priz alma değerlendirmesi yapılmıştır. Taze harç olarak karışımı yapılan kontrol harcı, TS EN 998-
1 [1] standardının öngördüğü prensiplere göre 4x4x16 cm boyutundaki çimento prizma kalıplarına, 5x5x5 cm 
küp kalıplarına ve ayrıca 3x40x20 cm boyutundaki plaka formlu kalıplara dökülmüştür. Bu örnekler, 24 saat 
sonra kalıplardan çıkartılarak TS EN 998-1 standardının öngördüğü prensiplere göre kürlenmiş olup, 28 
günlük kür sonrasında örneklerin birim hacim ağırlık, kılcal (kapiler) su emme, basınç dayanımı, bağ 
dayanımı, ısı iletkenlik ve sismik hız değeri gibi teknik özellikleri deneysel olarak analiz edilmiştir. Bu 
şekilde elde edilen örnekler, bu çalışma kapsamında referans örnekler olarak ele alınmış ve KK olarak 
kodlanmıştır. Kompozit hafif harçta polimer katkının teknik etkileşimlerini irdeleyebilmek amacıyla,   volkan 
tüf agrega miktarı hariç karışım kombinasyonundaki diğer tüm bileşenler ve kullanım oranları sabit tutularak, 
%0,2 - %2,0 arasında değişen oranlarda polimer katkı kullanımlı 10 ayrı karışım serisi test örnekleri 
hazırlanmıştır. Hazırlanmış tüm karışımlar seriler şeklinde M1 – M10 olarak kodlanmıştır. Malzeme 
örneklerinin hazırlanmasında optimum su/katı oranını belirlemek amacıyla, akma tablası yöntemiyle kıvam 
analizi yapılmış olup, artan polimer katkı oranına bağlı olarak kontrol karışımının kıvamına eşdeğer bir 
kıvamı oluşturmak amacıyla 0,67 – 0,77 aralığında değişen Su/Katı oranlarının uygun karışım kıvamını 
sağladığı belirlenmiştir. Tüm kompozit dolgu harcı örnekleri aynı boyutlardaki numune kalıplarına dökülmüş 
olup, örnekler 24 saat sonra kalıplardan çıkartılarak TS EN 998-1 standardının öngördüğü prensiplere göre 
kürleme işlemine tabi tutulmuştur. 28 günlük kür sonrasında örneklerin birim hacim ağırlık, kılcal (kapiler) su 
emme, basınç dayanımı, bağ dayanımı, ısı iletkenlik özelliği ve sismik hız değeri gibi teknik özellikleri 
deneysel olarak analiz edilmiştir. Tüm teknik bulgular, referans örneklerde elde edilen teknik verilerle 
karşılaştırılarak polimer katkının harç örneklerindeki etkisi irdelenmiştir. Her bir karışım kombinasyonu için 
4x4x16 cm boyutlarında 12 adet, 5x5x5 cm boyutlarında 12 adet ve 3x40x20 cm boyutlarında ise 3 adet 
numune hazırlanmıştır. Deneysel çalışma programında kullanılan yöntem, standartlar ve yapılan analiz süreci, 
TS EN 998-1 standardı ve bu standartta öngörülen diğer TS EN normu standartlarına göre yapılmıştır. 

4. ARAŞTIRMA BULGULARI  

Kontrol test örnekleri ile PVAc akrilik ester terpolimer katkılı kompozit harç örnekleri, Çizelge 2’de 
tanımlanan karışım kombinasyon değerlerinde ayrı ayrı toz formda hazırlanarak, homojen karıştırma 
özelliğine sahip bir mikserde 6 dakika karıştırılmış ve yığın şeklindeki toz karışımın, birim hacim kütle değeri 
ölçekli bir kap yardımıyla ölçülmüştür. Bu değer, harcın toz formdaki birim hacim ağırlık değeri olarak 
kaydedilmiştir. Kompozit harcın uygulanabilirlik koşulları ele alındığında, hazır harç formunun kullanım 
yerinde yeterli kıvamda olması ve ayrıca teknik açıdan karşılaştırması yapılacak harç test örneklerinin 
hazırlanmasında aynı bir karma suyu oranının kullanılması daha anlamlı sonuçların elde edilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu nedenle, kıvam analizi ölçümü ASTM-C 230 [2] ve TS EN 1015-3 [3] standartlarına 
uygun akma tablası yöntemi kullanılarak belirlenir. Bu yöntemde, taze harç olarak hazırlanan karışımın 
uygun su oranı, ilk yayılma çapının ortalama 165±5 mm olması esas alınarak elde edilmiştir. Her bir karışım 
kombinasyonu için yapılan akma tablası analizinde uygun olan Su/Katı oranları Çizelge 3’de verilmiştir. 
Çalışma kapsamında tüm toz karışımlar için kontrol karışımının kıvamına eşdeğer olacak bir kıvamı 
sağlayacak belirlenen su/katı oranında karma suyu ile ortalama 5 dakika boyunca karıştırılmıştır. Karma 
işlemi sonrası harç, en az 5 dakika dinlendirildikten sonra harcın bu kıvamdaki birim hacim ağırlığı ölçülerek, 
yaş formundaki birim hacim ağırlık değeri olarak kaydedilmiştir. Bu ölçümden sonra bekletmeksizin taze 
harç, örnek kalıplarına yerleştirilmiştir. Toz ve taze harç formundaki tüm karışımların yoğunluk değerleri ile 
Su/katı oran değişimleri Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Kompozit harç karışımı yoğunluk değerleri. 

Karışım 
PVAc Akrilik 
Ester Terpolimer 
Oranı (%) 

Toz Formda 
Malzeme 
Yoğunluğu (kg/m3) 

Karışımın 
Su/Katı Oranı 

Taze Harç Formda 
Malzeme 
Yoğunluğu 
(kg/m3) 

Priz Sonrası 
Birim Hacim Kütle 
(kg/m3) 

KK 0,00 548 0,77 1120 630 
M1 0,20 542 0,77 1105 609 
M2 0,50 539 0,76 1092 599 
M3 0,70 536 0,75 1078 592 
M4 1,00 535 0,75 1075 589 
M5 1,15 534 0,74 1067 584 
M6 1,25 532 0,73 1056 579 
M7 1,40 530 0,71 1040 568 
M8 1,55 529 0,70 1031 559 
M9 1,75 528 0,68 1017 548 
M10 2,00 522 0,67 998 536 

Çizelge 3 irdelendiğinde görüleceği gibi, kontrol karışım örneğinin toz formdaki yığın yoğunluk değeri 
ortalama 548 kg/m3 olarak belirlenmiş olup, PVAc polimer katkılı karışım kombinasyonlarının toz yığın 
yoğunluk değerlerinin ise 542 – 522 kg/m3 aralığında değişim gösterdiği gözlenmiştir. Karışımlardaki 
kullanım oranları dikkate alındığında, polimer katkı oranı arttıkça, volkanik tüf agrega kullanım oranı ikameli 
olarak düşmektedir. Normal koşullarda bu durumda, karışımın toz yığın yoğunluk değerinin artması beklenir 
iken, bunun tersine düşük oranda da olsa birim hacim ağırlık değerinin düştüğü görülmektedir. Bu durum, 
gözlemsel olarak test sürecinde polimer katkı oranının artmasına bağlı olarak, karışımdaki toz bileşen 
tanelerin sıkılaşmadığı tecrübe edinilmiştir. Diğer bir değişle, daha gevşek bir yığın oluşmaktadır. Benzer 
olgu, karma suyu sonrası yaş formdaki harcın birim hacim değerlerinde de görülebilmektedir. Bu çalışmada, 
ön tecrübe olarak PVAc polimer katkı kullanım oranının artışına bağlı, karışımın daha az miktarda karma 
suyuna ihtiyaç duyduğu, bu durumun da karma suyu sonrası harçtaki çökme miktarının daha düşük olduğu ve 
daha hafif bir harç matris yapısı elde edilebildiğini göstermiştir. Karma suyu sonrası kontrol örneğine göre 
PVAc polimer katkılı harç karışımlarında yoğunluk değerinin %11 oranına kadar düştüğü görülebilmektedir. 
PVAc polimer katkılı kompozit harcı örneklerinin deneysel çalışmada elde edilen diğer bazı teknik bulguları 
ise Çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4. Kompozit hafif harç örneklerinin analiz bulguları. 

Karışım 
Basınç Dayanım 
Değeri  
(N/mm2) 

Bağ Dayanım 
Değeri  
(N/mm2) 

Kapiler Su Emme 
Değeri  
(kg/m2dak0,5) 

Isı İletkenlik 
Değeri  
(W/mK) 

Sismik Hız 
Değeri 
(m/sn) 

KK 2,57 0,168 0,378 0,106 882 

M1 2,53 0,172 0,341 0,102 876 
M2 2,52 0,178 0,312 0,100 872 
M3 2,48 0,183 0,303 0,099 871 
M4 2,45 0,191 0,294 0,098 867 
M5 2,43 0,197 0,291 0,098 863 
M6 2,42 0,203 0,288 0,097 859 
M7 2,40 0,208 0,284 0,095 853 
M8 2,33 0,219 0,279 0,094 851 
M9 2,28 0,224 0,274 0,092 842 
M10 2,21 0,231 0,269 0,090 835 

Polimer katkılı kompozit formdaki çoğu harç türevlerinin teknik irdelemelerinde kıyaslama olarak ele alınan 
öncelikli parametre, priz sonrası kuru birim hacim ağırlık değeridir. Benzer ve/veya eşdeğer özellikler sergileyen 
karışım kombinasyonlarında polimer katkı kullanımının, harcın priz sonrası birim hacim kütle değerini artıran ya da 
azaltan bir etkisinin olabildiği çoğu uygulamalarda tecrübe edinilmiştir. Basınç dayanım değerinin artışının arzu 
edildiği uygulamalarda, karşımda kullanılacak polimer katkının genel bir olgu olarak minimal seviyede de olsa 
harcın yoğunluk değerini artırması beklenir. Bu olgu, harcın matris yapısında polimerizasyon sürecinde daha 
kompakt bir bağ dokunun oluşması ve kombinasyonda yer alan agrega tane ve/veya partiküllerinin birbirleri ile daha 
yüksek oranda örtüşerek tutunmalarının sağlanması şeklinde görülebilmektedir. Ancak, bu etkileşim her karışım 
kombinasyon ortamı için aynı teknik özelliği sergileyemediği de görülebilmektedir. Bu çalışmada kullanılan PVAc 
akrilik ester orijinli toz polimer katkının, kompozit harç karışımlarında kullanım oranı arttıkça, harcın priz sonrası 
kuru birim hacim ağırlık değerini düşürücü bir etki sergilediği gözlenmiştir. Bu değişim, kontrol karışım örneğine 
göre en düşük PVAc katkı kullanım oranı %0,20 için %3,33 olarak belirlenmiştir. Polimer katkı kullanımın 
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%0,2’den en yüksek oran olan %2,0’ye ulaşması durumunda ise, birim ağırlıktaki değişim %14,9 olarak 
belirlenmiştir. Karışım kombinasyonlarında PVAc katkı oran değişimine bağlı olarak harç örneklerinin birim hacim 
kütle değerleri grafiksel olarak Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. PVAc polimer katkı oran değişimi - birim hacim kütle ilişkisi. 

İnşaat sektöründe kompozit harçların kullanım yerleri ve amaçlarına göre farklı mukavemet değerlerini sağlaması 
gerekliliği standartlarda öngörülmüştür. Bu standartlardan en belirgin ve en yaygın kullanılanı TS EN 998-1 
standardı olup, 28 gün kür sonrası harçlar için basınç dayanım değerleri 4 ayrı sınıfta kategorize edilmiştir (CS I – 
CS IV) [4]. Bu kategoride basınç dayanım sınırları şu şekilde öngörülmüştür: CS I    dayanım sınıfı için 0.4 – 2.5 
N/mm2, CS II   dayanım sınıfı için, 1.5 – 5.0 N/mm2, CS III  dayanım sınıfı için, 3.5 – 7.5 N/mm2, CS IV  dayanım 
sınıfı için, ≥ 6 N/mm2. Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında, Çizelge 4 irdelendiğinde de görüleceği üzere, 
kontrol karışımın TS EN 1015-11 [5] standardına göre analiz edilmiş olan 28 gün kür sonrası basınç dayanım değeri 
2,57 N/mm2’dir. Bu değer, TS EN 998-1’e göre CS II dayanım sınıfında yer alan bir harç kategorisini temsil 
etmektedir. Karışıma PVAc polimer katkı ilavesi, kullanım oranına da bağlı olmak koşuluyla harcın dayanımını 
düşürücü bir etki sergilediği görülmektedir. PVAc polimer katkı kullanım oranının ağırlıkça %0,2’den en yüksek 
kullanım oranı olan %2,0’ye değişiminde, harç örneklerinin basınç dayanım değeri 2,53 N/mm2’den 2,21 
N/mm2’ye düştüğü belirlenmiştir. Bu değişim, PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin basınç dayanım 
değerine göre %16’a varan bir dayanım düşüşü olduğu anlamına da gelmektedir. Ancak, bu dayanım düşüşü ile 
birlikte tüm PVAc polimer katkılı örneklerin kontrol harcında olduğu gibi TS EN 998-1’e göre CS II dayanım sınıfı 
kategorisinde yer aldığı görülmektedir. PVAc polimer katkı kullanım etkisinin, kompozit harcın dayanım 
değerindeki değişimi oransal olarak Şekil 2’de analiz edilmiştir. 

 
Şekil 2. PVAc polimer katkı oran değişimi – Basınç dayanım ilişkisi. 

Çimento, alçı gibi inorganik bağlayıcılı veya reçine gibi organik bağlayıcılı kompozit harçların 
geliştirilmesinde uygulama alanı ile ilgili olarak önemle üzerinde durulması gereken bir husus, harcın 
tiksotropik özelliği ve farklı uygulama yüzeylerine yapışma ve bağ kuvvetinin iyileştirilmesi ve esneklik 
özelliklerinin irdelenmesidir. Bu bağlamda çalışma kapsamında analizleri yapılan PVAc polimer katkılı test 
örneklerinin gerek tiksotropik özelliği ve gerekse uygulama yüzeyine olan bağ kuvveti TS EN 1015-12 
standardında öngörülen prensiplere göre kompozit harcın alt tabakaya yapışma dayanımı “bağ dayanımı” 
olarak analiz edilmiştir. Elde elden bulgulardan, PVAc akrilik ester terpolimer türünün özel katkı olarak 
kullanılmasının harca katkı sağladığı bağ dayanımının avantajları irdelenmeye çalışılmıştır. Standartta 
öngörüldüğü şekliyle bağ dayanımı, alt tabaka üzerine uygulanmış sıva ve örgü harçlarına yüzeye dik olarak 
doğrudan yük uygulanmasıyla meydana gelen en büyük çekme gerilmesi olarak belirlenir. Çekme yükü, harç 
yüzeyindeki deney alanına yapıştırılan çekme başlıklı tanımlanmış plaka vasıtasıyla uygulanır. Elde edilen 
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yapışma dayanımı, kopma yükünün yük uygulanan alana bölümüdür. Kompozit harcın alt tabakaya yapışma 
dayanımı için kullanılacak test örnekleri taze yaş harçlardan doğrudan hazırlanabildiği gibi, sertleşmiş harçtan 
karot örneği şekliyle alınmış örnekler üzerinden de analizler yapılabilmektedir. Standartta öngörüldüğü üzere 
hazırlanmış test örnekleriyle, PVAc polimer katkılı kompozit harç örneklerinin alt tabakaya yapışma 
dayanımı tayini için öncelikle çekme plakası yük uygulanacak deney alanı üzerine, yapıştırıcı ile merkezi 
şekilde yapıştırılır. Yapıştırma esnasında, yapıştırıcının deney alanı etrafına yayılarak köprülenme etkisi 
göstermesi önlenmiştir. Numuneler, hazırlanmalarının ardından 28 gün sonra muhafaza edildikleri ortamdan 
alınarak deneye tâbi tutulmuş olup, test örneklerine çekme plakası yardımıyla deney alanına dik şekilde 
çekme yükü uygulanmıştır. Yük, ani değişim göstermeden sabit hızda uygulanarak, 0.003 N/(mm2 x s) ile 
0.025 N/(mm2 x s) gerilme artışı ve kopmanın 20 saniye ile 60 saniye arasında meydana gelecek şekilde 
uyarlanmıştır. Çizelge 5’de standartta öngörülen yükleme hız değerleri verilmiştir. 

Çizelge 5.  Yükleme hızı değerleri. 
Beklenen Yapışma Dayanımı (N/mm2) Yükleme Hızı (N/mm2 x s) 
< 0.2 0.003 – 0.010 
0.2 -  0.5 0.011 – 0.025 
0.5 – 1.0 0.026 – 0.050 
>1.0 0.050 – 0.100 

TS EN 998-1 standardında harç uygulamaları için standardize edilmiş bir bağ dayanımına ilişkin sınır bir 
değer öngörülmemiştir. Ancak, pratik uygulamalarda harcın alt tabakaya bağ dayanımı ne kadar yüksek ise, 
uygulama alanı için o ölçekte olumlu olduğu vurgulanabilir. Kompozit harçlar için teknik tecrübe ile elde 
edinilmiş minimum bağ dayanımı 0,150 N/mm2’den daha yüksek olması arzu edilir. Bu çalışma kapsamında 
elde edilen tüm karışım oranları için bağ dayanım değerleri analiz edilmiş olup, bulgular Çizelge 4’de 
verilmiştir. PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin ortalama bağ dayanımı 0,168 n/mm2 olarak 
belirlenmiştir. PVAc polimer katkı kullanım oranının ağırlıkça %0,2’den en yüksek kullanım oranı olan 
%2,0’ye değişiminde, harç örneklerinin bağ dayanım değeri 0,172 N/mm2’den 0,231 N/mm2’ye artış eğilimi 
gösterdiği belirlenmiştir. Bu değişim, PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin basınç dayanım 
değerine göre %40’a varan bir bağ dayanımı artışı olduğu anlamına da gelmektedir. Bu bulgular ile PVAc 
polimer katkının beklenildiği gibi harcın bağ dayanım özelliğini iyileştirdiği görülmektedir. Her ne kadar, 
PVAc polimer katkı düşük oranda harcın basınç dayanım değerini düşürücü bir etki gösterdiği belirlenmiş 
olsa da, teknik bulguların standartta öngörülen dayanım sınırları içersinde kalması sebebiyle, PVAc polimer 
katkı kullanımının optimum sonuçlar oluşturduğu görülebilmektedir. Bu durum, kompozit formdaki PVAc 
polimer katkılı harçların uygulama yüzeylerine daha yüksek tutunma özelliği ve daha üstün tiksotropi özelliği 
ve de uygulama yüzeyinde düşey eksende aşağı doğru daha az sarkma eğilimi göstereceğini temsil 
etmektedir. Bu aynı zamanda, tek atımda daha kalın bir harç tabakası uygulanabileceğini de kısmen temsil 
etmektedir. PVAc polimer katkı kullanım etkisinin, kompozit harcın bağ dayanım değerindeki değişimi 
oransal olarak Şekil 3’de analiz edilmiştir. 

 
Şekil 3. PVAc polimer katkı oran değişimi – Bağ dayanımı ilişkisi. 

Bağ dayanımı üzerine yapılan tüm test örneklerinde, analiz sonrası kopma şeklinin TS EN 1015-12 standardında 
öngörülen FB Kategorisi içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, elde edilen kompozit harç 
karışımlarının uygulama alanında olası bir su ve nem etkisine karşı dirençleri ve bünyelerinde kapiler olarak 
yükselen veya malzeme bünyesine emilen suya karşı gösterdikleri direnç özellikleri açısından da ayrıca 
irdelenmiştir. Özellikle bu olgu, dış atmosfer ortamına açık yüzey konumunda kullanılacak olan tüm harç 
uygulamaları için önemli bir özellik olup, harç malzemelerin kapiler su geçirimlilik değerlendirmesi detaylı analiz 
edilmesini gerektiren bir durumdur [4, 6]. TS EN 998-1 standardında harç türevleri için öngörülmüş gruplarının 
kılcal (kapiler) su emme (c) değerlendirme kriterleri, başlıca üç kategoride sınıflandırılmış olup, (W0–W2) olarak 
kodlanmıştır [4]. Bu sınıflarda kılcal su emme sınır değerleri W0 grubu için herhangi bir sınır değer 
belirlenmemiştir. Ancak, W1 grubu için c ≤ 0.40 kg/m2.dak0.5 değeri öngörülmüş olup, W2 grubu için ise c ≤ 0.20 
kg/m2.dak0.5 değeri öngörülmüştür. PVAc polimer katkının kompozit harcın kapiler su emme değerine olası 
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etkileri TS EN 1015-18 [7] standardına göre detaylı analiz edilmiş olup, elde edilen bulgular Çizelge 4’de 
verilmiştir. PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin ortalama kılcal (kapiler) su emme 0,378 kg/m2.dak0.5 
değeri olarak belirlenmiştir. PVAc polimer katkı kullanım oranının ağırlıkça %0,2’den en yüksek kullanım oranı 
olan %2,0’ye değişiminde, harç örneklerinin ortalama kılcal (kapiler) su emme değerleri ise 0,341 
kg/m2.dak0.5’den 0,269’a indirgendiği belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında gerek kontrol karışımının gerekse tüm 
PVAc polimer katkılı harç örneklerinin kılcal (kapiler) su emme değerlerinin W1 sınıfı kapsamında yer aldığı 
gözlenmiştir. Ancak burada dikkate çekici husus, PVAc katkı oranı arttıkça karışımın kılcal su emmesinin de 
azaldığı, diğer bir değişle daha az su emen bir matris yapısı sergilediğinin gözlenmesidir. Analizlerde elde edilen 
kapiler su emme oran değişimi PVAc polimer katkı oranı özelinde Şekil 4’de grafiksel olarak verilmiştir. 

 
Şekil 4. PVAc polimer katkı oran değişimi – kılcal (kapiler) su emme ilişkisi. 

Malzemelerin ısıl iletkenlik özellikleri genellikle kuru birim hacim kütlesinin bir fonksiyonu olarak değişim 
sergilediği kabul edilmektedir. Genel bir yaklaşım olarak, malzemenin birim hacim kütle değeri düştükte, ısıl 
iletkenlik katsayı () değeri de düşmekte olup, malzeme daha yalıtkan bir özellik kazandığı bilinmektedir. Bu 
çalışma kapsamında, PVAc polimer katkı kullanımının elde edilen kompozit harcın ısıl iletkenlik değerine 
etkilerinin ne ölçekte olabileceği, olası bir avantaj sağlayıp sağlamadığı da ayrı bir inceleme konusu olmuştur. Bu 
bağlamda, hazırlanan tüm test harç örneklerinin ısı iletkenlik değeri, ASTM-C 237 ve TS EN ISO 8990 
standardında öngörülen Mahfazalı Sıcak Kutu yöntemine göre ölçülmüş olup, ısı iletkenlik değerleri Çizelge 4’de 
verilmiştir. Elde edilen bulgulardan PVAc polimer katkı kullanımının kompozit harcın ısıl iletkenlik değerine 
etkileri ise grafiksel olarak Şekil 5’de verilmiştir. 

 
Şekil 5. PVAc polimer katkı oran değişimi – ısıl iletkenlik değeri ilişkisi. 

PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin ortalama ısıl iletkenlik değeri 0,106 W/mK olarak 
belirlenmiştir. PVAc polimer katkı kullanım oranının ağırlıkça %0,2’den en yüksek kullanım oranı olan 
%2,0’ye değişiminde, harç örneklerinin ısıl iletkenlik değeri 0,102 W/mK’den 0,090 W/mK’e değerine 
indirgendiği belirlenmiştir. PVAc polimer katkı kullanım oranının artışına paralel olarak elde edilen harcın 
düşen birim hacim kütle değerinin de bir fonksiyonu olarak daha yalıtkan bir özellik kazandığı 
görülebilmektedir. Yalıtkanlık özelliğindeki bu iyileşme PVAc içermeyen kontrol örneğinin değerine göre 
%15’a varan bir artış olduğu anlamına da gelmektedir. Ayrıca, TS EN 998-1 standardına göre, ısı yalıtımı 
sağlayan harç grupları için 2 ayrı sınıf (T1 – T2) öngörülmüş olup, T1 Sınıfı için öngörülen sınırlandırma  ≤ 
0.10 W/mK’dir. T2 Sınıfı için ise öngörülen sınırlandırma  ≤ 0.20 W/mK’dir [4]. Bu değerlendirmeye göre 
PVAc katkı içermeyen kontrol karışımı ve ağırlıkça PVAc polimer katkı oranı %0.70’e kadar olan harç 
karışımları, T2 grubu kapsamında yer alırken, ağırlıkça PVAc polimer katkı oranı %0.70’den daha fazla 
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kullanılan harç karışımlarının ise T1 grubu kapsamında yer aldığı görülebilmektedir. Isı yalıtım amaçlı 
karakteristik harç uygulamalarında T2 sınıfı malzemeler için “ısı tasarrufu sağlayan malzeme” kategorisinde 
yer aldığı düşünülebileceği gibi, T1 sınıfı malzemeler için  “yüksek performanslı ısı tasarrufu sağlayan 
malzeme” kategorisi olarak irdelenebileceği öngörülebilir. Ultrasonik teknikler uzun yıllardır birçok 
endüstriyel alanda ve uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu teknikler, uygulanmasının kolaylığı ve zararsız 
olmasından dolayı, birçok mühendislik uygulamalarında da artarak kullanılmaya başlanmıştır. Bilindiği gibi 
katı malzemeler farklı fiziksel özelliklere sahiptir ve herhangi bir etki karşısında farklı tepki vermektedirler. 
Zararsız, düşük maliyetli ve kolay uygulanabilen ölçüm tekniklerinden biri olan ultrasonik ses ölçüm 
yöntemleri, farklı amaçlar için oluşturulmuş numunelerinin ultrasonik hızlarının laboratuar ortamında 
belirlenmesinde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır [8]. Akustiğin bir kolu olan ultrasonik insan kulağının 
işitmeyeceği kadar yüksek frekanslı (>20Khz) ses dalgalarına verilen addır. Ultrasonik P (boyuna) ve S 
(enine) dalga hızları, ölçümü yapılan numunenin yoğunluğuna ve dokusal özelliklerine bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Ultrasonik hızlar homojen ve heterojen malzemelerde doğal olarak farklılık gösterir. Beton 
ve harç malzemelere ait fiziksel ve mekanik özelliklerin tespiti için, ultrasonik dalga hızları birçok araştırmacı 
tarafından kullanılmıştır. Ancak, ultrasonik ses ölçüm değerlerinin katı malzemenin bünyesinden 
geçirebileceği ısı akımı ve buna bağımlı ısısal performans karakteristiğinin belirlenmesinde kullanılması, 
üzerinde detay çalışılabilecek ve yeni bir yaklaşım getirilebilecek konudur [8]. Bu çalışma kapsamında 
hazırlanan tüm kompozit harcı test örneklerinin ayrıca ultrasonik ses (sismik hız)  değerleri, piezoelektrik 
kristalli bir probla boyuna dalgaları iletim yöntemiyle ölçülmüştür [9, 10, 11, 12]. Test örneklerinin ultrasonik 
ses ölçüm değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin ultrasonik ses 
ölçüm değeri 882 m/sn olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, PVAc polimer katkı kullanım oranının 
ağırlıkça %0,2’den en yüksek kullanım oranı olan %2,0’ye değişiminde, harç örneklerinin ultrasonik ses 
ölçüm değerleri ise 876 m/sn’den 835 m/sn’e indirgendiği belirlenmiştir. Bu değişim, PVAc polimer katkı 
oranının artışına paralel olarak, matris yapının daha gözenekli bir form kazandığını da kısmen temsil 
etmektedir. Akustik empedans, sesin en önemli bileşenlerinden birisi olup, malzeme bünyesinde ultrasonik 
dalgaların yayılmasına karşı gösterilen dirence “akustik empedans” denir [aa1, 11]. Akustik empedans Z harfi 
ile gösterilir ve malzemedeki ultrasonik dalga hızı (C, m/sn) ile malzeme yoğunluğunun (, kg/m3), 
çarpımına eşittir (Z =  * C). Birimi ise (kg/m2.sn)’dir. Akustik empedans, bazen “gr/cm2.sn” birimine 
çevrilerek de gösterilebilmektedir. Bu birim malzemeler için “akustik ohm” olarak da nitelenebilmektedir. 
Akustik empedans birçok bilimsel çalışmada bir ana parametre olarak değerlendirilebilmektedir [8]. Örneğin, 
jeofizik incelemelerde kayaların yapısal incelemesinde kullanıldığı gibi, tıpta akustik empedans kulak zarı ve 
orta kulak sistemlerinin sesi ne kadar iyi iletebildiğini gösterir [12, 13]. Bu çalışma kapsamında kompozit 
harç olarak geliştirilen tüm test örneklerinin ayrı ayrı akustik empedans değerleri malzemelerin priz sonrası 
yoğunluk değerleri bağlamında yukarıda tanımlanan bilgilerin ışığında hesaplanmış olup, PVAc polimer katkı 
kullanım oranına bağlı değerleri detaylı analiz edilmiştir. PVAc polimer katkı içermeyen kontrol örneğinin 
ortalama akustik empedans değeri 0,0556 gr/cm2.sn olarak belirlenmiş olup, PVAc polimer katkılı harç 
örneklerinin ortalama akustik empedans değerleri ise 0,0534 gr/cm2.sn ile 0,0447 gr/cm2.sn aralığında 
değişim göstermiştir. PVAc polimer katkı oranı arttıkça, akustik empedans değeri de göreceli olarak azaldığı 
gözlenmiştir. Çalışma verilerinden elde edilen genel bir olgu, yüksek ısısal performanslı bir ürünün akustik 
empedans değerinin de düşük değerlerde olması beklenilen bir bulgudur. Bir malzemenin ısıl iletkenlik 
değeri, o malzemenin yoğunluk ve gözeneklilik oranının bir fonksiyonu olarak değişim gösterdiği literatürde 
bilinen bir husustur. Bu bağlamda, bir malzemenin akustik ohm veya akustik direnci de, malzemenin ısısal 
performansında etken olabilecek bir parametre olarak da görülebilecektir [8]. Çalışma kapsamında tüm test 
örnekleri için elde edilen akustik empedans değerleri ile örneklerin ısıl iletkenlik değerleri arasında bir 
ilişkinin oluşturabileceği öngörülmüş olup, yapılan grafiksel analizde lineer bir ilişkinin söz konusu olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Akustik empedans – ısıl iletkenlik değeri ilişkisi. 
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Bu analiz ilişkisinden malzemenin akustik empedans değeri üzerinden olası ısıl iletkenlik değerinin 
kestiriminin yapılabileceği ve pratikte uygulamalarda ısısal performans karakteristiğinin yorumlanabileceği 
vurgulanabilir. 

5. SONUÇLAR 
TS EN 998-1 standardında öngörülen teknik parametreler baz alınarak, yalıtım amaçlı uygulamalar için 
geliştirilen inorganik bağlayıcılı bir kompozit harçta tiksotropik özelliğin geliştirilmesi, farklı uygulama 
yüzeylerine bağ ve yapışma kuvvetinin iyileştirilmesi ve esneklik özelliklerinin gelişimi üzerine bir dizi 
deneysel çalışma programı uygulanmıştır. Bu bildiride sürdürülen çalışma bulguları arasında PVAc Akrilik 
Ester Terpolimer türünün özel katkı olarak kullanıldığı test örneklerinde kompozit harcın performansına 
etkilerinin analizi tartışılacaktır. Konu üzerine yapılan incelemelere bir ışık tutulması amaçlanmıştır. 
Karışıma PVAc polimer katkı ilavesi, kullanım oranına da bağlı olmak koşuluyla harcın dayanımını düşürücü 
bir etki sergilediği görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan PVAc akrilik ester orijinli toz polimer katkının, 
kompozit harç karışımlarında kullanım oranı arttıkça, harcın priz sonrası kuru birim hacim ağırlık değerini 
düşürücü bir etki sergilediği gözlenmiştir. PVAc polimer katkının beklenildiği gibi harcın bağ dayanım 
özelliğini iyileştirdiği görülmüştür. Bu durum, kompozit formdaki PVAc polimer katkılı harçların uygulama 
yüzeylerine daha yüksek tutunma özelliği ve daha üstün tiksotropi özelliği ve de uygulama yüzeyinde düşey 
eksende aşağı doğru daha az sarkma eğilimi göstereceğini temsil etmektedir. PVAc katkı oranı arttıkça 
karışımın kılcal su emme karakteristiğinin de azaldığı, diğer bir değişle daha az su emen bir matris yapısı 
sergilediğinin gözlenmiştir. PVAc polimer katkı kullanım oranının artışına paralel olarak elde edilen harcın 
düşen birim hacim kütle değerinin de bir fonksiyonu olarak daha yalıtkan bir özellik kazandığı 
görülebilmektedir. 
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Abstract 
Mathematical models for the small neural clusters based on the coupled non-linear ordinary differential 
equations allow to study and control different regimes that one can face in the populations of real cells. 
Particularly, it is related to the epileptiform dynamics causing the network elements to become hyper-
synchronized in time. The specific mechanism for the appearance and developing such a phenomenon 
(pre-ictal and ictal phases of the epileptiform behavior) may be described in the terms of a dynamical 
phase transition or some other alternative models.  
In this paper we study populations of mathematical Hodgkin-Huxley (HH) neurons forming a small-world 
network with directed links. This cluster develops a hyper-synchronized ictal-type dynamics under an 
external perturbation and through its own inter-neuron connections. Few neurons in the network serve as 
control elements to detect pre-ictal and ictal phases and then to suppress the epileptiform regime 
efficiently in the whole HH population.  
The work of such autonomic detecting-and-suppressing control neurons could be based on few alternative 
optimal and sub-optimal feedback algorithms, such as Fradkov’s speed gradient and Kolesnikov’s 
‘synergetic’ (target attractor) approach. We compare pros and cons and the efficiencies of the alternative 
algorithms and discuss the possible mechanisms of epilepsy that appears in the real biological neural 
networks.. 

Keywords: Mathematical modeling of epilepsy, Hodgkin-Huxley neurons, feedback control. 

1. INTRODUCTION

Neural signal processing plays an increasingly important role in therapeutics, in applications such as neural 
prosthetics, where electrical signals are read out of the brain and used to control, for example, an artificial 
limb, or even in closed loop brain stimulation applications [1], p.150. A series of experiments demonstrate 
that few factors should be present in the functioning of neural cell clusters: temporally structured input, 
dependency on prior experience, competition between clusters and control of their activation [2], p.198.  

The microscopic detailed mathematical modeling of real neural cells can be represented with the 
phenomenological Hodgkin-Huxley (HH) nonlinear systems of ODEs. Each HH element contains four 
independent variables, one for the spiking action potential and three for the probabilities of the membrane ion 
gates to be open or closed [3]:  

* Corresponding author. E-mail address: sergey.borisenok@agu.edu.tr (S. Borisenok).
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Here v(t) stands for the membrane potential, m(t), n(t), h(t) are the membrane gate variables, and the control 
signal I(t) is the sum of currents stimulating the cell. αm,n,h, βm,n,h are fenomenologically found functions 
related to the gate probabilities and given by [3]: 
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The set of constants in (1) includes the potentials ENa (equilibrium potential at which the net flow of Na ions 
is zero), EK (equilibrium potential at which the net flow of K ions is zero), ECl (equilibrium potential at which 
leakage is zero) in mV, the membrane capacitance CM and the conductivities gNa (sodium channel 
conductivity), gK (potassium channel conductivity), gCl (leakage channel conductivity) in mS/cm2: 
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Dynamics of Hodgkin-Huxley neurons demonstrates variety of regular and chaotic regimes [4]. Being 4-
dimentional, it covers the resting-and-spiking intermittency [5]. Collective spiking modes in HH neural 
networks are possible even under the external signal at the sub-threshold level. HH model is also relatively 
stable under the effects of defectiveness, for instance, when some ion channels are temporally blocked for 
producing action potential or their level of response is too defective, i.e. it does not exceed 13% from their 
normal level [6]. 

2. DESYNCHRONIZATION OF BURSTING REGIMES IN THE NEURON CLUSTERS 

Spiking and bursting of neurons possesses a double function in brain dynamics: from one hand, they form a 
basement for the collective cortical nonlinear behavior, from another hand they are driven and controlled by 
their network partners and by external stimuli. For that reason, the ability to control bursting process in a 
single neuron and in a neural cluster play so important role in applied neuroscience [7]. 

For studying the epileptiform behavior the important case of control application is (de)synchronization of 
bursting regimes in the neuron clusters. Small network populations represent a natural object to study, 
because many features in the (de)synchronization dynamics of arbitrary large hierarchic networks, including 
the neural networks in the brain, can be predicted due to their fractal properties through analyzing small 
network motifs [8]. Fluctuating power input also may desynchronize some part of a network [9]. 

2.1. Control Algorithms for Desynchronization 

In the models mentioned above there is an external control parameter, the electrical current I, stimulating the 
membrane. Usually this control current is taken to be a constant or a simple step-type function. Feedback 
(closed-loop) approach has been used experimentally for stimulation of a particular regime of non-monotonic 
firing response. The dynamical systems were driven to a desired spiking or bursting regimes with two types 
of closed-loop algorithms: speed gradient [10] that uses a ‘gentle’ control pushing the system evolution 
towards the goal manifold in the phase space, and target attractor feedback that forces the system to ‘jump’ 
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exponentially at the attractor manifold [11]. Those methods possess good achievability of the goal both for 
stabilization and tracking tasks, demonstrate high robustness and could be easily extended also to a 
multidimensional case.  

The majority of publications on the collective phenomena concentrate on the case of controlled 
synchronization of spikes and bursts coming from individual neurons. The methods to achieve such 
synchronization include both open-loop and closed loop control [12]. The feedback is usually represented 
with two basic approaches: phase and frequency locking and non-adaptive time-delay feedback. Very 
recently, the speed gradient (SG) and target attractor (TA) feedback algorithms has been applied to design the 
arbitrary target output membrane potential for a linear neural chain [13]. 

2.2. Epilepsy as a Network Disorder 

Epilepsy is a disease involving changes at multiple different spatial and temporal scales and, therefore, 
demands such a basic neuron mathematical element that possesses many degrees of freedom, like the HH 
neurons. The (de)synchronization of the cell behavior in the neural networks is the sufficient phenomenon for 
the understanding the mechanism of epilepsy. The chains of many HH neurons in the epileptiform regime 
demonstrate good agreement with animal in vivo recordings. Experimental bioengineering methods 
demonstrate the efficiency of neurostimulation control for progressive myoclonic epilepsy [14]. 

The exact mechanisms of the appearance and developing of the temporal hyper-synchronized epileptic 
behavior in the biological neural networks still are a subject of many discussions. According to the Critical 
Brain Hypothesis, the dynamics of certain biological neurons in the brain networks stay closed to the regimes 
of phase transitions. Particularly, the transition from a subcritical quiescent phase to a supercritical active 
phase may reflect the basic properties of the epileptic dynamics. Switching to epilepsy depends also on many 
external factors, like neurovascular and metabolic processes surrounding a seizure focus. It has been proved 
that the self-organized criticality exists in networks with stochastic neurons [15], modelled by Galves-
Locherbach cells. These over-synchronized neurons change their states at certain sampling times with a 
uniform spacing. 

There is a wide spectrum of different sources for epileptiform behavior: changes at the scale of ion channels, 
caused by genetic mutations; fluctuations of the ions in the environment or the binding of an antiepileptic 
drug, which are known to change the kinetics and excitability of the neuron.  

At the single neuron level, the focus of epileptiforming is made on changes in the kinetic properties of the ion 
channels (channelopathy) that comprise the neuronal membrane. Channelopathies, or inherited genetic 
abnormalities in the functioning of ion channels are supposed to be one of basic mechanisms for epilepsy, and 
their studying provide the rationale and underpinning for the development of drugs that specifically affect the 
channels to better control this condition [6]. 

As an example how the mutations in the ion channels may cause epilepsy, we mention here febrile seizures 
plus type 1 as an inherited human epileptic syndrome associated with a cysteine-to-tryptophan mutation in the 
extracellular immunoglobulin domain of the auxiliary β1 subunit of the voltage-gated sodium channel [16].  

HH model covers some possible scenarios of the appearance of the epileptic behavior: ion channel mutations 
and fluctuations in concentration gradient of ions from inside to outside the axon, for more details see the 
review [17].  

3. METHODS OF EPILEPTIFORM CONTROL 
The basic set of the methods here is based on the following key ideas: 

• The micro-scale HH-neuron based controlling inhibitor that we invent in the present project is a part 
of the network and do not demand any external driving.  

• This inhibitor is inactive when the population stays far away from the epileptiform ictal phase, and 
it activates the control mechanism of suppression as soon as it detects the pre-ictal dynamics in the 
network.  

• The control is performed via the feedback links from the inhibitor neuron back to the certain 
number of companion neurons in the cluster. 

3.1. Mathematical Modeling of Hodgkin-Huxley Networks: Basic Elements 
To construct a neural cluster we use two basic components of the modelling: 

1. The network node: HH mathematical neuron controlled by the external input I via SG or TA 
algorithm; 
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2. The network link: The ‘synaptic’ transfer element that defines the input Ik of the next k-th from the 
output action potential vk –1 of the previous (k –1)-th neuron. 

To model the channelopatic properties and the ion mutations of a real neuron we must consider the noise 
inside the cell, in the somatic part and in extracellular environment. For that, we add the noisy contribution to 
RHS(1) for the gate dynamical variables: 
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Here vk(t) stands for the action potential of the k-th neuron, mk(t), nk(t), hk(t) are its gate variables, and the 
control signal is represented by the sum I(t) of all currents entering the k-th cell; a is an amplitude of the 
noise, N(t) is the pink noise in the interval [0,1]. Experiments demonstrate that the shape of action potential in 
the axon is not perturbed much with the external noise [18]. For that reason we do not perturb the first 
equation in the system (4).  

The second element, transferring the electrical stimulation from the axon of (k –1)-th neuron to the input of k-
th neuron via synapses, dendrites and soma of the k-th cell, has been chosen in different manner, including a 
time delay reaction or existing of a threshold accumulating the inputs coming from the dendrites to soma. 
Here we use the gain model: 

,0const;])([)( rest1 >=−⋅= − αα vtvtI kk                                                                                                   (5) 

and the resting reference potential is defined by: 
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Here we do not discuss an alternative model for the link includes the time delay, which reflects the processes 
of the information treatment in the dendrite and somatic parts of the cell. 

3.2. Control Algorithms: Speed Gradient and Target Attractor Feedback 

To control the epileptiform bursting dynamics of HH neurons we plan to use two alternative algorithms of 
speed gradient and target attractor feedback. Both are proved to be suitable for control of different regimes in 
chaotic systems [10,11]. 

Speed gradient (SG) algorithm is based on the definition of the scalar target function, or observer [10]. For 
the case of single neuron with one action potential it can be defined in the form: 

[ ] .)()(
2
1 2

* tvtvG −=
                                                                                                                                       (7) 

Here v(t) is the actual membrane potential, and v*(t) is the target potential that has a shape of smooth 
differentiable function. The goal of feedback control is achieved when the target function G tends to zero. 
The specific target (7) observing the goal membrane potential v* as a time-dependent function is called 
tracking. 

Let’s take the time derivative of (7): 
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The derivative dv/dt contains the control signal I through the RHS of the corresponding dynamical system (4). 
The algorithm defines the feedback control in the gradient form in the space of control signal. In the case of 
one neuron it is reduced to the partial derivative due to 1-dimensional character of the driving current I: 
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Here γ is a positive constant, and the function Ψ(I) satisfies the pseudogradient condition: 
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Target attractor (TA) algorithm (“synergetic control” in author’s terminology) is based on the “directed self-
organization of the dynamical system” [11]. The attracting invariant manifold (the subset referring the control 
target) is defined as: 

)()()( * tvtvt −=ψ                                                                                                                                        (11) 

with a given target function v*(t). In the exponential form the “synergetic” feedback is given by: 
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with a positive control constant T. That leads to: 
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The control signal I is restored from RHS of the dynamical system after the substitution of (13) into RHS of 
Eqs (4).  

For the purpose to control epileptiform collective bursting in the neural clusters the control signal must be 
applied to a minor number of controlling neurons. From the perspective of nonlinear dynamics of coupled 
systems we extend the system dimension in the phase space and, because we use several control currents, the 
dimension of control space as well. In the network we can get several currents (or other inputs) as control 
signals: 

{ } ,,...,1 mIII =                                                                                                                                               (14) 

Then for SG algorithms Eqs (8)-(9) are represented in the gradient form: 
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where the gradient in (15) is taken in the m-dimensional control space. 

For TA the substitution of (13) into original ODEs for HH-cluster provides the corresponding form of the 
control vector I. 

Also the number of control goals for several potentials in different neurons: 

{ })(),...,()( **1* ttt lννν =                                                                                                                                (16) 

is easily reflected in SG for the target function:  
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while for TA we should use equation of the type (11). 

Speed gradient approach creates in the dynamical system an extra force that serves as an analog of 
mechanical ‘viscous friction’. It is off at the constant or dynamically changing target parameter level (action 
potential in our model). Far away from this level the ‘friction’ is increasing. Target attractor algorithm defines 
the attractor manifold, takes the dynamics of the system into its neighborhood exponentially and forces the 
system to stay forever at the target attractor. Definitely, such a’ hard’ approach should be more efficient from 
the point of accuracy to compare with the ‘soft’ SG, but in the same time more energy consuming. 

3.3. Methods for Detecting Pre-Ictal and Ictal Epiletpiform Phases 

To evaluate the synchronization, the statistical R-factor is defined for the cluster of N neurons via their 
relative membrane potentials vij as [19]: 

235



( )
.;

/ 1 1
2

1 1

222

22

∑∑
∑∑ = =

= =

=
−

−
=

N

j

N

i

ij
N

j

N

i
ijij

N
v

F
Nvv

FF
R

                                                                                  (18) 

The brackets <…> stand for the time average. A perfect synchronization corresponds to R = 1. The 
synchronization factor (18) for the network will play a role of general goal, its minimization will serve as a 
criterium of success for the control algorithm. 

Correspondingly, the achievement of a certain level 0.9 of the Ma-Tang R-factor reflects the ictal phase of the 
hyper-synchronization. Pre-ictal phase may correspond to R = 0.7.  

3.4. Methods of Desynchronization 

There is a variety of desynchronization methods used in the neural networks. We are ranking here the most 
standard ones, from the microscale till the global network control: 

• Desynchronization via the coupled relaxation oscillators [20];  

• Desynchronization via the control over connections between two neural clusters [21]; 

• Desynchronization via a global inhibitor, which desynchronizes two segments of the network [22]; 

• Desynchronization via a global separator, which receives inputs from the entire network and feeds 
back to all oscillators [23]; 

• Desynchronization via the comparator, which uses long-range connections to and from itself [24].  

The Terman-Wang [20] and Schillen-Konig [21] algorithms demand the control of many connections in the 
network, while the Campbell-Wang global separator works thought the large number of feedback links. The 
Kammen-Holmes-Koch comparator sometimes locks the phase of every oscillating element in the neural 
cluster, that may make the desynchronization problematic. For that reason we propose to base the 
desynchronization target upon the Malsburg-Buhmann [22] inhibitor or other similar type algorithm. 

4. SIMPLE EXAMPLE: EPILEPTIFORM CONTROL IN SMALL HH SUB-CLUSTER 

To demonstrate the working results of our approach, let’s consider a simple case of three HH neurons in a 
sub-cluster of the populations, see the configuration on Fig. 1. In this example we follow [25].  

 

 
Fig. 1. Epileptiform suppression in the cluster of three Hodkin-Huxley neurons [25]. 

 

The algorithm of the detection used in [25] is similar to Malsburg-Buhmann approach. The pair of neurons 1 
and 2 are involved into the collective epileptiform bursting stimulated by the currents I input1 and I input 2 coming 
from other cells in the neural population (outside the given sub-cluster). The neuron 3 is a control element 
providing the switch on and off for the algorithm of epileptiform suppression. This controller plays two roles 
described in the methodical Chapter 3. First, it detects the hyper-synchronization of the signals coming from 
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the neurons 1 and 2 through the input currents I13 and I23 (sure, the neurons 1 and 2 may also stimulate other 
neurons in the bigger cluster, they are not shown on Fig. 1). Second, if the neuron 3 observes the hyper-
synchronization in a certain interval of time, it triggers the control algorithm of the suppression through the 
feedback loop to the neuron 2 by the current I32. The control current Icontrol on Fig.1 reflects the inner degree 
of freedom for the neuron 3. Thus, this element works as an automat driving the neuron 2 from the bursting 
regime to the resting if and only if it detects its over-synchronization with the neuron 1. 

The results of the simulation are presented on Fig. 2 (for more numerical details see [25]). One can see that 
after the beginning instability at the scale t = 2 the potential v2 is suppressed approximately in two times to 
compare with the bursting potential v1. 

 

 
 

Fig. 2. The neuron membrane potentials v1 (blue dashed line), v2 (red solid line) and v3 (green dash-
dotted line) vs time [25]. 

 

When the collectively synchronized bursting on Fig. 2 is starting to growth (closed to t = 10), the control 
mechanism is switching on to desynchronize the neurons 1 and 2. The same is happen when t = 12. 

Sure, the example presented in Chapter 4 is only a ‘toy model’ of our general algorithm for the epileptiform 
suppression.  

5. CONCLUSIONS AND FURTHER CONSIDERATIONS 

The control algorithms in the form of speed gradient and target attractor feedback proposed in [13] for 
tracking the membrane potential of a single Hodgkin-Huxley neuron can be applied to small configurations of 
HH elements modeling the basic features of an epileptiform hyper-synchronized dynamics.  

In our approach one of the neurons plays a role of an autonomous control element detecting the temporal 
hyper-synchronization among its network companions. After the detection this controller switches on the 
feedback signal sending it to some selected neurons in the population to drive them off the epileptiform 
regime.  

The algorithmic approach developed here could be used effectively for the purposes of neuro-informatics and 
for modeling neural dysfunctions like epileptiform or other abnormal behavior in Hodgkin-Huxley neuron 
clusters. It can be easily extended to multi-neuron networks with an arbitrary topology. 
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Abstract 
Due to high global warming potential (GWP) of refrigerant R134a, which is 1300, its use in automotive 
air conditioning (AAC) systems of new model vehicles marketed in the European Union countries has 
been restricted. R1234yf, a refrigerant from hydrofluoroolefin family with a GWP of 4, is usually 
considered as the best possible alternative to R134a in AAC systems, while another hydrofluoroolefin 
refrigerant with a GWP of 6, R1234ze(E) has recently received attentions. In this study, the effects of 
using alternative refrigerants R1234ze(E) and R1234yf on the performance characteristics of an AAC 
system in comparison to R134a were theoretically investigated as a function of evaporator load and 
condensing temperature using a code written in Engineering Equation Solver software. In this 
investigation, the evaporating temperature, evaporator superheat, condenser subcooling and compressor 
isentropic efficiency were kept constant, while the evaporator load was changed between 3.5 and 6.5 kW 
with 1 kW increments for three different condensing temperature, namely 40, 50 and 60 °C. The 
performance characteristics considered in the comparisons were the compressor pressure ratio, 
refrigerant mass flow rate, compressor power, coefficient of performance, condenser heat rejection rate 
and compressor discharge temperature. The results show that R1234ze(E) yields the highest compressor 
pressure ratio, followed by R134a and R1234yf. On the other hand, R1234yf results in the highest 
refrigerant mass flow rate, followed by R1234ze(E) and R134a. The compressor power, COP and 
condenser heat rejection rate of R1234ze(E) are almost identical to R134a, and these two refrigerants 
perform better than R1234yf. 

Keywords: Automobile air conditioning, R1234yf, R1234ze(E), R134a, refrigeration. 

1. INTRODUCTION

F-Gas Regulation of European Union has restricted the use of refrigerants having a global warming potential
(GWP) of over 150 since 2017 [1]. Consequently, R134a, a refrigerant from hydrofluorocarbon family and
commonly used in automotive air conditioning (AAC) systems since 1994, has been restricted by this
regulation because it has a GWP of 1430. There are two major alternatives to R134a, namely CO2 with a
GWP of 1 and R1234yf, a refrigerant from hydrofluoroolefin family, with a GWP of 4.

Although CO2 is a natural refrigerant, refrigeration circuits using CO2 work at elevated discharge pressures, 
thus causing high wall thicknesses, heavy equipment, poor energy effectiveness and leakage issues. On the 
other hand, R1234yf can work with pressure and temperatures conditions similar to those of R134a [2]. 
However, it was reported that R1234yf usually had a lower cooling capacity and COP compared to R134a 
[3]. Recently, R1234ze(E), a novel hydrofluoroolefin refrigerant with a GWP of 6, has been suggested as 
alternative to HFC134a [4] although its performance has not been investigated in detail so far.  

It is seen that there are only a limited number of published investigations on AAC systems because AAC is a 
technological field with severe competition. Brown et al. compared various performance parameters of AAC 

* Corresponding author. Tel.: +90 262-303-2279; fax: +90 262-303-2203. 
E-mail address: mhosoz@kocaeli.edu.tr (M.Hoşöz). 
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systems with CO2 and R134a [5]. They found that the performance of the AAC system with CO2 is close to 
that with R134a. Ghodbane simulated the performance of an AAC system for several hydrocarbon 
refrigerants [6]. He found that the system with R152a and R270 provides a better performance than the one 
with R134a. Jabardo et al. developed a steady-state simulation model for an AAC system with a variable 
capacity compressor, and compared their simulation results with experimental ones [7]. Hosoz and Ertunc 
developed an artificial neural network model for predicting various performance parameters of an AAC 
system with R134a [8]. They determined that their prediction results were in a good agreement with the 
experimental ones. Hosoz et al investigated modelling various performance parameters of an AAC system 
with R134a using ANFIS approach [9]. Their ANFIS predictions were found to be in good agreement with 
experimental ones. Wongwises et al. evaluated the experimental performance of an AAC system for several 
hydrocarbons and their mixtures [10]. Hosoz and Direk developed an experimental AAC and heat pump 
system with R134a, and evaluated its various performance parameters for both cooling and heating operations 
[11]. Alkan and Hosoz investigated experimental performance of an AAC system with R134a equipped with 
fixed and variable capacity compressors [12]. They found that the system with the variable capacity 
compressor usually has a higher COP but a lower cooling capacity than the system with the fixed capacity 
compressor.  

Because R1234yf and R1234ze(E) have been developed recently, there are only a few studies on the 
performance of AAC systems with these two refrigerants. Zilio et al. investigated experimental performance 
of R134a and R1234yf on a typical R134a AAC system with a variable capacity compressor [13]. They 
determined that the system with R1234yf has a lower COP than the system with R134a for the same cooling 
capacity. Lee and Jung compared the performance of R1234yf and R134a in a bench tester [14]. They found 
that the COP, cooling capacity and compressor discharge temperature of R1234yf system were up to 2.7%, 
4.0% and 6.5 °C lower than those of R134a system, respectively. Cho et al. investigated experimental 
performance of an AAC system using R134a and R1234yf [15]. They determined that the R1234yf system 
has a lower cooling capacity by 7% and a lower COP by 4.5%. Navarro-Esbri et al. reported that their 
experimental AAC system with R1234yf resulted in 9% lower cooling capacity and 19% lower COP than the 
system with R134a [16]. Hosoz et al. theoretically compared various performance parameters of an AAC 
system using R1234yf and R134a [3]. They determined that R1234yf yields lower pressure ratio, compressor 
discharge temperature and coefficient of performance but results in higher refrigerant mass flow rate, 
compressor power and condenser heat rejection rate compared with R134a. Yataganbaba et al. conducted a 
theoretical energy analysis of a vapour compression refrigeration system with single and dual evaporators 
using R1234yf and R1234ze(E) in replacement to R134a [17]. Hosoz and Alkan investigated various 
performance parameters of an AAC system using R1234ze(E) and R134a as a function of evaporating and 
condensing temperatures for a constant evaporator load [18].  

It is seen that the performance of an AAC system using R1234ze(E) has not been compared in detail with 
those of R134a and R1234yf. This study aims at comparing various performance parameters of an AAC 
system using R1234ze(E), R134a and R1234yf as a function of evaporator load and condensing temperature 
for a constant evaporating temperature. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Sketch of the refrigeration circuit of the considered AAC system is shown in Fig. 1. It consists of four major 
components, i.e. the compressor, condenser, thermostatic expansion valve (TXV) and evaporator.  

The compressor is used for compressing low pressure superheated refrigerant vapour into a high pressure 
superheated vapour. After the compression process, elevated refrigerant temperatures above the ambient 
temperature are obtained. Then, the refrigerant enters the condenser where it rejects heat into the ambient air. 
Consequently, the refrigerant desuperheats, condenses and subcools in the condenser, and leaves it as high 
pressure subcooled liquid. Next, the liquid refrigerant passes through the TXV, in which it undergoes a 
significant pressure drop. Accompanying this pressure drop, the refrigerant temperature at the outlet of the 
TXV drops sharply. The refrigerant stream leaving the TXV as a mixture of low pressure saturated liquid and 
saturated vapour enters the evaporator, where it absorbs heat from the air stream to be air conditioned. Then, 
the refrigerant evaporates, superheats and leaves the evaporator as low pressure superheated vapour. Finally, 
the refrigerant is pulled into the compressor, and the cycle starts over. 

The evaporator load or the refrigeration capacity of the AAC system can be determined by applying the 
conservation of energy principle to the evaporator, 

( )41 evap rQ m h h= −                                        (1) 

where rm is the refrigerant mass flow rate and h is enthalpy of the refrigerant. 
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Fig. 1. Sketch of the refrigeration circuit of the AAC system 

If the evaporator load is known, the refrigerant mass flow rate can be obtained from 

1 4

evap
r

Q
m

h h
=

−


                          (2) 

Assuming that there is no heat and work transfer in the TXV, the conservation of energy principle states that 
the enthalpy of the refrigerant remains constant throughout the TXV, i.e. 

4 3h h=                         (3)     

Assuming that the compression process is adiabatic, the compressor power absorbed by the refrigerant can be 
determined from 

( )2 1comp rW m h h= −                                    (4) 

The energy effectiveness of the AAC system is determined from the coefficient of performance, which is the 
ratio of the evaporator load to the compressor power, i.e. 

evap

comp

Q
COP

W
=




                       (5) 

Finally, the heat rejected into the ambient air in the condenser, i.e. the condenser heat rejection rate, can be 
evaluated from  

( )2 3cond rQ m h h= −                        (6) 

In order to evaluate various performance parameters of the AAC system, the evaporating temperature was 
fixed to −1 °C, and the evaporator load was changed between 3.5 and 6.5 kW with increments of 1 kW. For 
each evaporator load, three different condensing temperatures, namely 40, 50 and 60 °C, were considered. 
Moreover, it was assumed that the evaporator superheat and condenser subcooling were both equal to 5 °C. 
Finally, it was assumed that the compressor had an isentropic efficiency of 65%. Then, the values of all 
performance parameters of the AAC system were evaluated by using a code written in Engineering Equation 
Solver software. The considered performance parameters are the compressor pressure ratio, refrigerant mass 
flow rate, compressor power, coefficient of performance, condenser heat rejection rate and compressor 
discharge temperature.  
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figs. 2–7 indicate various performance parameters of the considered AAC system for a constant typical 
evaporating temperature of −1 °C as a function of the evaporator load for three different condensing 
temperatures of 40, 50 and 60 °C.  

Fig. 2 shows the changes in the pressure ratio across the compressor with the evaporator load for the three 
refrigerants. It is observed that R1234yf results in 7.3%, 8.6% and 9.7% lower pressure ratios than R134a for 
the condensing temperatures of 40, 50 and 60 °C, respectively. On the other hand, R1234ze(E) yields 1.2%, 
1.5% and 1.8% higher pressure ratios than R134a for the condensing temperatures of 40, 50 and 60 °C, 
respectively. As seen in Fig. 2, the pressure ratio increases with rising condensing temperature, while the 
evaporator load does not have an important effect on it. 

Fig. 3 depicts the changes in the refrigerant mass flow rate circulating through the circuit with the evaporator 
load for the three refrigerants. It is determined that the system using R1234yf requires 28.3–37.1% higher 
refrigerant flow rates compared with R134a for a constant evaporating temperature of −1 °C. On the other 
hand, R1234ze(E) requires  9.9–11.8% higher refrigerant flow rates in comparison to R134a. The refrigerant 
mass flow rate gets higher sharply on increasing the evaporator load or the condensing temperature. 
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Fig. 2. Compressor pressure ratio as a function of the evaporator load 
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Fig. 3. Refrigerant mass flow rate as a function of the evaporator load 
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Fig. 4 indicates the changes in the compressor power with the evaporator load for the three refrigerants. 
Because R1234yf yields significantly higher refrigerant mass flow rates, it absorbs 3.5–9.1% more 
compressor power to provide the same evaporating temperature compared with R134a. On the other hand, 
although R1234ze(E) requires 0.4% less compressor power for the condensing temperature of 40°C, it 
absorbs 0.6% higher compressor power for the condensing temperature of 60°C in comparison to R134a. It is 
observed that the compressor power increases sharply on increasing the evaporator load or the condensing 
temperature. 

Fig. 5 indicates the changes in the COP with the evaporator load for the three refrigerants. It is observed that 
R1234yf yields 3.4%, 5.5% and 8.3% lower COP values than R134a for the condensing temperatures of 40, 
50 and 60 °C, respectively. On the other hand, R1234ze(E) results in 0.4% higher COP values for the 
condensing temperature of 40 °C, while it yields 0.6% lower COP values for the condensing temperature of 
60 °C in comparison to R134a.  Because the compressor power increases with rising condensing temperature, 
the COP decreases with condensing temperature for all refrigerants, while the evaporator load does not have a 
noticeable effect on it. 
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Fig. 4. Compressor power as a function of the evaporator load 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

 R134a, Tc=40oC    R1234yf, Tc=40oC    R1234ze, Tc=40oC
 R134a, Tc=50oC    R1234yf, Tc=50oC    R1234ze, Tc=50oC
 R134a, Tc=60oC    R1234yf, Tc=60oC    R1234ze, Tc=60oC

Co
ef

fic
ie

nt
 o

f P
er

fo
rm

an
ce

Evaporator Load (kW)

 
Fig. 5. COP as a function of the evaporator load 
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Fig. 6 shows the changes in the condenser heat rejection rate with the evaporator load for the three 
refrigerants. Because R1234yf requires higher compressor power, the condenser heat rejection rate for 
R1234yf is 0.8–2.9% higher than that for R134a. On the other hand, R1234ze(E) yields 0.1% lower 
condenser heat rejection rates for the condensing temperature of 40 °C, while it yields 0.2% higher condenser 
heat rejection rates for the condensing temperature of 60 °C in comparison to R134a. It is seen that the 
condenser heat rejection rate rises with increasing evaporator load and condensing temperature.   

Fig. 7 depicts the changes in the compressor discharge temperature with the evaporator load for the three 
refrigerants. It is seen that R1234yf yields 10.8 °C, 12.8 °C and 14.5 °C lower discharge temperatures 
compared with R134a for the condensing temperatures of 40, 50 and 60 °C, respectively. On the other hand, 
R1234ze(E) results in 8.2 °C, 9.8 °C and 11.3 °C lower discharge temperatures in comparison to R134a for 
the condensing temperatures of 40, 50 and 60 °C, respectively. As observed in Fig. 7, the compressor 
discharge temperature increases sharply on rising condensing temperature, while the evaporator load does not 
have a noticeable influence on it.  
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Fig. 6. Condenser heat rejection as a function of the evaporator load 
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Fig. 7. Compressor discharge temperature as a function of the evaporator load 
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4. CONCLUSIONS 

For a typical evaporating temperature of –1°C, important performance parameters of an AAC system in the 
range of typical evaporator loads and condensing temperatures were evaluated for R134a and their 
alternatives, R1234yf and R1234ze(E), using a code written in Engineering Equation Solver software. Then, 
the performance parameters obtained with these three refrigerants were presented in comparative graphics. 
The major findings of this study are as follows. 
 

 R1234yf results in 7.3−9.7% lower compressor pressure ratios, while R1234ze(E) yields 1.2−1.8% higher 
pressure ratios in comparison to R134a for the condensing temperature range of 40−60 °C. 

 R1234yf requires 28.3–37.1% higher refrigerant mass flow rates, whereas R1234ze(E) requires  9.9–
11.8% higher refrigerant flow rates compared to R134a for the condensing temperature range of 40−60 
°C. 

 R1234yf absorbs 3.5–9.1% more compressor power than R134a, while R1234ze(E) requires about the 
same compressor power with R134a.  

 R1234yf yields 3.4−8.3% lower COP values than R134a, whereas R1234ze(E) results in about the same 
COP values with R134a. 

 Since R1234yf requires higher compressor power, the condenser heat rejection rate for R1234yf is 0.8–
2.9% higher than that for R134a. On the other hand, R1234ze(E) yields about the same condenser heat 
rejection rates with R134a. 

 R1234yf yields 10.8−14.5 °C lower compressor discharge temperatures, while R1234ze(E) results in 8.2 
−11.3 °C lower discharge temperatures in comparison to R134a for the condensing temperature range of 
40−60 °C. 

These results reveal that, in comparison to R1234yf, R1234ze(E) usually provide performance parameters 
closer to those provided by R134a. Yielding a superior performance than R1234yf, R1234ze(E) can be a 
better alternative to R134a in AAC systems. 
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Abstract 
Research in heat transfer using suspensions of nanometer-sized solid particles in base liquids started only over the past 
decade. Recent investigations on nanofluids, as such suspensions are often called, indicate that the suspended nanoparticles 
markedly change the transport properties and heat transfer characteristics of the suspension. Because of this, behavior of 
these nanoparticles in the fluid is important. In the present study, graphene oxide nanoparticles (NGO) were synthesized by 
the modified Hummers method and then characterization analyzes were performed. A two-step method was used to prepare 
the GO-water and GO-ethylene glycol nanofluids. The fixed quality of NGO with different concentrations was dispersed in 
fluids. And then, stable homogeneous graphene oxide-water and graphene oxide-ethylene glycol nanofluids were prepared 
without any surfactant by high-power ultrasonic probe at different sonication times. Different base fluids, and concentration 
on the stability of nanofluid were investigated. Different concentrations of GO nanofluids reveal that they are stable for days 
due to the presence of oxygenated or functional groups on the defect sites. 
Keywords: graphene oxide nanoparticles, stability, zeta potential.  

1. INTRODUCTION

In many industrial applications, the heat transfer systems play an important role for heat dissipation. However, 
the traditional heat transfer fluids such as water, ethylene glycol and oil have shown minor advance on the heat 
transport properties [1–5]. Choi and co-workers reported a new type of fluids named ‘‘nanofluids”, containing 
dispersed nanosized particles (typical sizes in the range of 1–100 nm), which exhibited good stability and higher 
thermal conductivity than base fluids [6]. Consequently, numerous additives including metal, metallic oxide 
and carbon based materials have been used to prepare nanofluids. Graphene-based nanoparticles, due to their 
unique physicochemical properties, various surface functionalization, ultra-high surface area, and good 
biocompatibility, have drawn a great deal attention in heat transfer applications. Owing to its extremely high 
thermal conductivity, graphene has attracted considerable attention as a type of solid additive. Apart from so 
many of the advantages, the biggest disadvantage of nanoparticles in the fluid is that they lose their stability. 

Therefore, in this work, we presented a modified Hummers’ for the fabrication of GO. As-prepared GO was 
dispersed in deionized water and ethylene glycol by ultrasonic probe without using any surfactants. 
Furthermore, the stability, zeta potential, were systematically investigated using experimental methods.  The 
experimental results show that the zeta potential for a volume concentration of 0.3% nanofluids can reach to 
56 mV. As a result, the as-obtained NGO/water and NGO/ ethylene glycol nanofluids could exhibit better 
stability. 

* Corresponding author. Tel.: +90 346-219-1010/2232. 
E-mail address: nkeklikcioglu@cumhuriyet.edu.tr (N.Keklikcioğlu Çakmak).
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2. MATERIAL AND METHOD  

2.1. Synthesis of NGO 
Graphite flake (natural ~100 mesh) with a purity of ≥75%  was purchased from Sigma-Aldrich (USA). All 
chemicals were of analytical grade and used as received. GO was synthesized. by improved Hummer’s method 
with minor modification [7-10]. To obtain NGO, GO was breaked by ultrasonic probe at 750W for 100 min. 
The products were characterized by XRD and UV/Vis spectroscopy. 
 

2.2. Characterization 
 

X-ray diffraction (XRD) data were obtained by a diffractometer (Rigaku DMAX IIIC). UV-Vis 
spectrophotometer (UV-1280, Shimadzu, Japan) was utilized to record the spectra of prepared samples range 
from 200 to 800 nm. The zeta potentials of the samples were measured using a Malvern Zetasizer Nano Z. 
Finally, in order to homogeneously disperse the NGO particles in water and ethylene glycol, a probe sonicator 
(Sonics & amp; materials INC, USA) at 750W power was used. 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
 X-ray diffraction patterns of graphite and nano graphene oxide are shown in Fig. 1. Graphite demonstrate a 
very strong and sharp peak at 2θ = 26.40°, which corresponds to the diffraction of the (002) plane. After graphite 
oxidation to GO, the (002) reflection of graphite disappears and a diffraction peak at 2θ = 10.21° is present, 
which matchs to the diffraction of the (001) plane indicative of the successful oxidation of graphite [11,12]. 

 

 
Fig. 1. XRD patterns of graphite and NGO 

To quantify the stability of nanofluids, we made use of UV–vis absorption spectrometer to measure the time dependent 
properties of the prepared nanofluids for a period of 15 days. 

 

Fig. 2. UV-Vis absorption spectra of NGO in water and ethylene glycol (φ=0.1 vol %) 
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The UV-Vis spectra of nano graphene oxide are shown in Fig. 2. The optical absorption peak at 232 nm, 
originating from the π-plasmon of carbon [13], remained essentially unchanged. Where the absorption peaks in 
spectra at 232nm and a small shoulder at 300nm correspond to the π - π * transition of aromatic C–C bonds and 
the n-π* transition of C=O bonds, respectively.  The maximum peak of the absorbance spectrum is observed 
around 280 nm in ethylene glycol. 

The absorption spectrums were found from NGO-water and NGO-ethylene glycol nanofluids as shown in Fig.3. 
The absorbance increases with increasing volume concentration of graphene which indicates the good stability 
of nanofluid dispersion. Long term stability test was performed quantitatively using UV–vis absorption 
spectrometer. 

 

  

Fig. 3. a. UV-Vis absorption spectra of NGO in water (after 
15 days) 

Fig. 3. b. UV-Vis absorption spectra of NGO in ethylene 
glycol (after 15 days) 

 
 
The prepared nanofluid is further characterized by zeta potential analyser in order to validate the stability The 
electrokinetic performance of nanoparticle dispersed in suspensions has a critical influence on the stability of 
suspensions. Nanoparticles with high surface charge density in stable suspensions can generate strong repulsive 
forces. Typically, the zeta potential is used to evaluate the stability of nanofluids. Suspensions with the absolute 
value of zeta potential between 30 and 40 mV are regarded as stable, while those with a high absolute value of 
zeta potential in the range of 40–60 mV have better stability. The nanoparticles in suspensions tend to coagulate 
or agglomerate when the absolute value of zeta potential is below 30 mV [14]. The zeta potential values of 
NGO-water and NGO- ethylene glycol nanofluids with mass fractions of 0.01%, 0.1% and 0.3% are shown in 
Figure 4. It is clear that the absolute zeta potential values of them are higher than 30 mV. The results indicate 
that the suspension stability of nanofluid is good.  As the absolute value of zeta potential increase the 
electrostatic repulsion between particles become sufficient to prevent the attraction and collision between 
particles caused by Brownian motion. More free particles are generated by increasing particle-particle distance, 
owing to the higher electrostatic force, so the distance exceed the hydrogen bonding range between particles, 
resulting in a decreasing probability of particle coagulation. the zeta potential is -50 mV, indicating a strong 
electrostatic repulsion force between particles, therefore, the coagulated particles could be redispersed through 
mechanical force, and the as-prepared nanofluids shows good dispersion stability [15,16,17] 
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Fig. 4.a. Zeta potential value of NGO-water nanofluids with 
different concentration 

 

Fig. 4.b. Zeta potential value of NGO-ethylene glycol 
nanofluids with different concentration 

 

 

4. CONCLUSIONS 
In conclusion, NGO was synthesized by using the modified Hummers’ method without any surfactant. NGO 
dispersed in water and ethylene glycol with different concentrations were prepared and the stability were 
studied. Nanofluid stability tests were performed using UV–vis absorption spectrometer and zeta potential 
distribution in order to confirm the stability of the prepared nanofluids. The absolute values of zeta potential 
for water and ethylene glycol based NGO nanofluids are basically high than 30 mV and only a few 
sedimentation can be observed after quiescence for 30 days. These properties are found to possess promising 
potentials for possible applications in practice. 
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Evaluation of Engine Characteristics at Different Revolutions of 
Diesel Engines 
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Abstract 
Diesel engines have an important place in land and sea vehicles because of the economical consumption 
of fuel. It is used especially in sea transport. Despite the advantages of fuel economy, harmful nitrogen 
oxides (NOx) and soot-haze emissions from diesel engines adversely affect human and environmental 
health. A large number of studies are currently being conducted on the engine characteristics of diesel 
engines. The use of exhaust emission values in diesel engines is prohibited or restricted in some European 
countries. New types of diesel engines have reached high pressures with the development of fuel pumps. 
As a result, power and performance gains have been achieved in diesel engines. In recent years, the ratio 
of petrol-powered vehicles to diesel-powered vehicles has been very high, while in recent years the rate 
has decreased with the increase in the number of diesel-powered vehicles. A 4-stroke, 4 cylinders, water-
cooled diesel engine was used in this work. The motor is positioned on the stand. Special exhaust line was 
pulled and exhaust gasket was provided along the exhaust line. Measurements were carried out under 
closed workshop conditions. Before the measurement starts, the engine temperature is set to the 
appropriate value. Engine characteristics were measured and interpreted at different revs. The 
measurement was carried out every 200 revolutions from 800 revolutions per minute (RPM) to 5000 
RPM. Each round was repeated 10 times and the values were recorded. In the test results, engine torque, 
engine speed, engine power consumption, specific fuel consumption, engine water temperature, engine oil 
temperature values are reached. The final value is obtained by taking the arithmetic mean of the obtained 
values. In no-load condition, the revolution was increased and the results were taken and given 
graphically. 

Keywords: Diesel engine, revolutions, engine characteristics. 

1. GİRİŞ

İçten yanmalı motorlarda esas olarak petrol türevleri kullanılmaktadır. Buji ile ateşlemeli motorlarda temel 
yakıt benzindir. Patlamalı motorlarda ise temel yakıt motorindir. Petrol kaynaklı yakıtların içten yanmalı 
motorlarda yakılması ve bu sayede iş elde edilebilmesi temel amaçtır. Petrol kaynaklı yakıtların yakılması 
sonucu ortaya çıkan gazlar çevre kirliliği ve insan sağlığı açısından önemle değerlendirilmelidir. İçten 
yanmalı motorlarda yanma sonucu ortaya çıkan egzoz emisyonları oldukça önemlidir. Bu değerler çevre 
kirliliği ve insan sağlığının etkileyen zehirli gazların belirlenmesi dışında, yanma kalitesini belirlemede de 
önem kazanmaktadır. Ancak çağımızın en önemli problemlerinden biri olan çevre kirliliği açısından da ayrıca 
değerlendirilmelidir. İçten yanmalı motorlarda yanma sonucu çevreye yayılan zehirli gazların oranı insan 
sağlığı ve çevre kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Egzoz emisyonları sonucu oluşan hava 
kirliliğinde, çok sayıda faktör önemli olsa da en büyük faktör yanma kalitesidir. Sayısı her geçen gün artan 
içten yanmalı motorlu taşıtlar çevreyi tehdit eder hale gelmiştir. Özellikle araç sayısı çok fazla olan 
şehirlerdeki hava kirliğinin büyük bir bölümü içten yanmalı motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır. Motorlu 
taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin özellikleri ve yoğunlukları motor tipine, motor ayarına, kullanım tarzına, 
yakıt bileşimine ve atmosferik şartlara bağlıdır. Motorlu taşıtlar çevreyi; egzoz emisyonu, yakıt-yağ buharı, 

* Corresponding author. Tel.: +90 422-377-4807 
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kursun bileşikleri, asbest ve lastik tozları, aşınma, paslanma ve korozyon sonucu oluşan gaz, sıvı ve katı 
atıklarla kirletmektedir. Çevre kirliğine etki eden ve insan sağlığını tehdit eden içten yanmalı motorlarda 
yanma sonucu ortaya çıkan egzoz emisyonlarına bir standart getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Özellikle artan 
araç sayısı bu standartları getirmeyi zorunlu kılmıştır.  

2. DİZEL MOTORLARINDA YANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN GAZLAR 

İçten yanmalı motorlarda egzoz gazları, yanma sonucunda ortaya çıkan ve tekrar kullanılmayarak çevreye 
yayılan gaz halindeki atık maddelerdir. İçten yanmalı motorlarda egzozdan atılan gazlar egzoz gazı ifadesi 
kullanılmaktadır.Motor egzoz gazı su buharı, karbondioksit ve azot dioksit gibi zararsız maddelerin yanında, 
insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan karbonmonoksit (CO), hidrokarbonlar (HC) ve azot oksit (NOx) den 
oluşur. İnsan sağlığını etkileyen ve çevreye zararı olan bu gazlar aslında diğer çevreyi kirleten sistemlerin 
içinde çok küçük bir yer kaplar. Buji ile ateşlemeli motorlarda (benzinli motorlar) bu oran %1,1, patlamalı 
motorlarda (dizel motorlar) %0,2 dir. Egzozdan atılan gazların büyük bir kısmını azot, su ve karbondioksit 
oluşturur. Bu zararlı gazların oranları az gibi görünse de yine de üzerinde çalışılıp oran düşürülmeli ya da 
tamamen zararsız hale dönüştürülmelidir. Örneğin günümüzde kullanılan üç yollu katalizörler 
yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir. Motorlu taşıtlarda kullanılan fosil kökenli yakıtlar (HC), ideal 
koşularda oksijen ile reaksiyona girip yakılması sonucunda, karbondioksit (CO2), su buharı (H2O) ve azot 
oksit (NOX) bileşikleri ortaya çıkar. Ancak bu sadece ideal koşullarda geçerlidir. Yanma esnasında ideal 
koşullar sağlanamadığından dolayı tam yanma gerçekleşememektedir. Bunun sonucunda atık gazın içinde 
parafinler, olefinler ve aromatikler gibi yanmamış hidrokarbonlar, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler gibi 
kısmen yanmış hidrokarbonlar, CO, NOx, SCb, kurşun bileşikleri ve partikül maddeler bulunmaktadır. İnsan 
sağlığını ve çevre kalitesini tehdit eden bu egzos emisyonları;  karbon oksitler,  azot oksitler, kükürtlü 
bileşenler, hidrokarbonlar, aldehitler ve partiküllerdir. 

2.1. Karbondioksit 

 Yanma sırasında yakıtın yeteri miktarda oksijen ile reaksiyona girememesi sonucu oluşur. Yani yakıt fazla 
ancak oksijen yetersizdir. Bu karışım zengin karışım olarak adlandırılır. Yakıtın az olduğu oksijenin fazla 
olduğu karışıma ise fakir karışım adı verilir. Renksiz ve kokusuz olan karbonmonoksit gazı hemoglobine olan 
yüksek afinitesi nedeniyle, kandaki oksijen taşıyıcı hemoglobine bağlanarak, dokulardaki oksijen miktarını 
azaltır. Vücuttaki oksijen miktarını kısıtlayarak zehirlenme ve boğulmalara yol açar. Uzun süreli 100 ppm 
karbon monoksit içeren ortamda kalınırsa hafif baş ağrıları, 500 ppm karbon monoksit içeren ortamda 
kalınırsa şiddetli baş ağrıları, baş dönmesi ve baygınlık, 2000 ppm ve üzerindeki değerlerde solunum 
zayıflaması, şuur kaybı ve ölüm görülür. 

2.2. Azot oksitler 

NO, NO2, N2O2 ve benzeri bileşiklerin tümü azot oksit (NOx) olarak adlandırılmaktadır. Hava fazlalık 
katsayısına (HFK) bağlı olarak NOX emisyonu değişmektedir. Normal seyir halinde iken (90 km/h sabit 
hızla) HFK > 1 NOX emisyonu artmaktadır. Azot oksitler, kandaki hemoglobin ile birleşmektedir ve bunun 
sonucunda akiğerdeki nemle birleşerek nitrik asit oluştururlar. Oluşan asit miktarının konsantrasyonu’ nun 
azlığı nedeniyle etkisi de az olmaktadır. Ancak zamanla birikerek solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler 
için tehlike oluşturmaktadır. 

2.3. Kükürtlü Bileşenler 

Yanma sonucu açığa çıkan kükürtlü bileşenler (SO2, SO3), renksiz ve kokulu emisyonlardır. SO2 ve H2SO4 
sülfat tuzları solunum sistemi ve mukozayı tahriş eder. Bronşit ve astım gibi kronik hastalıkların oluşumuna 
neden olur. SO2’nin partiküllerle reaksiyonu sonucu solunum sisteminde daha da belirgin rahatsızlıklara 
neden olmaktadır. 

2.4. Hidrokarbonlar 
Yanma kalitesinin düşüklüğü yada hiç yanma işlemine tabii olmadan atmosfere bırakılan emisyonlardır. 
Atmosferde süspansiyon halinde bulunan hidrokarbon emisyonları azot oksitlerle reaksiyona girerek 
‘‘fotokimyasal sis-smog’’ olarak bilinen bir sis tabakası oluşturup, solunum sistemi ve canlılar üzerinde 
olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. 

2.5. Aldehitler 

Düşük sıcaklıklarda hidrokarbonların kısmi oksidasyonu sonucu oluşan aldehitler, keskin kokulu ve kansere 
yol açan emisyonlardır. Özellikler dizel motorlarda karşılaşılan formaldehitler (HCHO) kötü kokulu, göz ve 
solunum sistemini tahriş edici etkiye sahip olup, maksimum atmosfer konsantrasyon değeri 0.6 mg/m3’tür.  
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2.6. Partiküller 

İçten yanmalı motorlarda yanmaya tabii olmadan egzozdan atmosfere atılan emisyonlardır. Özellikle dizel 
motorlarda karşılaşılan partiküller, karbon, karbon-hidrojen bağları, kükürt dioksit ve sülfürik asit gibi 
bileşenleri bünyesinde ihtiva etmektedirler. İyi ayarlanmış bir benzin motoruna göre dizel motorlu taşıtlar 
daha fazla duman ve koku veren madde yaymaktadır. Dizel motorlarında değişik işletme şartlarından 
kaynaklanan dört tip partikül emisyonlarına rastlanmaktadır. Beyaz duman; soğuk havalarda görünen genlikle 
su buharıdır. Bu kirletici değildir. Ancak soğuk ilk harekette veya çok düşük yüklerde görülen beyaz duman 
yük artınca kaybolmuyorsa yoğuşmuş yakıt buharıdır. Mavi duman; tam yanmamış yakıt veya bilhassa 
aşınmış motorlarda yağ zerreciklerinin oluşturduğu dumandır. Siyah duman; İs-karbon parçacıklarının 
oluşturduğu dumandır. Tam yükte ve düşük hava/yakıt oranlarında ortaya çıkar.  Diğer parçacıklar; Sülfatlar, 
yağlama yağı ve yakıt içindeki katkılardan gelen parçacıklardır. 

Gelişmiş ülkelerde motorlu taşıt egzoz emisyonlarına sınırlamalar getirilmiş ve bu bağlamda birçok standart 
geliştirilmiştir. Tablo 1’de herhangi bir egzoz önlemi alınmamış içten yanmalı motora ait egzoz gazları 
bileşenleri ve yüzdeleri verilmiştir. 

 

Tablo 1.Önlem alınmamış egzoz gazındaki kirleticilerin kompozisyonu 

BİLEŞEN  HACİMSEL YÜZDE  

CO  0,85 

HC  0,05 

Nox 0,08 

Katı partüküller  0,005 

 

Tablo 2’de benzin ve motorin kullanan içten yanmalı motorla sahip hafif taşıtlar için egzoz gazı emisyonları 
AB standartları verilmiştir. 

Tablo 2. Hafif taşıtlar için AB standartları 

            

  
CO HC NOx HC+NOx PM 

  Zaman Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin 

Euro1 1994 5.17 5.17 - - - - 1.40 1.40 0.19 - 

Euro2  1998 1.25  4.00  - - - - 1.00  0.65  0.12  - 

Euro3  2001  0.80  4.17  -  0.25  0.650  0.180  0.720  -  0.07  - 

Euro4  2006  0.63  1.81  -  0.13  0.330  0.100  0.390  -  0.04  - 

Euro5  2010  0.63  1.81  -  0.13  0.235  0.075  0.295  -  0.005  0.005 

Euro6  2015  0.63  1.81  -  0.13  0.105  0.075  0.195   -  0.005  0.005 

 

Tablo 3’de benzin ve motorin kullanan içten yanmalı motorla sahip ağır taşıtlar için egzoz gazı emisyonları 
AB standartları verilmiştir. 
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Tablo 3. Ağır taşıtlar için AB standartları 

  
CO HC NOx HC+NOx PM 

  Zaman Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin Dizel Benzin 

Euro1 1994 6.90 6.90 - - - - 4,90 1.7 0.19 - 

Euro2  1998 1.50 5.00 - - - - 0.96 0.8 0.12  - 

Euro3  2001  0.95 5.22  -  0.29 0.780 0.210 0.86  -  0.07  - 

Euro4  2006 0.95 2.27  -  0.16 0.390 0.110 0.46  -  0.04  - 

Euro5  2010 0.74 2.27  -  0.16 0.280 0.082 0.350  -  0.005  0.005 

Euro6  2015  0.74 2.27  -  0.16 0.125 0.082 0.215  -  0.005  0.005 

 

Tüm bu standartların belirlenmesi ve sınır değerlerinin konulması tüm dünyadaki sürücüleri her ne kadar 
zorlayacak olsa da yapılması halinde daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe sahip olunacaktır. Tüm bunlarla 
birlikte gelişen teknolojide egzoz emisyon değerleri yok denilecek kadar azalmış ve 0 “sıfır” değerleri 
sağlayan elektrikli araçlar kullanılmaya başlamaktadır. İnsanları bunun gibi teknolojilere yönlendirerek hem 
çevre kirliliğine katkıda bulunmaları hem de teknolojiye ayak uydurmaları sağlanacaktır.  

Bir dizel motorda ekzoz emisyonlarını etkileyen unsurlar sıkıştırma oranı, Hava /Yakıt Oranı, ateşleme 
avansı, yakıt kalitesi, motorlarda alev hızı ve motor sürtünmesidir. Dizel motorlarda egzoz emisyonları 
düşürmek için  en yaygın donanımlar, kapalı çevrim yakıt sistemi, egzoz gazı çevrimi (EGR) , ikinci hava 
püskürtme sistemi (AIR), yakıt buharlaşması kontrol sistemi (EVAP), Karter havalandırma sistemi,  
yavaşlamada yakıt kesme sistemi(motor freni esnasında)’dir.  

3. YAPILAN DENEYSEL ÇALIŞMA 

Yapılan bu çalışmada 4 zamanlı, 4 silindirli, su soğutmalı dizel motor kullanılmıştır. Motor standın üzerine 
yerleştirilmiştir. Özel egzoz hattı çekilmiş ve egzoz hattı boyunca sızdırmazlık sağlanmıştır. Ölçümler kapalı 
atölye koşullarında gerçekleştirilmiştir. Ölçüm başlamadan önce motor sıcaklığı uygun değere ayarlanmıştır. 
Motor özellikleri farklı devirlerde ölçülüp yorumlanmıştır. Ölçüm, dakikada 800 devirden (RPM) 5000 
RPM'ye kadar her 200 devirde gerçekleştirildi. Her tur 10 kez tekrarlanmış ve değerler kaydedilmiştir. Test 
sonuçlarında motor torku, motor devri, motor gücü tüketimi, özgül yakıt tüketimi, motor suyu sıcaklığı, motor 
yağı sıcaklığı değerlerine ulaşılmıştır. Elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması alınarak son değer elde 
edilmiştir.  

Deney motorunun dizel motoru olarak çalışmaktadır. Deney motoru dört silindirli, dört zamanlı ve su 
soğutmalıdır. Motorun ilk hareketi deney düzeneğine eklenen bir marş sitemi ile sağlanmaktadır. Motor 
miline bağlı bir elektrik dinamometresi motoru yükleme görevini yapmakta ve momentin ölçülmesini 
sağlamaktadır. Ölçü aletleri ve kumanda panosu hava, yakıt, su ve egzoz ile ilgili ölçü göstergelerini ve 
kumanda elemanlarını üzerinde bulundurur. 

Deney motoru, devir sayısı sabit olup motor tarafından otomatik olarak ayarlanmaktadır. Motor çalışmaya 
başladıktan sonra belli bir süre (yaklaşık 3 dk) yüksüz durumda çalıştırılarak ısınması sağlanır. Daha sonra 
yükleme anahtarı kullanılarak motor istenen yükleme durumuna getirilir. Ölçüm alınmadan önce motorun bir 
süre (yaklaşık 1 dk) kararlı çalışması beklenir. Bilgisayar programı kullanılarak gerekli ölçümler alınır. Tüm 
yükleme durumlarında aynı işlemler tekrarlanır. Dizel motor olarak çalışma durumunda farklı yüklemeler 
altında devir sayısı motor tarafından otomatik olarak sabit tutulmaktadır. Motor geliştirme deneylerinde gaz 
kolu konumu sabit tutularak motorun incelenecek olan teknik özelliğinin (örneğin sıkıştırma oranının) çeşitli 
değerleri için yükleme durumu ayarlanarak devir sayısının sabit kalması sağlanır. Bu yolla değişik sıkıştırma 
oranlarında ve sabit devir sayısında istenen büyüklükler deneysel olarak belirlenir. Ölçüm alma işlemi 
tamamlandıktan sonra motor durdurulur. Motor durdurulduktan sonra su pompası ve radyatör bir süre 
(yaklaşık 5 dk) daha çalıştırılarak soğutma suyu sıcaklığının normale düşmesi sağlanır. 
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Tablo 7.Pusluluk değerleri 

    

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Yapılan ölçüm sonuçları grafikler halinde verilmiştir. Özgül yakıt tüketimi ile egzos gazı sıcaklığı arasındaki 
ilişki Tablo 4’de verilmiştir. Ters orantılı bir görünüm mevcuttur. Tablo 5’de özgül yakıt tüketimi ile güç 
arasındaki ilişki görülmektedir. Tablo 6’da ise Egzos gazı sıcaklığı ile güç arasındaki ilişki verilmiştir. 
Burada ise beklenen sonuç görülmektedir. Güç arttıkça egzos gazı sıcaklığıda artmaktadır. 
Yapılan ölçüm sonuçlarında pusluluk ölçüm aralığı ve dışarı atılan partikül sayısı (k) görülmektedir. K ölçüm 
değerinin limiti 1,50 dir. Her defasında en az dört kez ölçüm yapılır. Bu 4 test sonucu alınan k değerlerinin en 
büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark pusluluk ölçüm aralığı olarak belirlenir. Bu değer 0,25 den büyük 
olmamalıdır. Dizel motorlar için bu değerler oldukça önemlidir. Dakikada 2000 devirde yapılan deneyde en 
iyi değerlerine ulaşmıştır. Yanma verimine bağlı olarak bu değerlerin değişmesi gayet doğaldır.   
Yapılan test sonuçlarında önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Araç herhangi bir yüke uğramadan yani boşta 
çalışma olarak tabir edilen şekilde çalıştırılmıştır. Yanma kalitesi seviyesinin artması egzozdan çevreye atılan 
yanma ürünü ve zehirli gaz olan CO yüzdesinin azalmasını sağlayacaktır. İdeal yanma değerlerine 
yaklaşabilmek için hava-yakıt oranının ideal değerlerde olması gerekir. Pratikte bunu sağlamak mümkün 
olmasa da daha iyi yanma için çalışmalar yapılabilir. Subap mekanizması, emme manifoldu yapısı ve yanma 
odasının şekli ve yakıt sistemi özel olarak incelenmesi gereken konulardır. 
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Gerçekten de dizel araçlar CO bakımından benzinli araçlara göre havayı daha az kirletir, ancak yakıtın 
yanmasından ileri gelen gözle görülür kirletici maddeler yayar. CO emisyonun oluşmasının en önemli nedeni 
yanma odasındaki oksijenin yetersiz olmasıdır. Testlerde motor hızının artması ile CO emisyonlarının 
azaldığı görülmektedir.Yakıtın tam olarak yanamaması, yanma sıcaklığının düşmesi ve oksijenin yetersiz 
olması gibi nedenler HC emisyonunun oluşmasına sebep olur. 
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Analytical Solving of Natural Water Circulation System and 
Numerical Modeling of Two Phase Flow in the Raisers 

B.Gürel1*, O. İpek1, M. Kan1

1Department of Mechanical Engineering, Suleyman Demirel University,Isparta,Turkey 

Abstract 
It is numerically investigated that two phase flow and heat transfer of the 300 kWth natural water circulation system 
raisers in the study. Numerical analysis were concluded with ANSYS-Fluent software in the study. Standart k-epsilon 
turbulence and Eulerian-Eulerian two phase flow models were used in the numerical analysis, Analysis were 
concluded in single raiser to simplify the solution. Because of the 24 raiser pipes were used in the CFBB boiler, the 
mass flow rate of the single pipe was taken as 0,23125 kg/s. Inlet temperature and mass flow rate of the water were 
defined respectively 15 °C and 0,23125 kg/s. Water circulate 54 cycle until it is vaporized at 100 ° C in 1 atmosphere. 
There are 54 different inlet mass flow rates. It was prepared that UDF(User Defined Function) that was defined 
relation between inlet temperature and mass flow rate and was used in the  numerical analysis. In the numerical 
analysis, according to the values of the 0,2., 1., 4., 7., 10. and 11. seconds, it  has been observed that the values of the 
flow velocity, temperature and steam volume fraction in the raisers remain approximately constant after  10. second. 
Therefore, analysis were completed after 10. second. In the analysis results, water-steam mixture velocity is 0,13 m/s 
from 0,2 second to 4  second. And, steam began to create after 4. second. Velocity values of the raiser top zone higher 
than of the raiser bottom zone at the 7. second. While steam can’t began to create first 4 seconds in the raisers, that 
steam began to create after 4. second. Steam production rate remain constant approximately in the first 10 second, 
after this point, it increased from a height of 0,5 m from the bottom of the raiser to the top of the raiser. It was reached 
that steam volume fraction in the raiser 0,168 at the 10. and 11. seconds. 

Keywords: Two phase flow, natural water circulation system, Analytical solving, CFD analysis. 

1. GİRİŞ

1.1.  Su Dolaşım Sistemi Analitik Hesapları 
Su dolaşım sistemi hesapları yapılırken öncelikle su dolaşım sistemine ait konstrüksiyon ve proses 
bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.  

* 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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Tablo 1. Su dolaşım sistemine ait konstrüksiyon ve proses bilgileri  
 

İniş boruları çapı, 𝑑𝑑𝑖𝑖0 0.069 m 
Çıkış boruları çapı 𝑑𝑑𝑖𝑖1 0.053 m 
Isı alan Yükseklik, H 1.4 m 

İniş boruları ortalama boyu, 𝐿𝐿0 3.7 m 
Çıkış boruları ort. Boyu, 𝐿𝐿1 3.7 m 

İniş boruları sayısı, 𝑁𝑁0 2 
Çıkış boruları sayısı, 𝑁𝑁1 24 

Buhar basıncı, P (mutlak) 1 atm 
İnişte verilen ısı, 𝑄𝑄0 0 

Çıkışta verilen ısı, 𝑄𝑄1 300 kWatt 
Buhar kapasitesi, m 410 kg/saat 
Dolaşım Debisi, �̇�𝑚 19980 kg/saat  

 
Tablo 1.’de özellikleri verilmiş su dolaşım sistemine ait şematik devre Şekil 1’de verilmiştir.  
 

                                                                    
Şekil 1. Su dolaşım sistemi şematik devresi 

 
Birinci iterasyon : 
 
Su Dolaşım sistemi hesapları literatürden elde edilmiştir[1]. 
Tasarladığımız su dolaşım sisteminde dolaşan suyun kütlesi birinci iterasyonda 14 kg/s seçilmiştir.  
 
C.1.1. Özgül Hacimlerin Hesabı: 
 
P= 1 atm mutlak basınçtaki doymuş buhar ve suyun özellikleri:  
Doyma Sıcaklığı (Td) = 100 °C, 
Doymuş su özgül hacmi (𝑣𝑣 ′) = 0.0010437 m3/kg,  
Doymuş buhar özgül hacmi (𝑣𝑣 ′′) = 1.673 m3/kg  
Su dolaşım sistemine su 15 °C'de beslenecek ve önce ısınarak 100 °C'ye kadar çıkacak ve daha sonra 100 
°C'de buharlaşacağı için. Doymuş su sıcaklığı olarak 15 °C'deki doymuş su entalpisi seçildi.  
𝑖𝑖𝑠𝑠 = 62.94 kJ/kg  
100 °C'de doymuş buhar entalpisi (𝑖𝑖𝑏𝑏) = 2676 kJ/kg  
Doymuş suyun buharlaşma entalpisi (𝑖𝑖𝑠𝑠𝑏𝑏) = 𝑖𝑖𝑏𝑏 − 𝑖𝑖𝑠𝑠 = 2676-62.94 = 2613.06 kJ/kg 
Kuruluk derecelerinin bulunması =  
Sistemde 500 kW ısı üreteceği bilinmektedir. Su Dolaşım sistmiyle bu ısının 300 kW'lık kısmının 
kullanılması planlanmaktadır. Bu yüzden su dolaşım sistemimizi 300 kWatt'lık termal ısıdan buhar 
üretecek şekilde tasarlayacağız.  
 
∆𝑖𝑖 = 𝑄𝑄

𝑚𝑚
 = 300 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠

14 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑠𝑠𝑠𝑠 
= 21.428 kJ/kg    𝑥𝑥 =  ∆𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
= 21.428 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘

2613.06
   = 0.0082 yani % 0.82'lik kuruluk olmaktadır. 

Sistemde beslenen taze suyun her bir turda kütlesel olarak % 0.82'lik kısmı buhara dönüşecektir.  
Bu değerler yardımı ile özgül hacimler: Kazanda iniş rayzerlerinde ısınma olmadığı için:  
𝑣𝑣01 =  𝑣𝑣02 = 𝑣𝑣11 =  0.0010437 m3/kg'dır.  
𝑣𝑣12 =  𝑣𝑣 ′ +  𝑥𝑥( 𝑣𝑣 ′′ − 𝑣𝑣 ′)  =  0.0010437 +  0.0082 (1.673− 0.0010473) = 0.01475 m3/kg'dır.  
 
Yerel kayıp katsayıları : 
 
B ve D noktalarında ani daralmalardan dolayı kayıplar vardır.  
 𝜁𝜁𝐵𝐵 =  𝜁𝜁𝐷𝐷 =  0.5 
C ve E noktalarındaki ani genişlemelerden dolayı kayıplar vardır.  
 𝜁𝜁𝐶𝐶 =  𝜁𝜁𝐸𝐸  =  1  
Sistemde başka yerel kayıplar olmadığı kabul edilmiştir.  

V11,   

𝑉𝑉12, 𝑣𝑣12 

A B 

C D 

E 

F 

𝑉𝑉01, 𝑣𝑣01 

𝑄𝑄1 

V
02

,v
02
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 Sürtünme kayıp katsayıları : 
 
Ticari çelik borularda çapın 53 mm değeri için bağıl pürüzlülük değeri literatürden  ɛ 𝐷𝐷⁄  =  9. 10−3 
okunur. Buna göre tam türbülanslı bölgede Moddy diyagramına göre sürtünme katsayısı değeri, 
𝜆𝜆𝑠𝑠 0 .037  olarak bulunur.   
 
Hız değerleri : 
 
Borulardaki hız aşağıdaki denklem ile bulunabilir:  
 
 𝑉𝑉 =  𝑚𝑚.𝑣𝑣

 .𝐴𝐴
 

 
Diğer taraftan iniş ve çıkış boruları kesitleri:  
 
 A0 =  πd0

2

4
N0 =  π

4
(0.069)2. 2 = 0.0074 m2 

 
 A1 =  πd1

2

4
N1 =  π

4
(0.053)2. 24 = 0.0529 m2 

 
olarak bulunur. Bu değerlerde hızlar :  
 
 V01 = V02 =   14 x 0.0010437

 0.0074
= 1.974 m s⁄  

 
 V11 =  14 x 0.0010437

0.0529
= 0.276  m s⁄  

 
 V12 =  14 x 0.01475

0.0074
= 27.90 m s⁄  

 
Denge denklemleri : 
 
Kaldırma kuvvetlerinin oluşturduğu basınç farkı : 
 
 ∫ g dz

v
E
A =  gH

v01
�1 − 1

V12 V11−1⁄ ln(v12 v11⁄ )� 
 
= 10505.30 Pa.  
 
Devredeki dirençlerin oluşturduğu basınç: 
 
 ∫ dWk

v
E
A =  ϚB

V012

2v01
+ Ϛc

V022

2v02
+ ϚD

V112

2v11
+ ϚE

V122

2v12
+ λsL0

d0

V012

4v01
�v02
v01

+ 2� +  λsL1
d1

V112

4v12
�v12
v11

+ 2� 
 
= 933.380 + 1866.760 +18.246 + 26386.77 +5555.641 + 760.342 = 35521.139 Pa  
 
Kinetik enerjideki artışın oluşturduğu basınç:  
 
 ∫ VdV

v
E
A =  V01

2

2 v01
�v02
v01

− 1� +  V11
2

2v11
�v12
v11

− 1� 
 
=  0 + 479.244 = 479.244 Pa  
 
Eşitliğin kontrolü : 
 
 ∫ g dz

v
=  ∫ dWk

v
E
A + ∫ VdV

v
E
A

E
A  

 
Yukarıda verilen eşitlik gerçekleşmelidir. Gerçekleşmediği takdirde yeni bir m dolaşım debisi seçilerek 
eşitlik sağlanana kadar işleme devam edilmelidir.  
 
ṁ = 14 kg s⁄  debisi için,  
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 10505.72 Pa ≠  35521.139 Pa + 479.244 Pa  
 
Olup eşitlik sağlanamamıştır. Bu yüzden yeni bir m değeri seçilerek hesaba devam edilmiştir.  
 
Uygunsu dolaşım debisinin bulunması :  
 
Aşağıda verilen Tablode 2.’de farklı dolaşım debileri için denge denklemlerinin bulunduğu eşitlik 
verilmiştir.  
 

Tablo 2. Farklı su dolaşım debileri için oluşan basınçlar ve denge denklemleri 
 

Su dolaşım debisi 
(�̇�𝑚) (kg/s) 

Kaldırma 
kuvvetlerinin 

oluşturduğu basınç 
farkı (Pa) 

Devredeki 
dirençlerin 

oluşturduğu basınç 
(Pa) 

Kinetik enerjideki 
artışın oluşturduğu 

basınç (Pa) 

Denge Denklemi 

14 10505.72 35521.139 479.244 10505.72
≠ 36026.16 

13 10601.02 32317.98 445.860 10601.02
≠ 32763.84 

12 10761.12 29195.96 411.5634 10761.123
≠ 29607.53 

11 10896.49 26179.95 377.266 10896.49 
≠ 26557.21 

10 11037.65 23269.94 342.969 11037.65
≠ 23612.91 

9 11185.27 20465.93 308.672 11185.27
≠ 20774.6 

8 11340.12 17767.92 274.375 11340,12
≠ 18042.3 

7 11503.22 15175.92 240.078 11503.22 ≠ 15416 
6 11675.83 12689.92 205.781 11675.83

≠ 12895.71 
5 11859.68 10309.93 171.484 11859.68

≠ 10481.41 
5.55 11757.05 11605.81 190.348 11757.05

≅ 11796.16 
 
Tablo 2.’de görüldüğü gibi sistemde dolaşan su dolaşım debisi 5.55 kg/s iken kaldırma kuvvetlerinin 
oluşturduğu basınç farkı, devredeki dirençlerin oluşturduğu basınç ve kinetik enerjideki artışın 
oluşturduğu basıncın toplamına neredeyse eşit olmaktadır. O yüzden sistemde dolaşan debi 5.55 kg/s 
seçilmiştir.  
Sunulan tez çalışması kapsamında, tasarımı ve analizleri yapılacak 500 kW th kapasitedeki DAYK 
sisteminin su dolaşım kısmının sistematik yapısı ve alt ekipmanları Şekil 2'de verilmiştir. Rayzerler için, 
standart 53 mm iç çapında, 60 mm dış çapında ve 3,5 mm boru et kalınlığındaki AISI 310 paslanmaz 
çelik malzemeden yapılan borular seçilmiştir.  
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Şekil 2. 500 kWth kapasitedeki DAYK sisteminin su dolaşım kısmı detayları 

 1 →Drum, 2→Buhar tahliyesi, 3→Taze su girişi, 4→Su iniş hattı boruları, 5→Hederler, 6→Buhar çıkış hattı boruları, 
7→Rayzerler, 8→Komple membran duvar 
 
Şekil 2’de görüldüğü gibi, su dolaşım sistemi 1 adet drum, 2 adet taze su iniş borusu, 2 adet buhar çıkış 
borusu, 4 adet alt ve 4 adet üst olmak üzere toplam 8 adet toplama hederi ve 0,6 metre eninde 0,85 metre 
boyunda 1,4 metre yüksekliğindeki rayzer borularının birleştirilmesiyle tasarlanmış membran duvardan 
oluşmaktadır.  

2. MATERYAL VE METOT  

2.1. CFD Analizlerinde Kullanılan Temel Denklemler 

Ansys-Fluent yazılımı ile yapılan CFD analizleri esas itibariyle sonlu hacimler metoduna dayanmaktadır. 
CFD analizleri kapsamında nümerik çüzümlerin yapıldığı Ansys-Fluent yazılımının arka planında,  
Denklem 1 – Denklem 5 ‘ te verilen ve yönetim denklemleri[2,3] olarak da tanımlanan, sırasıyla, 
Süreklilik, Momentumun Korunumu ve Enerjinin Korunumu denklemlerinin nümerik formu 
kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu denklemlerin öncelikle sonlu hacimler için nümerik formu elde edilerek 
gerekli çözümlemeleri yapılmaktadır. Denklem 1 – Denklem 5 ‘ te verilen bağıntılardan da görüldüğü 
gibi,  yönetim denklemlerinin çözümleri zamandan bağımsız olarak yapılmıştır. 
Süreklilik Denklemi, Kartezyen koordinat sistemi, 
 
∂(ρu)
∂x +

∂(ρv)
∂y +  

∂(ρw)
∂z = 0                        (1) 

 
bağıtısıyla verilirken, Momentumun Korunumu denklemi; 
-x yönünde : 
 

u
∂(ρu)
∂x + v 

∂(ρv)
∂y + w

∂(ρw)
∂z  =  −

∂P
∂x +  μ �

∂2u
∂x2 +  

∂2u
∂y2 + 

∂2u
∂z2�   

     (2) 

 
-y yönünde : 
 

 1  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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u
∂(ρu)
∂x + v 

∂(ρv)
∂y + w

∂(ρw)
∂z  =  −

∂P
∂y +  μ [

∂2v
∂x2 + 

∂2v
∂y2 + 

∂2v
∂z2] 

     (3) 
 
-z yönünde :  
 

u
∂(ρu)
∂x + v 

∂(ρv)
∂y + w

∂(ρw)
∂z  =  −

∂P
∂z +  μ �

∂2w
∂x2 +  

∂2w
∂y2 + 

∂2w
∂z2 �      (4) 

 
bağıntılarıyla verilmektedir. Enerjinin Korunumu denklemi ise Denklem 5’ ten de görüleceği gibi, 
verildiği şekilde kullanılmaktadır. 
 

u
∂(ρT)
∂x + v 

∂(ρT)
∂y + w

∂(ρT)
∂z  =  −

∂P
∂x +  

μ
T �
∂2T
∂x2 + 

∂2T
∂y2 + 

∂2T
∂z2�      (5) 

şekilde dikkate alınmıştır. 

2.2. Evaporasyon-Yoğuşma Kütle Transferinin Modellenmesi  

Su-buhar kütle transferi, Denklem 6’da belirtilen buhar transport eşitliği[4] kullanılarak çözülmektedir. 
 
∂
∂t
�αρv� + ∇ . �αρvV��⃗ v� =  ṁL→v − ṁv→L                                        (6) 

 
Denklem 6’da verilen  eşitliktel,sıvı fazını,v, buhar fazını, 𝛼𝛼U, buharın hacimsel oranını , ρv, buhar 
yoğunluğunu,V��⃗ v,, buhar fazındaki hızı, ṁL→v ve ṁv→L, sırasıyla evaporasyon ve yoğuşmadan oluşan su 
ve buhardan birbirine olan kütle transfer oranlarını ifade etmektedir. Bu çalışmada, DAYK sisteminde, 
buharın atmosferik basınçta oluşacak olması nedeniyle atmosferik basınçta suyun evaporasyon sıcaklığı 
373,15 K olarak alınmıştır. 

2.3.  DAYK sistemi su dolaşım kısmına ait CFD analizlerinin sınır koşulları  
. Çift fazlı kütle transferine yönelik olarak yapılan nümerik analizlerin yakınsama problemlerinin olduğu 
gözönüne alınarak, analizler tek boruya indirgenerek yapılmıştır. Analitik hesaplama sonucuna göre, 300 
kWth’lık güç için analizlerde, su dolaşım sistemi için 5,55 kg/s olarak elde edilen akışkan debisi 
kullanılmıştır. DAYK sistemine ait kazan içerisinde, 24 adet rayzer borusu kullanılması nedeniyle, tek 
borudan geçen kütlesel debi, 0,23125 kg/s olarak dikkate alınmıştır. DAYK sistemi su dolaşım kısmı için 
yapılan CFD analizinde, UDF(kullanıcı tanımlı fonksiyon) kapsamında kodlar hazırlanarak çözümlerde 
kullanılmıştır. Analitik hesaplarda verildiği gibi, su dolaşım sisteminde dolaşım oranı 54 olarak 
alınmıştır. Yani, su dolaşım sistemine taze beslenen 288,15 K’deki su 54 defa su dolaşım sistemini 
dolaşarak atmosfer basıncında ve 373,15 K’de buhara dönüşmektedir. Buharlaşma analizinde, sistemin 
300 kWth ısı çekecek şekilde tasarlanması nedeniyle ve su dolaşım sistemi ısınan membran duvar 
borularının toplam yüzey alanı 5,75 m2‘ dir. Bunun sonucu olarak kazan içindeki duvara verilen ısı akısı 
miktarı 52173,91W/m2 olarak hesaplanmış ve analizde bu değer dikkate alınıştır. Diğer taraftan, 
rayzerdeki akışın ilerlemesini gözlemleyebilmek amacıyla, kütlesel debisi için de UDF uygulaması 
yapılmış ve rayzerlere giriş kütlesel debisinin sınır koşulları tanımlanmıştır. Buhar oluşumunun 
gözlemlenebilmesi amacıyla 1 s süreyle 0,23125 kg/s giriş kütlesel debisi dikkate alınmıştır.   

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA                             
Ansys-Fluent yazılımı kullanlarak yapılan DAYK sistemi su dolaşım kısmının analizinde, bu kısmın 
karakteristiğine uygun fonksiyonlar tanımlanarak(UDF) analizler yapılmıştır. Bu fonksiyonlarda sıcaklık 
ile kütlesel debi arasında bağlantı belirtilmiştir. 15°C’de su dolaşım sistemine giren suyun su dolaşım 
sisteminin tamamını bir kere döndüğünde sıcaklığı yanma odasından aldığı ısıyla 1,574 °C artacağı için 
54 defa aynı suyun su dolaşım sisteminin tamamını dolaşmasıyla suyun sıcaklığı 100 °C’ye çıkmakta ve 
su hal değiştirerek buhar olmaktadır. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ile bu ilişki ANSYS-FLUENT 
yazılımına tanıtılmıştır. DAYK sistemi su dolaşım kısmında, giriş debisi, 54 farklı sıcaklık değerinde eşit 
aralıklarla kazan içerisindeki rayzerlere gönderilmiştir. Şekil 3 - Şekil 6’da, analizler sonucunda, 
akışkanın rayzer çıkışındaki sırasıyla, hız, sıcaklık ve buharın hacimsel oranı değerleri verilmiştir. 0,2.,1., 
4., 7.,10.ve 11. s için verilen değerlere  göre, 10. s’den sonra, rayzelerdeki akışkanın, hız,sıcaklık ve buhar 
hacimsel oranı değerlerinin yaklaşık olarak sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak, analizler 
10.s’den sonra sonlandırılmıştır. Şekil 3’te görüldüğü gibi, analizlerde, 0,2. ve 4.s arasındaki zaman 
diliminde, rayzer içerisindeki su-buhar karışımının hızı 0,13 m/s’de sabit bir seyir izlerken 4. s’den sonra 
buhar oluşmaya başlamıştır. 7. s’de rayzerlerin üst bölgesinde hız değerinin daha yüksek alt bölgesinde 
ise daha düşük olduğu bir duruma gelmiştir. Şekil 3’ten de görüldüğü gibi 7. s’de karışımın rayzerden 
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ortalama çıkış hızı 0,25 m/s iken 10. ve 11.s’ler arasında yaklaşık olarak sabit kalmıştır. 11. s’de rayzer 
çıkışında, 0,26 m/s değerine ulaşmıştır.  

 

                                              
Şekil 3. DAYK sisteminin su dolaşım kısmındaki rayzerlerde su-buhar karışımına ait hız değişimi 

 
Şekil 4’te görüldüğü gibi, karışım sıcaklığı 0,2. s’de rayzer giriş ve çıkışı arasında yaklaşık olarak 372 
K'de sabit kalırken, 1. s’de,  yoğunluk farkından dolayı rayzerlerin alt bölgesindeki sıcaklıklar üst 
bölgelerine göre daha düşük değerler almıştır. Rayzer içerisindeki su-buhar karışımı sıcaklığı, 10. s’ye 
kadar değişkenlik gösterirken, 10. s’den sonra sabit kalmıştır. Bu noktadan itibaren, rayzerlerin kazan 
içerisinde yanmanın gerçekleştiği tarafa bakan kısmında (ısı alan kısım)karışımın sıcaklık değeri 400 K'e 
kadar ulaşmış, rayzerlerin alt kısmında 331 K olurken, rayzerlerin çıkışında 354 K değerini almıştır.  

 
Şekil 4. DAYK sistemi su dolaşım kısmındaki rayzerlerde su-buhar karışımına ait sıcaklık değişimi 

 
Şekil 5’te görüldüğü gibi, rayzerde ilk 4 s’de buhar üretimi olmazken, 4. s’den sonra rayzer içerisinde 
buhar üretimi oluşmaya başlamıştır.  Buna göre, rayzer içerisindeki buhar üretimi rayzer tabanından 0,5 
m yükseklikten sonra yavaş yavaş oluşmakta 0,75-1,25 m arasındaki rayzer yüksekliğinde buhar üretimi 
lokal halde meydana gelirken, rayzer tabanından 1,25 m yükseklikle rayzer çıkışı arasında üretim bir 
miktar azalmaktadır. Buhar üretim oranı ilk 10 s içinde sabit kalırken, bu noktadan sonra rayzer 
tabanından 0,5 m yükseklikten rayzer çıkışına kadar artmıştır. 10. ve 11. s’lerde rayzer çıkışındaki 
ortalama buhar hacimsel oranı 0,168 değerine ulaşmıştır. 
 

      

Reaksiyon Zamanı (s)                0.2                1                 4               7              10            11 
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Şekil 5. DAYK sistemi su dolaşım kısmındaki rayzerlerde su-buhar karışımına ait buhar hacimsel 

oranındaki değişim  

4. SONUÇ VE YORUM  

300 kWth kapasitede Doğal Sirkülasyonlu Su Dolaşım sistemi rayzerlerindeki çift fazlı akışın incelendiği 
çalışmada, once farklı analitik hesaplar ile sistemdeki su dolaşım debisi hesaplanmıştır. Su Dolaşım 
sisteminde nümerik analizlerde standart k-epsilon türbülans modeli Eulerian-Eulerian çift fazlı akış 
modeli kullanılmıştır. Analizler, çözümü basitleştirmek için tek bir rayzerde gerçekleştirilmiştir. DAYK 
sistemine ait kazan içerisinde, 24 adet rayzer borusu kullanılması nedeniyle, tek borudan geçen kütlesel 
debi, 0,23125 kg/s olarak dikkate alınmıştır. Analizlerde suyun giriş sıcaklığı 15°C ve debisi 0,23125 
kg/s olarak belirlenmiştir. Su, 1 atmosferde 100 °C sıcaklıkta buhar haline gelinceye kadar 54 devir 
yapmaktadır. Giriş debisi 54 farklı sıcaklıkta olacaktır. Nümerik analizlerde, UDF(kullanıcı tanımlı 
fonksiyon) kapsamında kodlar hazırlanarak giriş debisi ve sıcaklığı arasındaki ilişki belirlenmiş ve 
çözümlerde kullanılmıştır. Analizler sonucunda, 0,2. ve 4.s arasındaki zaman diliminde, rayzer 
içerisindeki su-buhar karışımının hızı 0,13 m/s’de sabit bir seyir izlerken 4. s’den sonra buhar oluşmaya 
başlamıştır. 7. s’de rayzerlerin üst bölgesinde hız değerinin daha yüksek alt bölgesinde ise daha düşük 
olduğu bir duruma gelmiştir. Rayzerde ilk 4 s’de buhar üretimi olmazken, 4. s’den sonra rayzer içerisinde 
buhar üretimi oluşmaya başlamıştır. Buhar üretim oranı ilk 10 s içinde sabit kalırken, bu noktadan sonra 
rayzer tabanından 0,5 m yükseklikten rayzer çıkışına kadar artmıştır. 10. ve 11. s’lerde rayzer çıkışındaki 
ortalama buhar hacimsel oranı 0,168 değerine ulaşmıştır.  
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Abstract 
Compliances identified in building domestic natural gas supplies in Ankara, where natural gas was first 
used in Turkey, leakage gas use, non-project use, installations that do not comply with legal regulations, 
improper use of natural gas appliances and use of natural gas appliances at inappropriate flue issues 
expert personnel checks are made. As a result of the checks made, the risky places have been made by the 
subscribers in accordance with the last updated legal regulations authorized by Başkentgaz. Supply of 
natural gas to high-risk areas has been stopped. The fact that these dwellings were built according to the 
latest updated legal regulations by the authorized firms was again checked by expert staff and if 
appropriate, use of natural gas has been opened. In this study, analysis of the current situation as a result 
of checks carried out by qualified personnel in Ankara, nonconformities encountered, results and 
evaluation it indicated. Housing in the chimney, hermetic and semi-hermetic in addition to the combi 
chimney and with hermetic natural gas stoves chimney and hermetic water heaters are used. The use of 
the chimney devices with has been prohibited since they are not assembled in accordance with the usage 
conditions and have completed their technical life. 

Keywords: Ankara, natural gas, safety. 

1. GİRİŞ

Doğal gaz, ne olduğu anlaşılmadan önce insanlara gizemli bir olay gibi görünmüştür. Yeraltındaki gaz 
sızıntılarının, örneğin şimşek çakması nedeniyle yanmaya başlamasını pek çok medeniyet hayret ve 
şaşkınlıkla karşılamış ve bu olaylar, yerin derinliklerinden yaratılan bir işaret kabul edilerek pek çok batıl 
inancın kökü olmuştur. Bu gibi alev kaynakları Hindistan, Yunanistan ve Eski İran inançlarında doğaüstü 
güçler olarak kabul edilmiştir. M.Ö. 500 yıllarında Çinliler bu alevlerden yararlanmaya başlamışlardır; gaz 
sızıntılarının bulunduğu alanları belirleyerek bambulardan boru hatlarıyla gazı çeşitli bölgelere taşımış ve 
deniz suyunu ısıtarak tuzundan arındırıp içme suyu elde etmişlerdir. 

Kömürden elde edilen doğal gaz evleri ve sokakları aydınlatmada ilk olarak Britanya’da (1785) daha sonra 
Amerika’da (1816) kullanıımıştır. Ancak kömür yataklarından “üretilen” doğal gaz, yeraltında doğal olarak 
“oluşan” doğal gaz kadar verimli değildir ve çevre kirliliği yönünden de olumsuz bir yakıttır. 

Amerika’da doğal gaz endüstrisi 69 feet derinliğinde ilk yer altı doğal gaz kuyusunun (Edwin Drake, 1859) 
açılmasıyla başlamıştır. 1885’de Robert Bunzen hava+doğal gazla yanan ve ısıtma ve yemek pişirmede 
güvenle kullanılan Bunzen bekini yapmıştır. Sıcaklık ayarlamalı termostatik sistemlerin keşfedilmesiyle 
doğal gazın ısıtma potansiyelinden daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır. 

* Corresponding author. Tel.: +90 422-377-4807 
E-mail address: tarkan.koca@inonu.edu.tr (T.Koca).
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Doğal gaz taşımacılığı 1891’de boru hatlarıyla başladı ve dolayısıyla kullanımı da evler, iş yerleri, sanayi, 
elektrik üretimi gibi alanlarda da hızla genişlemiş ve gelişmiştir. Geliştirilen güvenli taşıma ve depolama 
yöntemleri doğal gazın popüler bir enerji kaynağı olmasını sağlamıştır. [1] 

2. DOĞALGAZIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
Doğalgaz esas olarak metan (CH4) ve daha az oranda etan (C4H10) ve propan (C3H8) gibi gazlardan oluşan 
bir hidrokarbondur. Ayrıca bileşiminde azot (N2), karbondioksit (CO2), hidrojensülfür (H2S) ile helyum (He) 
gazları da bulunabilir. Ancak (H2S) zararlı bir bileşen olduğundan üretim noktasında doğalgaz bu bileşenden 
temizlenerek boru hattına verilir. [2] 

Doğalgaz boru hatları ile taşındığı için stok yapma, önceden sipariş verme ihtiyacı gerektirmez. Her an 
gerekli miktarda ve kullanıma hazırdır. Böylece taşıma kayıpları olmadan, temel taşıma yolları meşgul 
edilmeden kullanıcıya ulaşmış olur. Ayrıca depolama gerektirmediğinden binalarda yer kazancı sağlanmış 
olur. Ekonomik bir yakıt olup, çevreye daha duyarlıdır.  Katı atık bırakmadan yanar. Gaz yakma teknolojisi 
ileri bir teknolojiye sahip olmasından ötürü yüksek verimle yakma olanağının yanı sıra sıcaklık kontrolü ve 
emniyet sistemleri daha modern, insandan bağımsız bir şekilde yapılabilmesini mümkün kılar. Bir kaçak 
olduğunda %1 lik konsantrasyonunun fark edilebileceği şekilde içine pis koku veren Tetra Hidro Teofen 
katılır. [2] 

Tablo 1.1. Doğalgazın fiziksel özellikleri ve patlama limitleri [2] 

 

  

 

 

       

 

 

 

3. BASINÇ DÜŞÜRME VE ÖLÇÜM İSTASYONLARI 

 

 
Şekil 3.1. BOTAŞ doğalgaz boru hattı sistemi [2] 

A tipi isyasyonlar: yüksek basınç istasyonlarıdır. 75 bar giriş basıncını 16-19 bara düşürür.  B tipi istasyonlar: 
orta basınç istasyonlarıdır. 16-19 bar giriş basıncını 4 bar basınca düşürür. C tipi istasyonlar: alçak basınç 
istasyonlarıdır, 4 bar giriş basıncını 1 bar-21 mbar basınca düşürür. 

 Doğalgaz 

Yoğunluk kg/m3 0,76 

Isıl değer kcal/m3 8250 

Zehirlilik Zehirsiz 

Patlama sınırı %5-15 
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Doğalgaz, konutlarda 21 mbar’da, soba, kombi, ocak ve düşük kapasiteli kat kaloriferlerinde tüketilir. 
Doğalgaz kazan dairelerinde 300 mbar basınçta tüketilir.) [2]Ankara’da diğer illerden farklı olarak doğalgaz 
alçak basınç ile binalara verilmektedir. Bundan dolayı her doğalgaz sayacının önünde basınç regülatörü 
vardır.  

 
 

Şekil 3.2. Basınç düşürme istasyonları [2] 

4. ANKARA’DA MEVCUT DURUM ANALİZİ 

4.1.  Sayaç Bağlantı Elamanlarının Durumu ve Sızdırmazlık Kontrolü 

Yapılan kontrollerin %26’sında sayacın uygun bağlandığı, %74’ünde uygun bağlanmadığı tespit edilmiştir. 

 

 
Grafik 4.1.1. Sayaç bağlantısının durumu [2] 

 
Yapılan kontrollerin %90’ında test nipelinin var olduğu, %10’unda olmadığı tespit edilmiştir. [2] 
 

 Sayaç bağlantısı uygun 
 Sayaç bağlantısı uygun değil 
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Grafik 4.1.2. Test nipelinin durumu [2] 

 
Yapılan kontrollerin %98’inde vananın uygun, %2’sinde uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.1.3. Sayaç vanasının durumu [2] 

 
Yapılan kontrollerde gaz alarm cihazının %98‘inde olduğu, %2’sinde olmadığı tespit edilmiştir. (tavsiye, 
niteliğindedir) [2] 

 

 
Grafik 4.1.4. Gaz alarm cihazının durumu [2] 

 
Yapılan kontrollerin %86,19’unda sızdırmazlık kontrolünün uygun olduğu, %13,81’inin uygunsuz olduğu 
tespit edilmiştir. [2] 

 

 Test Nipeli var 
 Test Nipeli yok 

 Gaz alarm cihazı var 
 Gaz alarm cihazı yok 
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Grafik 4.1.5. Gaz kaçağı durumu [2] 

 
Gaz kaçak dedektörü ile tesisatın ana kesme vanasından başlayarak regülatör, sayaç, esnek boru bağlantıları, 
çelik boru ek yerleri, bağlama elemanları, sayaç cihaz vanası arasında ve cihaz kapama vanası ile cihaz gaz 
bağlantısı arasında bulunan bütün ek yerleri kontrol edilerek gaz kaçağının olup olmadığı tespit edilir. Ayrıca, 
baca gazı sızdırmazlık kontrolü gaz dedektörü ile yapılmaktadır. [2] 

4.2. A tipi cihazlarda havalandırma durumu 

Yapılan kontrollerde havalandırmanın %40’ının uygun, %7’sinin uygun değil ve %53’ünde ise hiç olmadığı 
tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.2.1. A tipi cihazlarda havalandırma durumu [2] 

 
Açık yanma hücreli cihazların yerleştirildikleri mahalde en az 150 cm² serbest en kesit’e sahip havalandırma 
menfezi bulunmalıdır. [2] 

4.3. Ocak vanası durumu 

Yapılan kontrollerde gaz kesme vanasının %32’sinin uygun, %2’sinin uygun değil ve %66’sında ise hiç olmadığı 
tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.3.1. Ocak vanası durumu [2] 

 

 Kaçak Yok 
 Kaçak var 

 Havalandırma uygun 
 Havalandırma uygun değil 
 Havalandırma yok 

 Gaz Kesme Vanası uygun 
 Gaz Kesme Vanası uygun değil 
 Gaz Kesme Vanası yok 

2% 

271



Her cihazın tesisata bağlantısından önce bir gaz kesme vanasının varlığı denetlenir, vana kontrol edilerek vananın 
standarda uygunluğu, vananın gaz tesisatına bağlantısının uygunluğu, ulaşılabilirliği, çapının uygunluğu, kapama 
kolunun varlığı kontrol edilir. [2] 

4.4. Cihaz esnek fleks durumu 
Yapılan kontrollerin %23,78’inin uygun, %76,22’sinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.4.1. Cihaz esnek fleks durumu [2] 

 
Cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı esnek, ondüleli, makaron kaplı paslanmaz çelik hortumdan oluşmalıdır (TS EN 
14800). Esnek bağlantı elemanı alev ve sıcak gazlardan etkilenmeyecek bir şekilde yerleştirilmelidir. [2] 

4.5. Cihaz tipi 

Yapılan kontrollerde tespit edilen cihazların %32,23’ünün bacalı, %63,20’sinin hermetik ve %4,57’sinin ise diğer tip 
cihaz olduğu tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.5.1. Cihaz tipileri durumu [2] 

Cihazın bulunduğu mahal kontrol formunda belirtilir, montajının yapıldığı yerin standarda uygunluğu 
denetlenir. [2] 

4.6. B tipi cihazlarda havalandırma durumu 

Yapılan kontrollerde bacalı cihazların bulunduğu mahallerden %49’unun havalandırmasının uygun olduğu, 
%45’inde havalandırma olmadığı ve %6’sının ise havalandırmasının uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 

 

 Ocak Esnek Bağlantısı uygun 
 Ocak Esnek Bağlantısı uygun değil 

 Hermetik 
 Bacalı 
 Diğer tip cihaz 

5% 
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Grafik 4.6.1. B tipi cihazlarda havalandırma durumu [2] 

4.7. B tipi cihazlarda baca bağlantısı 

Yapılan kontrollerde cihaz baca bağlantılarının %67,93’ünün uygun, %32,07’sinin ise uygun olmadığı tespit 
edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.7.1. B tipi cihazlarda baca bağlantısı durumu [2] 

 
Alüminyum flex baca bağlantısı kabul edilmeyecektir), baca cihaz arasındaki bağlantı ile esnek bağlantı elemanının 
cihaza ve bacaya bağlantısı, baca bağlantı açısı kontrol edilerek yükselen biçimde montajının yapılmış olmasına 
dikkat edilir. [2] 
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4.8. Cihaz vanası durumu 

Yapılan kontrollerde gaz kesme vanalarının %94,92’sinin uygun olduğu, %5,08’nin uygun olmadığı görülmüştür. 
[2] 

 

 
Grafik 4.8.1. Cihaz vanası durumu [2] 

Her cihazın tesisata bağlantısından önce bir gaz kesme vanasının varlığı denetlenir, vana kontrol edilerek vananın standarda 
uygunluğu, vananın gaz tesisatına bağlantısının uygunluğu, ulaşılabilirliği, çapının uygunluğu, kapama kolunun varlığı 
kontrol edilir. [2] 

4.9. Servis vanası durumu 

Yapılan kontrollerde bina servis vanasının yerinin %98’inin uygun, %2’sinin ise uygun olmadığı tespit edilmiştir. 
(uygun olmayanlar, sonradan binada yapılan tadilat sonrasında bina içinde kalmış olanlardır). [2] 

 

 
Grafik 4.9.1. Servis vanası durumu [2] 

4.10. Kolon hattı imalat durumu 

Yapılan kontrollerde kolon tesisatının imalatının %86’sının kaynaklı, %14’ünün dişli-flanşlı kolon tesisatının olduğu 
tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.10.1.Kolon hattı imalat durumu [2] 

Kolon tesisatının imalatının nasıl yapıldığı (Kaynaklı İmalat-Dişli Bağlantı) ve standarda uygunluğu kontrol 
formuna not edilir. [2] 
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 Cihaz Gaz Kesme Vanası yok 
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4.11. Kolon hattı kat geçiş durumu 
Yapılan kontrollerin %89’unun uygun, %11’inin uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 

 

 
Grafik 4.11.1. Kolon hattı kat geçiş durumu [2] 

4.12. Kolon hattının fiziki kontrolü, 

Yapılan kontrollerin %97,00’sinin uygun, %3’ünün uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 
 

 
Grafik 4.12.1.. Kolon hattının fiziki kontrolü sonucu durumu [2] 

4.13. Elektrik tesisatına uzaklık durumu 

Yapılan kontrollerin %81’inin uygun, %19’unun uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 
 

 
Grafik 4.13.1. Elektrik tesisatına uzaklık durumu [2] 

4.14. Korozyona karşı koruma durumu 

Yapılan kontrollerin %95’inin uygun, %5’inin uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 
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 Uygun değil 

 Uygun 
 Uygun değil 

 Uygun 
 Uygun değil 
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Grafik 4.14.1.. Korozyona karşı koruma durumu [2] 

4.15. Kolon aspirasyon durumu 

Yapılan kontrollerin %48’inin uygun, %52’sinin uygun olmadığı tespit edilmiştir. [2] 
 

 
Grafik 4.15.1.. Kolon aspirasyon durumu [2] 

4.16. Topraklama tesisatı durumu 

Yapılan kontrollerin %5’inde topraklamanın olduğu, %95’inde olmadığı tespit edilmiştir. [2] 
 

 
Grafik 4.16.1. Topraklama tesisatı durumu [2] 

 

5. ANKARA’DAKİ ZEHİRLENME VERİLERİ 

Çizelge 5.1. Ankara’daki Zehirlenme Verileri [2] 
 

YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zehirlenme İhbarı 356 334 299 281 297 223 104 

Etkilenen (kişi) sayısı 980 913 811 731 744 567 260 

Ölen (kişi) sayısı 16 6 9 10 10 9 0 

 Korozyona karşı koruma var 
 Korozyona karşı koruma yok 

 Havalandırma var 
 Havalandırma yok 

 Topraklama uygun 
 Topraklama uygun değil 
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Tabloya göre, zehirlenme vaka sayılarının yıllara göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Zehirlenme 
vakaları, baca ve cihaz kaynaklıdır. [2] 

6. TEŞEKKÜR 

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2016/30 numaralı proje 
kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.  

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kontroller sonucunda gaz kullanan adreslerde; havalandırma menfezinin olmadığı veya uygunsuz olduğu, 
bacalı cihazda baca sensörünün olmadığı, kullanılan cihazların 15 yılı doldurmuş ve bakımlarının yapılmamış 
olduğu, dikey baca şönt ve adi tuğla yapılı, baca temizlik raporu, güncel baca raporunun olmadığı, duman 
kanalının alüminyum fleksle bağlandığı ve kullanılmaz halde olduğu, cihaz ve aspiratör aynı dikey bacaya 
bağlanmış olduğu, tesisatta gaz kaçağının olduğu, test nipelinin olmadığı, ocak hortumlarının standarda 
uygun olmadığı ve cihaz gaz kesme vanasının olmadığı veya ulaşılamaz durumda olduğu, bacalı cihazdan 
hermetik cihaza dönüşüm yapıldığı fakat tadilat projesi yaptırılmadığı, tesisat borularının kapalı alan içinde 
kaldığı, Proje dışı cihaz bağlandığı, uygunsuzlukları tespit edilmiştir.  
Bu uygulama ile halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden bu uygunsuzlukların giderilmesinde saha 
içerisindeki bilgilendirmeye ek olarak 20 bin bilgi broşürü kurum içinde ve dışında kullanılmıştır. Tüm 
tüketicilere SMS gönderilmiş kurum ve kuruluşlar nezdinde yönetici bilgilendirme toplantıları yapılmış ve 
ayrıca yıllık planlama içerisinde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 
Sonuç olarak, kontrolü yapılan mevcut doğalgaz kullanan adreslerdeki iç tesisatların durumunun iç açıcı 
olmadığı gözlemlenmiştir.  Bilindiği üzere kurallara uyulduğunda ve doğru kullanıldığında, doğalgaz en 
çevreci en güvenilir yakıttır. 
Bu bağlamda, doğalgaz kullanan adreslerde can, mal ve ölçüm güvenliği için doğalgaz periyodik kontrol 
yönetmeliğinin mevzuatta yer alması gereklidir. 
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Abstract 
This study investigates the effect of engine coolants on the heat rejection rate in a louvered-fin flat-tube 
radiator. For this aim, a test bench simulating the operation of the engine cooling system was set up. It 
consisted of a flat-tube radiator, circulation pump, coolant reservoir, axial fan, electric heaters, electric 
motors for the circulation pump and fan, PLC controlled drivers for motors and heaters, and instruments 
for various mechanical measurements. In the experimental system, the air and coolant temperatures 
entering the radiator can be changed in broad ranges by means of the heaters. Furthermore, the flow 
rates of the coolant and air streams can be varied by the motor drivers. The heat rejection rate in the flat-
tube radiator was experimentally evaluated for three different engine coolants, namely water, ethylene 
glycol and their 50/50 mixture. In the tests, the temperature of the coolant entering the radiator was fixed 
to 90 °C, and the air inlet temperature was changed between 25 and 35 °C. The air speed at the radiator 
outlet was changed between 2−4 m/s with 1 m/s increments, and the coolant mass flow rate was changed 
between 0.1−0.3 l/s with 0.1 l/s increments. Then, each coolant was tested in 18 different steady-state test 
operations. It was determined that water yeided considerably higher radiator heat rejection rates than 
other coolants, followed by the 50/50 mixture, and ethylene glycol. Test results show that the radiator 
heat rejection rate depends strongly on the coolant flow rate but weakly on the air speed. 

Keywords: Coolant, engine cooling, ethylene glycol, heat rejection, radiator. 

1. INTRODUCTION

While converting chemical energy of fuel into mechanical energy by burning it with air, about 17-26% and 
16-35 % of the fuel heating value are dissipated to the ambient air by means of engine cooling system in SI 
and Diesel engines, respectively [1]. If cast iron and aluminium alloys are subjected to temperatures 
exceeding 400 °C and 300 °C, respectively, they may suffer from distortion and fatigue cracking caused by 
thermal stresses [1]. Moreover, maximum allowable cylinder surface temperature is about 180 °C to maintain 
a proper lubricating oil film, thus avoiding from excessive wear and serious engine damage caused by 
lubrication failure. On the other hand, low engine temperatures may cause incomplete burning of fuel, which 
leads to low combustion gas temperatures and pressures, thus decreasing the engine work and thermal 
efficiency and deteriorating exhaust emissions. 

Modern engines usually employ a liquid-cooled engine cooling system to transfer the heat produced by the 
engine to the ambient air. This system consists of a radiator with an axial fan, circulation pump, water jackets 
in the engine block and a thermostat. In this system, a coolant, usually a mixture of ethylene glycol and water, 
absorbs heat from the engine block and rejects it to the ambient air in the radiator. The thermostat controls the 
coolant flow between the engine block and radiator as a function of the coolant temperature, i.e. short-circuits 
the radiator until the coolant temperature is desirably high.  

* Corresponding author. Tel.: +90 262-303-2279; fax: +90 262-303-2203. 
E-mail address: mhosoz@kocaeli.edu.tr (M.Hoşöz). 
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Because of space and weight limitations, modern cars require very efficient radiators with low volume and 
high heat rejection rate. Because radiator heat rejection rate varies as a function of the thermophysical 
properties of the coolant, the coolant type plays an important role in the radiator efficiency.  

There are limited numbers of studies on the performance of engine cooling systems due to the competitive 
nature of the automotive sector. Peyghambarzadeh et al. experimentally compared convective heat transfer 
performance of water, ethylene glycol and their binary mixtures in an automobile radiator [2]. They also 
investigated the effects of the different amounts of Al2O3 nanoparticles added into their base fluids on the 
heat convection inside the radiator tubes. They found that the use of nanoparticles caused up to 40% higher 
Nusselt number the radiator tubes. 

Nieh et al. investigated the effects of alumina and titania nano-coolants mixed with water and ethylene glycol 
at different ratios in the heat rejection rate of an air-cooled car radiator [3]. They evaluated the heat transfer 
performance of these nano-coolants in an experimental setup, and found that the radiator heat rejection rate 
was enhanced by 25.6% with nano-coolants. 

Berg and Lofaro developed a cooling system for the car of a Formula SAE team, and tested it by changing the 
mass flow rates of the cooling air and coolant, which was water [4]. They reported that the radiator heat 
rejection rate increased with an increase in air or water mass flow rate, and the air mass flow rate was much 
more influential on the radiator heat rejection rate than the water mass flow rate.   

Sany et al. experimentally determined the performance of a radiator mounted on a car in a wide range of 
operating conditions [5]. They observed that the radiator heat transfer rate increased as a function of the 
vehicle speed and coolant mass flow rate. They pointed out that the radiator heat rejection rates obtained in 
wind tunnel tests were about 50% higher than those obtained in actual conditions, which originated from 
better air distribution in wind tunnel tests.  

Gollin and Bjork investigated the heat transfer performance of water, propylene glycol, their two different 
binary mixtures, and two different binary mixtures of ethylene glycol and water in five different automotive 
radiators as a function of coolant and air flow rates [6]. They found that the most effective coolant in terms of 
heat transfer rate was water, followed by 50/50 ethylene glycol/water, 50/50 propylene glycol/water, 70/30 
ethylene glycol/water, 70/30 propylene glycol/water, and finally propylene glycol.  

This study deals with investigating the effects of three engine coolants, namely water, ethylene glycol and 
their 50/50 mixture, on the heat transfer rate in a louvered-fin flat-tube radiator under a broad range of 
operating conditions.  

2. MATERIALS AND METHODS 

Sketch of the experimental system used for testing automobile radiators and engine coolants is indicated in 
Fig. 1, while its photograph is shown in Fig. 2. The experimental system consists of air and coolant circuits, 
radiator, electric motors, motor and resistance drivers, PLC control board for operating the drivers, and 
instruments for various mechanical measurements.  

The main components of the air circuit are an axial fan sending air flow over the radiator, an electric air 
heater yielding various air temperatures at the radiator inlet, a free fan and a flow straightener making the air 
flow at the radiator inlet uniform. The axial fan has a maximum air flow rate of 2.66 m3/s, and it was driven 
by a three phase AC motor with a nominal power of 550 W. The fan engine was energized via a driver 
connected to the PLC to obtain various required air speeds at the radiator inlet. The electric air heater, with a 
maximum heating capacity of 10 kW, was energized via a driver connected to the PLC so that the required air 
temperature at the inlet of the radiator could be obtained. 

The main components of the coolant circuit are a coolant reservoir, coolant heater, circulation pump and test 
radiator. The coolant reservoir is a steel tank with dimensions of 416×296×248mm. There are two coolant 
heater resistances located into the reservoir each having a heating capacity of 7.5 kW. These resistances were 
also energized via a driver connected to the PLC to maintain a constant coolant temperature at the radiator 
inlet. In order to simulate varying engine speed and to obtain the required coolant flow rate, the motor of the 
circulation pump was also operated via a driver connected to the PLC. 

In order to determine the heat transfer performance of the cooling system, some mechanical measurements 
were performed on it. The temperatures of the air and coolant streams were measured at the points shown in 
Fig. 1 using type J thermocouples. The air speed was measured by both vane anemometer and air velocity 
transmitter. The coolant volume flow rate was measured by a turbine type flow meter located between the 
radiator outlet and reservoir inlet.  
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Fig. 1. Sketch of the radiator test system 

 
Fig. 2. Photograph of the radiator test system 

The radiator test system was operated at the required conditions by properly energizing the motor and 
resistance drivers via a PLC, which also controlled their operations and acquired data provided by the 
instruments continually. For this aim, the desired inputs of a test were entered the PLC via a touch pad screen 
before starting a test. The PLC was properly programmed to control the drivers in accordance with the desired 
inputs. The required air temperature and air speed at the radiator inlet together with the required coolant 
temperature at the radiator inlet and coolant volume flow rate were the input parameters of a test. Then, by 
using motor and resistance drivers, the PLC operated the system in such a way that the required temperature 
and flow conditions were obtained in a short period of time. Meanwhile, the radiator outlet temperatures of 
coolant and air streams were continually monitored on the screen of the PLC. A sample view of the PLC 
screen is shown in Fig. 3.  

The coolants compared in this study were water, ethylene glycol and their 50/50 binary mixture. Some 
important thermophysical properties of these coolants are reported in Table I.  

The radiator tested in the system was a louvered-fin flat-tube aluminum automotive radiator belonged to a 
light commercial vehicle with a four-cylinder diesel engine having a cylinder volume of 1910 cm3 and a 
power of 77 kW. The main dimensions of the radiator are reported in Table II, while its photograph is shown 
in Fig. 4. 

 

280



 
Fig. 3. View of the PLC control screen 

Table I. Thermophysical properties of the tested coolants. 

 Density 
 

(g/cm3) 

Specific heat 
 

(kJ/kg K) 

Kinematic viscosity 
 

(kg/ms) (at 90°C) 

Thermal 
conductivity 

 
(W/m K) Coolant 

Water 0.97 4.18 0.32 0.68 

Ethylene Glycol 1.11 2.75 2.61 0.26 
%50 Water + %50 
Ethylene Glycol 1.06 3.61 0.73 0.39 

 
Table II. Main dimensions of the test radiator. 

 
Frontal area (m2) 0.175 
Thickness (mm) 30 
Fin pitch (fpi) 2.7 

Core size 770×293×30 
Tube no. 48 
Pass no. 2 

Tube outside diameter (mm) 2×12 
Fin thickness (mm) 0.05 

Fin minimum length (mm) 9 
  

 

 
Fig. 4. Photograph of the tested radiator 
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The heat transfer performance of the louvered-fin flat-tube radiator for various coolants was evaluated by 
changing the air speed at the radiator outlet, air temperature at the radiator inlet and coolant flow rate. The 
coolant temperature at the radiator inlet (Ti Liquid) was fixed to 90 °C in all tests, while the air speed at the 
radiator outlet (VAir) was changed between 2−4 m/s with intervals of 1 m/s, coolant volume flow rate 
circulating through the system ( LiquidV ) was changed between 0.1−0.3 l/s with intervals of 0.1 l/s and the air 
temperature at the radiator inlet (Ti Air) was changed between 25 and 35 °C. Thus, 18 test runs were 
performed for each coolant, and each test was conducted 5 times to decrease errors. Then, totally 270 test 
runs (27×5×2) were performed, and performance evaluation based on averaged results were presented. 
Furthermore, only steady state test data were utilized in the performance evaluation.  
 
The radiator heat rejection rate was determined from  
 

, ,( )coolant coolant coolant in coolant outQ m c T T= −                       (1) 
                                                                                                    

where coolantm is the mass flow rate of the coolant, coolantc is specific heat of the coolant,  ,coolant inT is the coolant 

temperature at the radiator inlet and ,coolant outT is the coolant temperature at the radiator outlet. Specific heats of 
the coolants reported in Table I was used in the evaluation of the radiator heat rejection rate.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Figs. 5–8 shows the radiator heat rejection rates for three different engine coolants as a function of the air 
temperature at the radiator inlet, air speed at the radiator outlet and coolant flow rate circulating through the 
cooling system.  

 

 
Fig. 5. The radiator heat rejection rate for a constant air inlet temperature of 35°C as a function of the radiator air speed for 
two different coolant flow rates; (a) VLiquid=0.1 l/s,  (b) VLiquid=0.3 l/s  

The radiator heat rejection rate with respect to the air speed for two different coolant flow rates is shown in 
Fig. 5 for a fixed air inlet temperature of 35°C. The heat rejection rate increases with increasing air speed for 
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all coolants. Under the same conditions, water yields the highest heat rejection rates followed by 50/50 
ethylene glycol (antifreeze)/water mixture and antifreeze.  Fig. 5(a) reveals that, for the coolant flow rate of 
0.1 l/s, the radiator using water rejects on average 47% more heat than that using antifreeze and 11% more 
heat than that using antifreeze/water mixture in the air speed range of 2−4 m/s. For this coolant flow rate, 
when the air speed is increased from 2 to 4 m/s, the heat rejection rate increases 24%, 13% and 22% for 
water, antifreeze and antifreeze/water mixture, respectively. On the other hand, Fig. 5(b) reveals that when 
the coolant flow rate is raised from 0.1 to 0.3 l/s, the heat rejection rate increases on average 12%, 24% and 
33% for water, antifreeze and antifreeze/water mixture, respectively.  

 

 

 

 
Fig. 6. The radiator heat rejection rate for a constant air inlet temperature of 25°C as a function of the radiator air speed for 
two different coolant flow rates; (a) VLiquid=0.1 l/s,  (b) VLiquid=0.3 l/s  

The radiator heat rejection rate with respect to the air speed for two different coolant flow rates is shown in 
Fig. 6 for a fixed air inlet temperature of 25°C. As observed previously, the heat rejection rate increases with 
increasing air speed for all coolants. While water again yields the highest heat rejection rates, the antifreeze 
results in the lowest ones. Fig. 6(a) reveals that, for the coolant flow rate of 0.1 l/s, the radiator using water 
rejects on average 28% more heat than that using antifreeze and 15% more heat than that using 
antifreeze/water mixture in the air speed range of 2−4 m/s. For the coolant flow rate of 0.1 l/s, when the air 
speed is increased from 2 to 4 m/s, the heat rejection rate increases 20%, 11% and 5% for  water, antifreeze 
and antifreeze/water mixture, respectively. On the other hand, Fig. 6(b) reveals that when the coolant flow 
rate is increased from 0.1 to 0.3 l/s, the heat rejection rate increases on average 20%, 41% and 43% for water, 
antifreeze and antifreeze/water mixture, respectively.  

The radiator heat rejection rate with respect to the coolant flow rate for two different air speeds is shown in 
Fig. 7 for a fixed air inlet temperature of 35°C.  The heat rejection rate increases with increasing coolant flow 
rate for all coolants. Water again results in the highest heat rejection rate followed by 50/50 antifreeze/water 
mixture and antifreeze. Fig 7(a) reveals that, for the air speed of 4 m/s, the radiator using water rejects on 
average 37% more heat than that using antifreeze and 6% more heat than that using heat antifreeze/water 
mixture in the coolant flow rate range of 0.1−0.3 l/s. For the air speed of 4 m/s, when the coolant flow rate is 
increased from 0.1 to 0.3 l/s, the heat rejection rate increases on average 7%, 32% and 19% for water, 
antifreeze and antifreeze/water mixture, respectively. On the other hand, Fig. 7(b) reveals that the heat 
rejection rate decreases on average 25%, 19% and 22% for water, antifreeze and antifreeze/water mixture, 
respectively, when the air speed is decreased from 4 to 2 m/s.  
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Fig. 7. The radiator heat rejection rate for a constant air inlet temperature of 35°C as a function of the coolant volume flow 
rate for two different radiator air speeds; (a) VAir=4 m/s,  (b) VAir=2 m/s  

 

 
Fig. 8. The radiator heat rejection rate for a constant air inlet temperature of 25°C as a function of the coolant volume flow 
rate for two different radiator air speeds; (a) VAir=4 m/s,  (b) VAir=2 m/s  
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The radiator heat rejection rate with respect to the coolant flow rate for two different air speeds is shown in 
Fig. 8 for a fixed air inlet temperature of 25°C. As observed previously, the heat rejection rate increases with 
increasing coolant flow rate, and water yields the highest heat rejection rates. Fig. 8(a) reveals that, for the air 
speed is 4 m/s, the radiator using water rejects on average 37% more heat than that using antifreeze and 8% 
more heat than that using antifreeze/water mixture in the coolant flow rate range of 0.1−0.3 l/s. For the air 
speed of 4 m/s, when the coolant flow rate is increased from 0.1 to 0.3 l/s, the heat rejection rate increases on 
average 24%, 34% and 22% for water, antifreeze and antifreeze/water mixture, respectively. Furthermore, 
Fig. 8(b) reveals that when the air speed is dropped from 4 to 2 m/s, the heat rejection rate decreases on 
average 27%, 23% and 28% for water, antifreeze and antifreeze/water mixture, respectively.  

4. CONCLUSIONS 

A laboratory radiator test system was developed to evaluate the heat rejection rate of automobile radiators 
with selected engine coolants. Thanks to the PLC controlling the operation of the test system, air and coolant 
temperatures at the radiator inlet as well as coolant flow rate and air speed at the radiator outlet could be 
changed in broad ranges as input parameters. Tests were performed on a louvered-fin flat-tube automotive 
radiator using water, ethylene glycol and 50/50 binary mixture of ethylene glycol and water as engine coolant. 
Based on steady-state test results, the radiator heat rejection rates were evaluated, and the following 
conclusions have been reached. 
 
• The coolant yielding the highest radiator heat rejection rate under all test conditions was water, followed 

by 50/50 ethylene glycol/water mixture, ethylene glycol. 
• Under the range of the tests, water yielded by 47% higher radiator heat rejection rates than ethylene 

glycol, and by 15% higher rates than the 50/50 mixture of ethylene glycol/water. 
• Under the range of the tests, when the air speed was increased from 2 to 4 m/s, the radiator heat rejection 

rate increased by 24%, 13% and 22% for water, ethylene glycol and 50/50 mixture of ethylene 
glycol/water, respectively. 

• Under the range of the tests, when the coolant volume flow rate was increased from 0.1 to 0.3 l/s, the 
radiator heat rejection rate increased by 24%, 34% and 22% for water, ethylene glycol and 50/50 mixture 
of ethylene glycol/water, respectively.  

• The coolant volume flow rate was more influential on the heat rejection rate than the air speed. 
• Although the results reveal that water is the best coolant in terms of heat transfer performance, its 

corrosive nature, high freezing point and low boiling point should also be taken into account when 
choosing engine coolant in realistic applications.  
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A Finite Element for Free Vibration Analysis of Tapered Beams 
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Abstract 
A finite element model with two nodes and four degrees of freedom per node including axial 
displacement, deflection, slope and curvature is proposed for free vibration analysis of linearly tapered 
Bernoulli-Euler beams. Fifth-order Hermitian polynomials are used to obtain the displacement shape 
functions for deflection, slope and curvature while linear ones for axial displacements. The problem is 
reduced to a standard eigenvalue problem, which yields the natural frequencies and corresponding mode 
shapes. Numerical results are obtained for different taper ratios and boundary conditions. Comparisons 
are made with the results of available literature and those obtained by 3D finite element analysis in 
ANSYS® commercial software. Comparisons show that the model proposed in the study is accurate and 
efficient to determine the natural frequencies and mode shapes of linearly tapered elastic beams with 
various boundary conditions.  

Keywords: Tapered beam, free vibration, finite element method, Bernoulli-Euler theory. 

1. INTRODUCTION

Non-uniform (tapered) beams have been widely used in different types of engineering structures, such as 
high-rise buildings, bridges, ships and aircraft subjected to static and dynamic loadings. The advantage of 
using such members is to achieve a better distribution of strength and weight and very often to satisfy 
architectural and functional requirements. 

Vibration analysis of these types of beams in an efficient and accurate way has attracted much attention from 
many researchers. In the current literature, researchers considered the problem by different solution methods. 
Someone attempted to obtain the closed-form solutions for free vibrations of non-uniform beams [1–4], while 
some others solved the problem by various analytical [5,6] and numerical methods such as the Rayleigh-Ritz 
method [7–9] and the finite element method [10–16]. Niazi [17] developed a finite element program to 
simulate the dynamic response of beams with variable cross-section subjected to impact and moving loads.  

Based on the finite element model given in [17], a finite element model with two nodes and four degrees of 
freedom per node is proposed in this study for free vibration analysis of linearly tapered Bernoulli-Euler 
beams. Fifth-order Hermitian polynomials are used to obtain the displacement shape functions for deflection, 
slope and curvature while linear ones for axial displacements. The problem is reduced to a standard 
eigenvalue problem, which yields the natural frequencies and corresponding mode shapes. Numerical results 
are obtained for different taper ratios and boundary conditions. Comparisons are made with the available 
literature and 3D finite element analyses in ANSYS®.  

2. FINITE ELEMENT MODEL

Consider a beam with linearly varying cross-section along its length shown in Fig. 1. The width and height of 
the beam are the functions of x and can be given by 

* Corresponding author. Tel.: +90 462-277-2631: fax: +90 462-377-4413. 
E-mail address: volkan@ktu.edu.tr (V. Kahya).
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1 2 1 1 2 1( ) ( ) , ( ) ( )x xb x b b b h x h h h
L L

= + − = + −   (1) 

where indices 1 and 2 indicate that the related quantities belong to the left and right-end of the beam, 
respectively. It is assumed that the beam obeys Bernoulli-Euler theory and made up of isotropic, linear elastic 
material. Governing differential equation of motion for axial and transverse vibrations of the beam can be, 
respectively, given by 

2

2

( , ) ( , )( ) ( ) 0u x t u x tEA x A x
x x t

ρ∂ ∂ ∂  − = ∂ ∂ ∂ 
 (2) 

2 2 2

2 2 2

( , ) ( , )( ) ( ) 0w x t w x tEI x A x
x x t

ρ
 ∂ ∂ ∂

+ = ∂ ∂ ∂ 
 (3) 

where, E is Young’s modulus, ρ is mass density, A(x) and I(x) are, respectively, area and second moment of 
inertia of cross-section of the beam. u(x,t) and w(x,t) denote displacement components of in x- and y- 
directions, respectively, and t denotes time.  

Beam element considered here has two nodes and four degrees of freedom (DOF) per node, and is depicted in 
Fig. 2. Nodal displacement vector for the proposed beam element can be given by 

{ }1 2 1 2 3 4 5 6
Tu u w w w w w w=u   (4) 

in terms of extensions, deflections, slopes and curvatures at the ends of the element. To derive the element 
mass and stiffness matrices, we employ the Galerkin method. Multiplying Eq. (2) by ϕ(x) and Eq. (3) by ψ(x), 
integrating the result over the element length yield the following: 

2

20 0

( , ) ( , )( ) ( ) ( ) ( ) 0
l lu x t u x tx EA x dx x A x dx

x x t
ϕ ϕ ρ∂ ∂ ∂  − = ∂ ∂ ∂ ∫ ∫  (5) 

2 2 2

2 2 20 0

( , ) ( , )( ) ( ) ( ) ( ) 0
l lw x t w x tx EI x dx x A x dx

x x t
ψ ψ ρ

 ∂ ∂ ∂
+ = ∂ ∂ ∂ 

∫ ∫  (6) 

where ϕ(x) and ψ(x) are the weight (or shape) functions. Integrating by parts the first term of Eq. (5) once and 
that of Eq. (6) twice gives  

 

 
Fig. 1. Geometry of a linearly tapered beam  

 
 

 

 
Fig. 2. 8-DOF finite element model 
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00 0
( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , )

l l lEA x x u x t dx A x x u x t dx x EA x u x tϕ ρ ϕ ϕ′ ′ ′+ =∫ ∫   (7) 

0 00 0
( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( ) ( , )

l l l lEI x x w x t dx A x x w x t dx x EI x w x t x EI x w x tψ ρ ψ ψ ψ′′ ′′ ′′ ′ ′′′+ = − +∫ ∫   (8) 

which are the weak form representations of Eqs. (2) and (3), respectively. Right-hand side of these 
expressions contains terms related to the boundary, i.e., the beam ends.  

Assume the displacements u(x,t) and w(x,t) are as follows: 

2

1
( , ) ( ) ( )i i

i
u x t x u tϕ

=

= ∑   (9) 

6

1
( , ) ( ) ( )i i

i
w x t x w tψ

=

= ∑   (10) 

where ϕ(x) and ψ(x) are the shape functions, derivation of which given in Appendix. Substituting Eq. (9) into 
Eq. (7) and Eq. (10) into Eq. (8) gives the following matrix equation of motion: 

+ =mu ku 0   (11) 

where m and k are the element mass and stiffness matrices that are in the form: 

2 2 2 2

6 6 6 6

,
u u

w w
× ×

× ×

   
   
   

m 0 k 0
m = k =

0 m 0 k
  (12) 

in which 

0 0

0 0

( ) ( ) ( ) ( , 1,2), ( ) ( ) ( ) ( , 1,6),

( ) ( ) ( ) ( , 1,2), ( ) ( ) ( ) ( , 1,6)

l lu w
ij i j ij i j

l lu w
ij i j ij i j

m A x x x dx i j m A x x x dx i j

k E A x x x dx i j k E I x x x dx i j

ρ ϕ ϕ ρ ψ ψ

ϕ ϕ ψ ψ

= = = =

′ ′ ′′ ′′= = = =

∫ ∫
∫ ∫

  (13) 

When the element mass and stiffness matrices are assembled into the corresponding ones, we have  

+ =MU KU 0   (14) 

where M and K are the global mass and stiffness matrices, respectively, U is unknown displacements vector. 
Inserting U=U0eiωt into Eq. (14) yields the standard eigenvalue problem as 

( )2
0 0ω− =K M U   (15) 

from which the natural frequencies ω and mode shapes U0 of the beam can be obtained.  

3. RESULTS 

Some numerical results are presented in this section for tapered beams with various boundary conditions and 
taper ratio to show effectiveness and accuracy of the present element. A finite element program is developed 
in Fortran language. Gauss integration is used for numerical evaluation of the element matrices. In numerical 
analyses, unless otherwise stated, a steel non-uniform beam is considered with the material properties of 
Young’s modulus E = 2.051×1011N/m2 and mass density ρ = 7850kg/m2. For comparison purposes, 3D finite 
element models of the beams are constituted in ANSYS® software. In modelling ANSYS®, SOLID186 
higher-order 3D solid element is used. The element is defined by 20 nodes having three DOFs per node: 
translations in the nodal x, y, and z-directions shown in Fig. 3. A representative illustration of a 3D model of a 
tapered beam is given in Fig. 4. In all ANSYS® models, 40 elements in the length direction, 4 elements in the 
width direction and 10 elements in the height direction of the beam are used.  

Convergency analysis is first performed. Here, a free-clamped single-tapered beam with the constant width b1 
= b2 = 0.1m, the heights h1 = 0.08m, h2 = 0.4m, and the length L = 1.6m is considered [2]. Taper ratio of this 
beam is calculated to be αh = h2 / h1 = 5. Table 1 gives the first five natural frequencies of the considered 
beam by depending on the number of elements. As can be seen, the natural frequencies rapidly converge with 
increasing of the number of elements. According to these results, eighty elements are sufficient to guarantee 
the numerical convergence. In this table, one can also see a comparison with the analytical results given by 
[2] and those obtained by ANSYS®. As seen, the present element agrees well with the analytical solution of 
[2]. However, the results obtained by 3D finite element analyses in ANSYS® differ from those of the present 
FEM and the analytical solution in [2]. This is due to the effect of shear deformation because the slenderness 
of the beam considered in this example is L / h2 = 4 for which the shear deformations significantly affect the 
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results. Thus, the present formulation should be extended to Timoshenko beams to take into account the 
effect of shear.  

To validate the present element some available examples are considered by the present element, and 
comparisons are made. As a second example, a single-tapered steel beam with free-clamped ends is 
considered given by [2], in which the material properties, width and right-end height of the beam are the same 
as that used in the convergency analysis. The frequencies are given in the non-dimensional form of 

2
1 212 / /i iL E hω ρΩ =  (i = 1,2,…) where L1 = 2m, i.e., the length when the beam is considered to be a 

wedge beam [2]. Table 2 gives the first five non-dimensional natural frequencies of the FC beam for different 
taper ratios of αh = 2, 3, 4 and 10. As can be seen, the present element’s results are in good agreement with 
the analytical ones given by [2]. Deviations are seen among the present FEM and 3D FEM by ANSYS® 
since for all the cases considered the beams are deeper, and the shear effect should be considered for more 
accurate results.  

 
Fig. 3. SOLID186 element 

 
Fig. 4. A representative 3D model of a tapered beam in ANSYS® 

Table I. Convergency of the present element for a single-tapered steel beam with free-clamped boundary condition 

Number of elements 
Natural frequencies (rad/s) 
ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 

10 996.5555 3659.4885 8579.3124 15849.1137 25505.9789 
20 993.1490 3644.6133 8541.5915 15776.3100 25384.9157 
30 991.9956 3639.6192 8529.0307 15752.2956 25345.3710 
40 991.4156 3637.1158 8522.7649 15740.3394 25325.7501 
50 991.0666 3635.6119 8519.0036 15733.1826 25314.0269 
60 990.8334 3634.6085 8516.4969 15728.4184 25306.2324 
80 990.5415 3633.3533 8513.3645 15722.2471 25296.5127 
100 990.3661 3632.5998 8511.4856 15718.9075 25290.6935 
Analytical [2] 989.5017 3628.6311 8501.3310 15699.4691 25258.8597 
ANSYS® 965.4095 3273.6683 6908.0531 11415.3771 16512.8236 
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Table II. Comparison of the first five non-dimensional frequencies of the single-tapered steel beam with free-clamped 
boundary condition for different taper ratio 

αh Method Ω1 Ω2 Ω3 Ω4 Ω5 
2 Present 15.312 73.364 189.314 362.296 592.822 
 Analytical [2] 15.295 73.269 189.059 361.802 592.007 
 ANSYS® 14.209 52.394 107.438 167.573 230.971 
3 Present 9.071 38.106 94.071 177.297 288.082 
 Analytical [2] 9.061 38.062 93.959 177.083 287.731 
 ANSYS® 8.724 31.944 67.318 108.980 154.582 
4 Present 7.431 28.803 69.013 128.606 207.839 
 Analytical [2] 7.425 28.772 68.933 128.455 207.591 
 ANSYS® 7.215 25.538 53.689 88.145 126.613 
10 Present 5.721 18.450 40.574 72.811 115.412 
 Analytical [2] 5.717 18.433 40.535 72.737 115.294 
 ANSYS® 5.609 17.227 35.351 58.606 85.675 
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Fig. 5. The first three non-dimensional frequencies of a clamped-free tapered beam for different taper ratio 
(L /  h1 = 15, αb = 1, αh = α) 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Taper ratio (α)

0

20

40

60

80

N
on

-d
im

en
si

on
al

 n
at

ur
al

 fr
eq

ue
nc

y 
(Ω

i)

Present
Analytical [6]

Ω
1

Ω
2

Ω
3

 

Fig. 6. The first three non-dimensional frequencies of a clamped-free tapered beam for different taper ratio 
(L /  h1 = 15, αb = αh = α) 
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As a last example for verification of the present element, we considered a clamped-free tapered beam with L / 
h1 = 15 where h1 is greater than h2. Two cases are considered: a single-tapered beam with αb = b2 / b1 = 1, 
αh = h2 / h1 = α = variable and double tapered beam with αb = αh = α = variable. Comparisons are made 
with the results given by Hsu et al. [6], and presented in Figs. 5 and 6. In these figures, the first three non-
dimensional natural frequencies 2

1 1/i iL A EIω ρΩ =  (i = 1,2,3) are shown. According to these graphs, the 
present FEM perfectly agrees with the analytical method given by [6] in both considered cases.  

4. CONCLUSION 

A finite element with two nodes and four DOFs per node is proposed for free vibration analysis of tapered 
elastic beams in this study. Fifth-order Hermitian polynomials are used to obtain the displacement shape 
functions for deflection, slope and curvature while linear ones for axial displacements. Galerkin method is 
used to derive element matrices. A Fortran code is written for the numerical results. The results obtained for 
different boundary conditions and taper ratio are compared with those of analytical methods as well as those 
of 3D finite element analyses by ANSYS®. The present element gives compatible results with the analytical 
methods. However, we cannot obtain satisfactory results for deeper beams based on the comparisons with 
ANSYS® results. Thus, the present method should be extended to Timoshenko beams in which the effect of 
shear deformation is considered, which is still under investigation by the authors.   

APPENDIX 

Here, derivation of the shape functions is given. Assume the following approximations for the displacements: 

0 1
2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

( , ) ( ) ( ) ,

( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

u x t a t a t x

v x t b t b t x b t x b t x b t x b t x

= +

= + + + + +
 (A1) 

To obtain unknown coefficients ai (i = 0,1) and bi (i = 0,1,…,5), the following constraints at the element ends 
are used by considering Fig. 2: 

1 2

1 2 3 4 5 6

(0, ) , ( , ) ,
(0, ) , ( , ) , (0, ) , ( , ) , (0, ) , ( , )

u t u u l t u
w t w w l t w w t w w l t w w t w w l t w

= =
′ ′ ′′ ′′= = = = = =

  (A2) 

Under the conditions given by Eq. (A2), we can obtain the displacements in the form given by Eqs. (9) an 
(10), in which the shape functions are obtained to be 

1 2
3 4 5 3 4 5

1 2
3 4 5 3 4 5

3 4
2 2 3 4 5 2 3 4 5

5 6

1 , ,
1 10 15 6 , 10 15 6 ,
( 6 8 3 ), ( 4 7 3 ),

( / 2)( 3 3 ), ( / 2)( 2 )

l l

l l

ϕ ξ ϕ ξ

ψ ξ ξ ξ ψ ξ ξ ξ

ψ ξ ξ ξ ξ ψ ξ ξ ξ
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= − =

= − + − = − +

= − + − = − + −

= − + − = − +

 (A3) 

where  ξ = x / l and l is element length.  
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Optimization of Leaching of Manganese from Waste Battery 
Powders by Response Surface Methodology 
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Abstract 
In the experimental design, response surface methodology (RSM) is used to determine the effects of the independent 
variables on the response or dependent variable and to obtain the optimum response. The central composite design (CCD) 
is one of the most commonly used methods of RSM, and it is used to optimize the levels of factors and to obtain a 
polynomial model for predicting the response. 
In the present study, the interactive effects of the process variables containing the concentration of sulfuric acid, reaction 
temperature, and reaction time on the dissolution of manganese in the waste battery powders were investigated. RSM was 
employed to optimize the process variables affecting dissolution efficiency. After the waste batteries were manually 
shredded, the black powder obtained was used in the study. The experiments were carried out in a glass reactor. After the 
zinc was separated from the battery powder by dissolving in diluted nitric acid solution, the solid residue containing 
manganese was utilized in the leaching experiments.  
The experimental data showed that the leaching efficiency increased with an increase in the acid concentration, reaction 
temperature and time. To see the interactive effects of process variables, the multiple regression analysis to the 
experimental findings was performed, and a modified equation was obtained. The optimum experimental conditions were 
determined to be 2.07 M, 68.8 °C and 120 min to maximize the amount of leached manganese. It was determined that 93% 
of manganese dissolved under optimal conditions. It was observed that the agreement between the experimental and 
predicted responses was very good. 

Keywords: waste battery, manganese, leaching, response surface methodology. 

1. GİRİŞ

Atık pillerden metal kazanılmasında pirometalurjik ve hidrometalurjik yöntemler uygulanabilmektedir. Sulu 
çözeltilerde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar yoluyla metal, metal tuzları ve bileşiklerinin üretimini 
kapsayan hidrometalurjik yöntem, pirometalurjik yönteme nazaran daha ekonomik ve çevresel etkileri daha 
sınırlı bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntemde temel basamak metal türleri içeren katının uygun bir 
çözelti ile reaksiyona girmesini ve bu metal türlerin katı fazdan sıvı faza transferini içeren liç işlemidir [1,2]. 
Liç prosesinde çözücünün türü, çözücü derişimi, sıcaklık, katı sıvı oranı, karıştırma hızı ve tane boyutu gibi 
çeşitli parametreler liç verimini etkilediğinden metal kazanma verimi üzerinde de doğrudan bir etkiye 
sahiptir.Atık çinko karbon ve alkali pil tozlarından hidrometalurjik yöntemlerle metal kazanılmasına yönelik 
yapılan çalışmalarda çeşitli asidik ve bazik çözücüler kullanılmıştır [3-5]. Bu çözücüler pil tozlarındaki metal 
değerlerin çözünmesi üzerine reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon süresi, katı sıvı oranı, tane boyutu ve karıştırma 
hızı gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir [6-11]. 

Liç çalışmalarında çözünme üzerine bir parametrenin etkisi incelenirken genellikle diğer parametreler belli 
bir değerde sabit tutulur. Her bir parametrenin etkisinin incelenmesinde aynı yola başvurulduğundan birçok 
deney yapılması gerekir. Aynı zamanda parametreler arasındaki karşılıklı ilişki de gözlenememektedir. 
Böylece deney sayısını azaltmak, liç üzerine etki eden çeşitli parametrelerin etkilerini belirlemek için çeşitli 
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deneysel tasarım yöntemlerine başvurulabilir. Son yıllarda Taguchi, Box-Behnken ve CCD gibi çeşitli 
deneysel tasarım yöntemlerinin kullanıldığı liç çalışmaları yapılmıştır [12-15]. Hidrometalurjik çalışmalarda 
deneysel tasarım yöntemlerinin kullanılmasının en önemli avantajları deneysel çalışmaları en aza indirmek, 
önemli parametreleri belirlerken önemsiz parametreleri elemek, hataların etkisini azaltmak, parametreler 
arasındaki etkileşimleri belirlemek, parametreler arasındaki matematiksel ilişkiyi ortaya çıkarmak ve 
sonuçların üç boyutlu grafiklerle gösterimini sağlamak olduğu söylenebilir [15].  
 
Yanıt yüzey yöntemi (Response Surface Methods, RSM) sıklıkla kullanılan deneysel tasarım yöntemlerinden 
birisidir. Bu yöntem düzeyleri önceden belirlenmiş birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken (yanıt) 
üzerindeki etkilerini ortaya koymak için kullanılır. En yaygın kullanılan yanıt yüzey yöntemlerinden birisi 
Merkezi karma tasarım (Central Composite Design, CCD)  yöntemidir. Bu tasarım yönteminde iki düzeyli 
faktöriyel nokta eksenel nokta ve merkezi nokta olmak üzere üç tür tasarım noktası bulunmaktadır. İki 
düzeyli faktöriyel nokta -1 ve +1 düzeylerinin tüm olası kombinasyonlarını içerir. Eksenel noktalar merkezi 
nokta (0) ve ± α değerlerini alarak oluşturulan noktalardır [16]. 

Bu çalışmada atık alkali ve çinko karbon pillerden elde edilen pil tozundaki manganın çözünürlüğüne etki 
eden parametrelerin optimum değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Merkezi karma tasarım 
yöntemlerinden biri olan yüzey merkezli kompozit tasarım (Central Composite Face-Centered, CCF) yöntemi 
kullanılmıştır. İstatistiksel analiz yapılarak mangan çözünürlüğünün en uygun olduğu koşullar belirlenmiştir.  

 
2. MALZEME VE YÖNTEM 

Malatya ilinde toplanan atık alkali ve atık çinko karbon piller parçalanarak metal kısımlar ayrıldıktan sonra 
her iki pil türündeki tozlar karıştırılarak atık pil tozu elde edilmiştir. Pil tozu oda sıcaklığında kurutulduktan 
sonra öğütülmüş ve elenmiştir. Çalışmada -50+70 mesh boyutlarındaki pil tozu örnekleri kullanılmıştır. 
Optimizasyon deneylerinden önce pil tozu 0.5 M nitrik asit çözeltisinde 10 dk süresince çözünmeye maruz 
bırakılmıştır. Bu işlem sonunda pil tozundaki çinko oksidin tamamı giderilmiştir. Mangan oksitler ise çok az 
miktarda çözünmüştür. Mangan içeren katı kalıntı çözeltiden ayrılarak kurutulmuş ve optimizasyon 
deneylerinde kullanılmıştır. Kalıntıya ait XRD analizi Rigaku RadB-DMAX II model X-ray difraktometresi 
ile yapılmış ve Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de çinko oksit piki gözlenmemekte ve kalıntının başlıca 
farklı yükseltgenme basamaklarına sahip mangan oksitler ve karbondan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 
Kalıntının kimyasal analizi Spectro Xcpus XRF spektrometre ile yapılmış ve % 66.7 oranında MnO, % 0,27 
K2O ve % 31,03 C içerdiği belirlenmiştir. Tozun nem içeriği 105 °C’de etüvde kurutma sonucunda % 2 
olarak belirlenmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Çinko oksit çözündükten sonra kalıntı pil tozunun XRD grafiği. 
 
 
Mangan liç deneyleri ceketli cam reaktör, sirkülatörlü su banyosu, mekanik karıştırıcı ve geri soğutucudan 
oluşan bir deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Derişimi bilinen sülfürik asit çözeltisinin 500 mL’si 
reaktöre konulduktan sonra sıcaklık değeri çalışma sıcaklığına getirilmiş ve 8 g mangan içeren katı reaktöre 
ilave edilerek 500 rpm karıştırma hızında deneyler yapılmıştır. Mangan çözünürlüğünü arttırmak amacıyla 
tüm deneylerde 3 g melas kullanılmıştır. Deney süresi sonunda çözeltiden alınan örneklerde katıdan 
çözünerek çözeltiye geçmiş olan mangan miktarı kompleksometrik titrasyonla belirlenmiştir. Çözünmüş olan 
mangan miktarı Eşitlik 1’den hesaplanmıştır. 
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% Çözünen mangan=[(m0-mt)/m0]x100      (1) 

Eşitlik 1’de m0 başlangıçta katıdaki mangan kütlesini (g) ve mt çözeltideki mangan kütlesini (g) temsil 
etmektedir. Deneylerde bağımsız değişkenler olarak seçilen asit derişimi, sıcaklık ve reaksiyon süresinin 
yanıt üzerine (% çözünen mangan, Y) olan etkileri incelenmiştir. Bağımsız değişkenler ve düzeyleri Çizelge 
1’de verilmiştir. Regresyon ve varyans analizleri (ANOVA) Design Expert Yazılımı (Version 10.0.6.0) ile 
yapılmıştır.  

 

Çizelge 1. Bağımsız değişkenler ve düzeyleri 

Bağımsız Değişken  Kod Düzey 
-1 0 1 

Sülfürik asit derişimi, M 
Sıcaklık, °C 
Reaksiyon süresi, dk. 

A 
B 
C 

0.5 
30 
10 

1.5 
50 
65 

2.5 
70 
120 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Alkali ve çinko karbon pillerin kullanımı sırasında anot ve katot olarak kullanılan maddeler indirgenme ve 
yükseltgenme reaksiyonlarına uğrarlar. Çinko karbon pillerde silindir biçiminde metalik çinko, alkali pillerde 
ise çinko toz anot görevi görürken, katot olarak her iki pil türünde de mangan (IV) oksit kullanılır. 
Yükseltgenme sonucunda çinko, çinko okside dönüşürken mangan (IV) oksit indirgenir ve farklı 
yükseltgenme basamaklarına sahip mangan oksitler oluşur. Genel olarak atık çinko karbon ve alkali pillerden 
elde edilen pil tozunda bu türler görülebilir. Optimizasyon deneyleri öncesinde pil tozundaki çinko oksit 
nitrik asit çözeltisinde çözündürüldükten sonra kalan kalıntıda yer alan mangan oksitlerin sülfürik asit 
çözeltilerinde çözünme reaksiyonları Eşitlik 2-5’de verildiği gibi olabilir. 

MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + H2O + 1/2O2      (2) 
Mn2O3 + H2SO4 → MnSO4 + MnO2 + H2O      (3) 
Mn3O4 + 2H2SO4 → 2MnSO4 + MnO2 + 2H2O     
 (4) 
MnO + H2SO4 → MnSO4 + H2O        (5) 

Deney tasarımında yanıt yüzey metodu (RSM) yanıt veya bağımlı değişken üzerine bağımsız değişkenlerin 
etkilerini belirlemek ve optimum yanıtı elde etmek için kullanılır. RSM’nin en çok kullanılan metotlarından 
biri olan merkez esaslı kompozit tasarım (CCD) olup faktörlerin düzeylerini belirlemek ve yanıt tahmini için 
ikinci derece bir polinom modeli elde etmek için kullanılır. Bununla birlikte üç farklı CCD yöntemi 
bulunmaktadır. Bu çalışmada CCD yöntemlerinden biri olan yüzey merkezli tasarım (CCF) yöntemi 
uygulanmıştır. Toplam deney sayısı 2n faktöriyel düzeninde 2n+2n+n0 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada 3 
farklı bağımsız değişken (n) seçildiğinden, 23=8 faktöriyel nokta ve 2x3=6 eksenel nokta bulunmaktadır. 
Merkezi noktada (n0) yapılacak tekrar deney sayısı 6 olarak seçilmiş olup toplam deney sayısı 20 olarak 
belirlenmiştir. Oluşturulan deney planı ve bu deneylerden elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir. 
 
Değişkenler arasındaki ilişkiyi temsil edecek modeli belirlemek için deney sonuçlarına çoklu regresyon 
analizi uygulanmıştır. Bazı parametre etkileri göz önüne alınarak elde edilen model modifiye edilmiş ve 
sonuç olarak, yanıt ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren kodlanmış modifiye model denklemi 
Eşitlik 6’da verilmiştir. 

Y=40,29+6,05A+21,70B+19,72C-1,72AB+1,58AC+9,05BC-3,03A2+8,52B2-4,28C2-1,45ABC-3,63A2B    (6) 
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Çizelge 2. CCF yöntemine göre belirlenen deney planı ve elde edilen yanıtlar. 

Deney  Derişim (A), M Sıcaklık (B), °C Süre (C), dk. %Çözünen mangan, Y 
1 0.5 30 10 8.0 
2 2.5 30 10 17.2 
3 0.5 70 10 26.6 
4 2.5 70 10 34.7 

5 0.5 30 120 23.4 
6 2.5 30 120 44.7 
7 0.5 70 120 84.0 

8 2.5 70 120 92.6 

9 0.5 50 65 31.0 

10 2.5 50 65 44.3 
11 1.5 30 65 27.5 
12 1.5 70 65 71.0 
13 1.5 50 10 17.0 
14 1.5 50 120 56.0 

15 1.5 50 65 39.7 
16 1.5 50 65 40.7 

17 1.5 50 65 39.7 

18 1.5 50 65 39.7 

19 1.5 50 65 39.7 
20 1.5 50 65 40.7 

 
Elde edilen deney yanıtları için varyans analiz sonuçları belirlenmiş ve bu sonuçlar F testine göre 
yorumlanmıştır. Varyans analizi bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında ikinci ve üçüncü 
dereceden bir ilişki olduğu göstermiştir. Anova analizi sonucu elde edilen verilerden biri de prob>F 
değerleridir. Bu değerler kullanılan parametrelerin hangisinin daha etkin olduğunu belirlemekte kullanılır. 
Elde edilen prob>F değerinin 0.05 anlamlılık düzeyinden küçük olması durumunda belirlenen parametrelerin 
yanıt üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir. 
 
Model için standart sapma, R2 ve düzeltilmiş R2adj değerleri sırasıyla 0.68, 0.9996 ve 0.9990 olarak 
belirlenmitir. R2 ve düzeltilmiş Radj2 değerlerinin yüksek olması seçilen modifiye modelin uygunluğunu 
göstermektedir. Modelin uygunluğu belirlendikten sonra nümerik optimizasyon yöntemi kullanılarak 
optimum koşullerın belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Model denkleminden elde edilen üç 
boyutlu yanıt yüzey grafikleri Şekil 2-4’te verilmiştir. Bu şekiller her bir değişkenin düzeyi ile yanıtlar 
arasındaki ilişkiyi gösterir ve değişkenlerden biri merkez düzeyinde sabit tutulurken diğer iki değişkenin hem 
birbirleri ile olan etkileşimini hem de yanıt üzerindeki etkisini görmek için kullanılabilir. 
 
Şekil 2’de manganın çözünürlüğüne asit derişimi ve reaksiyon süresinin etkisini göstermektedir. Bu şekil asit 
derişimi ve reaksiyon süresi düşük iken mangan çözünürlüğünün de düşük seviyelerde olduğu, derişim ve 
süre arttığı zaman çözünürlüğün de arttığını göstermektedir. Gerek Şekil 2 gerekse Çizelge 2’den görüleceği 
gibi asit derişimi ve reaksiyon süresinin artmasıyla mangan çözünürlüğü artmaktadır. Ancak sülfürik asit 
derişiminin reaksiyon süresinden daha etkili bir parametre olduğu da anlaşılmaktadır. 
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Şekil 2.  Mangan çözünürlüğüne sülfürik asit derişimi ve reaksiyon süresinin etkisi. 

 

Manganın liç verimine asit derişimi ve sıcaklığın etkisini gösteren üç boyutlu grafik Şekil 3’de verilmiştir. Bu 
şekil asit derişimi ve sıcaklık değerleri düşük seviyelerde olduğunda yanıtında düşük olduğunu, ancak derişim 
ve sıcaklık arttığı zaman liç verimin de önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Çizelge 2’deki veriler de 
incelendiği zaman asit derişiminin ve sıcaklığın artmasıyla çözünmenin arttığı görülebilir. Sabit reaksiyon 
süreleri dikkate alınarak derişim ve sıcaklık mukayese edildiği zaman sıcaklığın artmasının mangan liçi 
üzerinde derişimden daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
 
 

 
 

Şekil 3. Mangan çözünürlüğüne sülfürik asit derişimi ve sıcaklığın etkisi. 
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Şekil 4’te manganın çözünürlüğüne sıcaklık ve reaksiyon süresinin birlikte etkisini gösteren üç boyutlu yanıt 
yüzey grafiği çizilmiştir. Şekil 4 sıcaklık ve reaksiyon süresi düşük iken çözünmenin de düşük seviyelerde 
kaldığını ancak bu iki parametrenin değerinin artmasının çözünme verimini de arttırdığını göstermektedir. 
Çizelge 2’deki deneysel yanıt değerleri de incelendiği zamanda asit derişimi sabit olduğunda sıcaklık ve 
sürenin artmasıyla mangan çözünürlüğünün arttığı görülmektedir. Ancak bu artışta sıcaklığın rolünün daha 
önemli olduğu da gözlenmektedir. 

 
Şekil 4. Mangan çözünürlüğüne sıcaklık ve reaksiyon süresinin etkisi. 

 
 
 
Elde edilen deneysel sonuçlar birlikte değerlendirildiği zaman asit derişiminin, sıcaklığın ve reaksiyon 
süresinin artmasıyla mangan liç veriminin arttığı belirlenmiştir. Reaksiyon süresi ve sıcaklığın derişime göre 
daha etkili parametreler olduğu gözlenmiştir. Bağımsız değişkenlerin seçilen ortalama ve  makimum 
değerlerine göre optimum koşullar belirlenmiştir. Derişimin 2.07 M, sıcaklığın 68.8 °C ve reaksiyon sürenin 
120 dk olduğu koşullarda mangan için liç verimi yaklaşık %93 olarak belirlenmiştir.  
 
4.SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada atık çinko karbon ve alkali pillerden elde edilen pil tozundaki manganın melas içeren sülfürik 
asit çzöelyilerindeki çözünürlüğü için optimum koşulların belirlenmesi amaçlanmıştır. Asit derişimi, sıcaklık 
ve reaksiyon süresi bağımsız değişkenler olarak seçilmiş ve mangan çözünürlüğü üzerine olan etkileri 
belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler ve yanıt (% çözünen mangan) arasındaki ilişkiyi gösteren modifiye bir 
denklem önerilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre her üç parametrenin değerinde meydana gelen bir artışın 
manganın çözünmesini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Derişim çözünme üzerinde önemli bir 
parametre olsa da sıcaklık ve reaksiyon süresinin derişimden daha etkili parametreler olduğu belirlenmiştir. 
Optimum deney koşulları belirlenmiş ve derişimin 2.07 M, sıcaklığın 68.8 °C ve reaksiyon sürenin 120 dk 
olduğu şartlarda mangan için liç verimi yaklaşık %93 olarak elde edilmiştir.  
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Selective Dissolution of Zinc and Manganese from Waste Alkaline 

Battery Powders by Two-Stage Leaching Method 
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Abstract 
By selective leaching of metal values from a source containing various metal species, it can be provided 
that different metal ions are lacking in the resulting solution after leaching procedure. Thus, it can be 
possible to obtain a leach solution rich in point of a certain species without need to separation processes. 
One of the important metal sources is the waste batteries because they contain a high amount of metal. 
The spent alkaline batteries can be evaluated as a metal source for zinc and manganese. In this study, 
selective dissolution of zinc and manganese in the waste alkaline battery powders was examined by 
applying two-sage leaching method. The waste batteries were manually shredded and the powder 
obtained was dried at laboratory. The experiments were carried out in a glass reactor. In the first-stage 
of leaching, zinc in the battery powder was dissolved using NaOH solutions. The solid residue containing 
manganese was separated from solution by filtration, and it was used in the second-stage of leaching. 
H2SO4 solutions containing molasses was used as leaching agent in the second-stage leaching treatment. 
In each leaching operation, the effects of solution concentration, temperature, stirring speed and solid-to-
liquid ratio on the dissolution of zinc and manganese were investigated. The findings obtained showed 
that the experimental parameters had a major effect on the dissolution of zinc and manganese. It was 
observed that the dissolution efficiency for both metal increased with an increase in the solution 
concentration, temperature, stirring speed and time. With the leaching procedure applied in this work, 
the zinc-rich and manganese-rich solutions were individually obtained. 

Keywords: waste battery, manganese, zinc, selective leaching. 

1. GİRİŞ 
 
Günümüz teknolojisinde her ne kadar şarj edilebilir piller oldukça yaygın olarak kullanılsa da çinko karbon 
ve alkali çinko mangan piller de hala önemini korumakta ve yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Çinko karbon 
ve alkali piller bittikten sonra şarj edilemediklerinden dolayı tekrar kullanılamazlar ve genellikle evsel 
atıklarla birlikte atılırlar[1,2]. Atık piller tehlikeli atıklar sınıfına girdiği için çevresel sorunlara sebep 
olabilirler. Atık çinko karbon ve alkali piller çok miktarda çinko ve mangan içerdikleri için metalürjik 
yöntemler vasıtasıyla bahsedilen metalleri ekonomik değere sahip bileşikleri halinde geri kazanmak, hem 
çevresel etkilerini azaltmak hem de metallerin doğal kaynaklarını korumak bakımından, önemli bir araştırma 
konusu olmaktadır[3,4]. 

Literatürde atık çinko karbon ve alkali çinko mangan pillerin hidrometalurjik yöntemle değerlendirilmesine 
yönelik çalışmalar bulunmaktadır[5-7]. Atık pillerin hidrometalurjik metotla değerlendirilebilmesi için uygun 
bir çözücünün sulu çözeltileri kullanılır. Atık piller için sülfürik asit, amonyak, sodyum hidroksit, organik 
asitler çözücü olarak kullanılmıştır[8-10]. 

Atık pillerin değerlendirilmesinde asidik bir çözücü kullanıldığı zaman pil tozundaki çinko ve mangan 
birlikte çözülür ve çinko ile mangan iyonlarını bir arada içeren bir çözelti elde edilir. Bu iyonları bileşikleri 
halinde kazanmak için öncelikle bunları bir birinden ayırmak gerekir. Bunun için solvent ekstraksiyonu, 
çöktürme, iyon değişimi ve adsorpsiyon gibi yöntemlerin uygulanması gerekir. Ancak bu işlemler her zaman 
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etkili bir biçimde uygulanamayabilir veya birkaç işlemi art arda uygulamak gerekebilir. Bu durumda atık 
pillerden metal kazanmak maliyetli olabilir. 

Çinko karbon ve alkali pillerde esas bileşenler çinko ve mangandır. Bilindiği gibi çinko amfoter özelliğe 
sahiptir ve bazik bir madde karşısında asit gibi davranır. Dolayısıyla çinkonun bu özelliği atık pillerin 
hidrometalurjik yöntemle değerlendirilmesinde bir avantaj sunabilir. Atık pil tozu ilk olarak bazik karaktere 
sahip bir çözücü ile muamele edilerek çinko seçici olarak çözündürülür ve mangan katıda kalır. Böylece 
mangan iyonlarının karışmadığı ve çinko iyonları bakımından zengin bir çözelti elde edilebilir. Daha sonra 
ortaya çıkan ve yüksek miktarda mangan içeren katı kalıntı asidik bir çözücüde ikinci bir liç işlemine 
uğratılarak mangan iyonları bakımından zengin olan bir çözelti elde edilebilir. Sonuçta çinko ve mangan 
iyonlarının bir arada bulunmadığı iki farklı çözelti elde edilmiş olur. Bu çözeltilerden çinko ve mangan 
iyonları yüksek saflıkta bileşikleri halinde kazanılabilir.   

Bu çalışmada atık alkali pillerdeki çinko ve mangan oksitlerin iki kademeli liç işleminin uygulanmasıyla 
çözünürlükleri incelenmiştir. Birinci liç işleminde pil tozundaki çinko oksit sodyum hidroksit çözeltileri 
kullanılarak çözündürülmüştür. Bu işlemden sonra elde edilen katı kalıntı ikinci liç işleminde kullanılmıştır.  
İkinci liç işleminde kalıntıdaki mangan oksitler melas içeren sülfürik asit çözeltilerinde çözündürülmüştür. 
Hem çinko oksidin hem de mangan oksitlerin çözünürlüğü üzerine çözücü derişimi, sıcaklık, katı/sıvı oranı 
ve karıştırma hızının etkileri araştırılmıştır. Atık pillerdeki çinko ve manganın iki kademeli liç metodu 
uygulanarak çözündürülmesi literatürde ilk kez bu çalışmada uygulanmıştır. 
 
2. MALZEME VE YÖNTEM 

Malatya ilinde toplanan atık alkali piller parçalanarak metal kısımlar ayrıldıktan sonra mangan ve çinko 
içeren kısımlar birleştirilerek atık pil tozu elde edilmiştir. Pil tozu oda sıcaklığında kurutulduktan sonra 
öğütülmüş ve farklı tanecik boyutlarına sahip pil tozu örnekleri elde etmek için elenmiştir. Çalışmada 
kullanılan pil tozunun yapısal analizi Rigaku RadB-DMAX II model X-ray difraktometresi ile yapılmış ve 
Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi atık pil tozu ZnO, MnO2, Mn2O3, Mn3O4 ile karbon 
içermektedir. Pil tozunun kimyasal analizi Spectro Xcpus XRF spektrometre yapılmış ve % 44,9 MnO, 
%31.8 ZnO, %7,8 K2O ve %14 C içerdiği belirlenmiştir. Tozun nem içeriği 105 °C’de etüvde kurutma 
sonucunda %1.5 olarak belirlenmiştir. 

Pil tozundaki mangan ve çinkonun katı fazdan çözelti ortamına aktarılması amacıyla liç işlemleri 1 L hacme 
sahip ceketli bir cam reaktörde gerçekleştirilmiştir. Sıcaklığın sabit tutulması için sirkülatörü bir su banyosu 
kullanılmış, reaktör içeriğini karıştırmak için mekanik karıştırıcıdan yararlanılmış ve buharlaşma sebebiyle 
çözelti kaybını önlemek için bir geri soğutucudan faydalanılmıştır.  

Liç işlemi sonunda çinko ve mangan iyonlarının birlikte aynı çözelti içinde bulunmamasını sağlamak 
amacıyla bu işlem iki kademeli olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci kademede pil tozundaki çinko oksit 
sodyum hidroksit çözeltileri kullanılarak çözündürülmüştür. Liç sonrası filtrasyon işlemi ile katı kalıntı 
çözeltiden ayrılmış ve kurutulmuştur. Liç kalıntısının yapısal analizi ve kimyasal analizi sırasıyla yukarıda 
sözü edilen X-ray difraktometresi ve XRF spektrometre ile yapılmıştır. Şekil 2’de verilmiş olan XRD 
analizinde başlangıçta kullanılan pil tozundaki çinko oksit piki görülmemektedir. Bu analiz sonucuna göre 
bazik ortamda çinko oksidin çözündüğü buna karşın mangan oksitlerin çözünmediği anlaşılmaktadır. Şekil 
2’deki pikler liç kalıntısının mangan oksitlerden ve karbondan ibaret olduğu göstermektedir. Pil tozunun 
bazik liç kalıntısının kimyasal analiz sonucunda kalıntının %82 MnO ve %17 C içerdiği belirlenmiştir. 
Kalıntı tozun nem içeriği 105 °C’de etüvde kurutma sonucunda %1.0 olarak belirlenmiştir. İkinci kademe liç 
işleminde mangan oksitleri içeren toz indirgen madde olarak melas içeren sülfürik asit çözeltilerinde 
çözündürülmüştür. 

Her iki liç kademesinde de bilinen derişimde çözücünün 500 mL’si reaktöre konulduktan sonra sıcaklık 
değerinin çalışılacak değere ulaşması için beklenmiş ve çalışılacak olan katı/sıvı oranına uygun miktarda katı 
çözeltiye ilave edilerek belli bir karıştırma hızında liç işlemleri gerçekleştirilmiştir. Farklı zamanlarda 
çözeltilerden örnekler alınarak katıdan çözeltiye geçmiş olan çinko ve mangan miktarları kompleksometrik 
titrasyonla belirlenmiştir. Çözünmüş olan çinko ve mangan miktarları çözünme kesri olarak hesaplanmıştır. 
Birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilen iki kademede de çözücü derişimi, reaksiyon sıcaklığı, karıştırma 
hızı ve katı/sıvı oranının çinko ve manganının çözünmesine olan etkileri araştırılmıştır.  
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Şekil 1. Atık alkali pil tozunun XRD grafiği. 

 
Şekil 2. Çinkonun çözünmesinden sonra elde edilen liç kalıntının XRD grafiği. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Çözünme Reaksiyonları 
 
Alkali bir pilde metalik toz çinko elektrolit olarak kullanılan potasyum hidroksit ile birlikte pasta halinde 
bulunup anodu, mangan dioksit ise karbon ile birlikte katodu oluşturur. Pil kullanıldıkça Eşitlik 1’e göre Zn 
yükseltgenerek ZnO oluşurken, Eşitlik 2’ye göre ise MnO2 indirgenerek Mn2O3 oluşmaktadır. 
 

Zn + 2OH−  → ZnO + H2O + 2e−         (1) 
2MnO2 + H2O +2e− → Mn2O3 + 2OH−         (2) 

Böylece bitmiş bir alkali pil tozunda başlıca Zn, ZnO, MnO2 ve Mn2O3 gibi türler bulunabilir. Liç işleminin 
birinci kademesinde sodyum hidroksit çözeltisinde çinko oksit Eşitlik 3’teki reaksiyona göre çözünürken 
mangan oksitler çözünmeden katıda kalır. 

ZnO+2OH- ZnO22-+H2O         (3) 

Liç kalıntısı çözeltiden ayrıldıktan sonra elde edilen katı yüksek miktarda mangan oksitler içerir. Bu katı 
kalıntı sülfürik asit çözeltisinde ikinci liç işlemine tabi tutularak mangan oksitler Eşitlik 4-6’da verilmiş olan 
reaksiyonlara göre çözünür ve mangan iyonlarını içeren bir çözelti hazırlanmış olur.  

MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + H2O + 1/2O2      (4) 
Mn2O3 + H2SO4 → MnSO4 + MnO2 + H2O      (5) 
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Mn3O4 + 2H2SO4 → 2MnSO4 + MnO2 + 2H2O      
(6) 
 
Ancak yukarıdaki eşitliklerde verilmiş olan mangan oksitlerin (MnO2, Mn2O3 ve Mn3O4) asidik ortamdaki 
çözünürlükleri sınırlıdır. Buna karşılık mangan (II) oksidin (MnO) çözünürlüğü ise sözü edilen mangan 
oksitlere göre daha yüksektir. Bu sebeple manganın yüksek çözünme değerlerine ulaşmak için indirgen bir 
madde olan melas varlığında ikinci liç işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 
3.2. Çinko Oksidin Çözünürlüğüne Parametrelerin Etkisi 

Atık pil tozunun sodyum hidroksit çözeltileri ile çözündürülmesinde çinkonun çözündüğü ancak manganın 
çözünmediği yukarıda belirtilmişti. Çinko çözünmesine liç koşullarının etkisi aşağıda belirtilmiştir. 

Pil tozundaki çinko oksidin çözünmesine sodyum hidroksit derişimin etkisini belirlemek için deneyler 0.5, 
1.0, 1.5, 2.0 ve 2.5 M derişimlerde gerçekleştirilmiştir. Deneyler sırasında tanecik boyutu, sıcaklık, karıştırma 
hızı ve katı/sıvı oranı değerleri ise sırasıyla -50+70 mesh, 40 °C, 500 rpm ve 2/500 g/mL değerlerinde sabit 
tutulmuştur. Deneylerden elde edilen sonuçlar Şekil 3a’da gösterilmiştir. Bu şekilden görüleceği gibi sodyum 
hidroksit derişiminin artmasıyla çinko oksidin çözünürlüğünde de bir artış olmaktadır.  

Çinko oksidin çözünmesine sıcaklığın etkisini incelemek için 25-60 °C aralığında farklı sıcaklıklarda 
deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde karıştırma hızı 500 rpm, tanecik boyutu -50+70 mesh, katı/sıvı oranı 
2/500 g/mL ve çözelti derişimi 1.5 M olarak sabit tutulmuştur. Şekil 3b’de verilmiş olan deney sonuçlarından 
sıcaklığın artmasıyla çinko oksidin çözünürlüğünün de arttığı anlaşılmaktadır. 25 °C’de 120 dk liç süresinde 
yaklaşık %61’lik bir çözünme verimi elde edilirken, 60 °C’de gerçekleştirilen deneyde aynı sürede yaklaşık 
%87’lik bir çözünme değerine ulaşılmıştır. 

Katı/sıvı oranının çinko oksidin çözünmesi üzerine olan etkisi 0.5/500-10/500 g/mL aralığında farklı katı/sıvı 
oranlarında deneyler yapılarak incelenmiştir. Bu deneyler karıştırma hızının 500 rpm, sıcaklığın 40 °C, 
tanecik boyutunun -50+70 mesh ve çözelti derişiminin 1.5 M olduğu koşullarda gerçekleşmiştir. Deneylerden 
elde edilen sonuçlar Şekil 3c’de gösterilmiştir. Bu şekilden görüleceği gibi katı/sıvı oranı çözünme üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Katı/sıvı oranı arttıkça çinkonun çözünmesinde bir azalma meydana gelmektedir. 
Katı/sıvı oranının 0.5/500 g/mL olduğu deneyde 120 dk çözünme süresi sonunda çinko oksidin yaklaşık 
%91’i çözünmüşken bu oran 10/500 g/mL olduğunda aynı işlem süresinde %32’lik bir çözünme değeri elde 
edilmiştir.  

Atık alkali pil tozunda bulunan çinko oksidin çözünmesine karıştırma hızının etkisi 200-600 rpm aralığında 
incelenmiştir. Karıştırma hızı etkisinin incelendiği deneyler sırasında çözelti derişimi, tanecik boyutu, 
sıcaklık ve katı/sıvı oranı sırasıyla 1.5 M, 40 °C, -50+70 mesh ve 2/500 g/mL değerlerinde sabit tutulmuştur. 
Bu deneylere ilişkin bulgular Şekil 3b’de gösterilmiştir. Şekilden görüleceği gibi karıştırma hızında bir artış 
olduğu zaman çinko oksidin çözünme değerinde de bir artış meydana gelmektedir. Karıştırma hızı 200 rpm 
iken 120 dk liç süresinde %54’lük bir çözünme değerine ulaşılmışken, karıştırma hızı 600 rpm olduğunda 
aynı deney süresi sonunda çinko oksidin yaklaşık %80’i çözünerek katı fazdan çözelti ortamına geçmiştir. 
Diğer deney parametreleri ile karşılaştırıldığı zaman karıştırma hızının çözünme üzerindeki etkisinin daha az 
olduğu söylenebilir. 

3.3. Mangan Oksitlerin Çözünürlüğüne Parametrelerin Etkisi 

Atık alkali pil tozundaki çinko oksit sodyum hidroksit çözeltileri kullanılarak çözündürüldükten sonra elde 
edilen ve yüksek miktarda mangan içeren liç kalıntısı, indirgeyici madde olarak kullanılan melas varlığında 
sülfürik asit çözeltileri kullanılarak liç işlemine tabi tutulmuştur. Bu deneylere ait sonuçlar aşağıda 
verilmiştir. 

Manganın çözünürlüğüne sülfürik derişiminin etkisi 0.5-2.5 M aralığındaki asit derişimleri kullanılarak 
incelenmiştir. Tanecik boyutu, sıcaklık, katı/sıvı oranı, karıştırma hızı ve melas miktarı ise sırasıyla -50+70 
mesh, 50 °C, 2/500 g/mL, 500 rpm ve 2 g değerlerinde sabit alınmıştır. Bu deneylerin sonuçları Şekil 4a’da 
verilmiştir. Şekil 4a’dan görüleceği gibi asit derişiminin artmasıyla mangan çözünürlüğünde bir miktar artış 
olmaktadır. 120 dk süreyle gerçekleştirilen deneyler sonunda derişim 0.5 M iken manganın %95’inin 
çözündüğü tespit edilmişken, derişim 2.5 M olduğunda ise bu değer %99 olarak gerçekleşmiştir. 

Katı/sıvı oranının çözünürlük üzerine etkisini incelemek amacıyla 0.5/500-10/500 g/mL aralığında deneyler 
yapılmıştır. Deneyler sırasında asit derişimi 1 M H2SO4, tanecik boyutu -50+70 mesh, sıcaklık 50 °C, 
karıştırma hızı 500 rpm ve melas miktarı 2 g değerlerinde sabit tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar Şekil 4b’de 
gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi katı/sıvı oranı azaldıkça çözünme verimi artmaktadır. 05/500 g/mL 
katı/sıvı oranında 75 dk reaksiyon süresi sonunda manganın %99’u çözünmüştür. Katı/sıvı oranı 10/500 g/mL 
değerine arttığında ise 120 dk işlem süresi sonunda manganın ancak %72,7 kadarı çözünebilmiştir. Karıştırma 
hızının manganın çözünmesine olan etkisini görmek için 200, 300, 400, 500 ve 600 rpm karıştırma hızlarında 
deneyler yapılmıştır. Bu deneyler sırasında asit derişimi, sıcaklık, tanecik boyutu, melas miktarı ve katı/sıvı 
oranının sabit tutulan değerleri sırasıyla 1 M H2SO4, 50 °C, -50+70 mesh, 2 g ve 2/500 g/mL’dir. Şekil 4c’de 
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verilmiş olan deney sonuçlarından karıştırma hızının artması ile çözünme veriminde de bir artış olduğu 
gözlenmektedir. 200 rpm karıştırma hızında 120 dk sürede %87 mangan çözünmüşken, 600 rpm karıştırma 
hızında 90 dk liç süresinde %99 mangan çözünürlüğüne ulaşılmıştır. Çözünme üzerine sıcaklığın etkisi 25, 
30, 40, 50, 60 ve 70 °C sıcaklıklarda yapılan deneylerle belirlenmiştir. Bu deneylerde asit derişimi 1 M 
H2SO4, katı/sıvı oranı 2/500 g/mL, tanecik boyutu -50+70 mesh, karıştırma hızı 500 rpm ve melas miktarı 2 
g olarak alınmıştır. Şekil 4d’de verilmiş olan deney sonuçlarından sıcaklığın artmasının mangan çözünmesi 
üzerine önemli bir etkisinin olduğu gözlenmektedir. 
    

             

   
 

                   (a)                                                            (b) 

 
 
                                   (c)                                                                       (d) 

 
Şekil 3. Çinko oksidin çözünürlüğü üzerine parametrelerin etkisi 

(a-Derişimin etkisi, b-Sıcaklığın etkisi, c-Katı/sıvı oranının etkisi, d-Karıştırma hızının etkisi) 
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                                       (a)                                                                      (b) 

       
                                 (c)                                                                          (d) 

 Şekil 4. Mangan oksitlerin çözünürlüğü üzerine parametrelerin etkisi 
(a-Derişimin etkisi, b-Katı/sıvı oranının etkisi, c-Karıştırma hızının etkisi, d-Sıcaklığın etkisi) 

 

4. SONUÇLAR 
Bu çalışmada atık alkali pil tozundaki çinko ve mangan oksitlerin iki kademeli liç yöntemi uygulanarak 
çözünürlükleri araştırılmıştır. Birinci liç işleminde atık pildeki çinko oksidin çözünürlüğü sodyum hidroksit 
çözeltileri kullanılarak incelenmiştir. Liç işleminden sonra kalan ve mangan içeren katı kalıntı ikinci liç 
işleminde kullanılmıştır. Mangan oksitler indirgen madde olarak melas içeren sülfürik asit çözeltilerinde 
çözündürülmüştür. Her iki liç basamağında çözücü derişimi, sıcaklık, katı/sıvı oranı ve karıştırma hızının 
çinko ve manganın çözünmesine olan etkileri belirlenmiştir. Gerek çinko oksidin sodyum hidroksit 
çözeltilerinde gerekse mangan oksitlerin sülfürik asit çözeltilerindeki çözünmesinde, derişim, sıcaklık ve 
karıştırma hızının artması ve katı/sıvı oranının azalmasıyla belirtilen oksitlerin çözünürlüklerinde bir artış 
olduğu belirlenmiştir. Çinkonun çözünmesinde çözücü olarak kullanılan sodyum hidroksit derişiminin önemli 
bir etkisinin olduğu gözlenmişken, manganı çözmek amacıyla kullanılan sülfürik asit derişiminin çözünme 
üzerinde fazla bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın işlem sıcaklığının mangan çözünürlüğünde 
daha önemli bir parametre olduğu belirlenmiştir. Katı/sıvı oranı her iki liç kademesi için benzer bir etki 
göstermiştir. Her ne kadar karıştırma hızının artması hem çinko oksidin hem de mangan oksitlerin 
çözünürlüğünü arttırmış olsa da, mangan çözünürlüğü üzerinde daha etkili bir parametre olduğu görülmüştür. 

Bu çalışmada uygulanan iki kademeli liç işleminin en önemli avantajının sadece çinko iyonlarını ve sadece 
mangan iyonlarının içeren iki faklı çözelti elde edilmesine imkân tanıması olduğu söylenebilir. Böylece 
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asidik bir çözücü kullanılarak tek kademede gerçekleştirilecek bir liç işlemi sonunda aynı çözeltide bulunacak 
olan çinko ve mangan iyonlarını ayırmak için uygulanması gereken ayırma işlemlerine gerek kalmamış 
olacaktır. İki kademeli liç işlemi sonunda elde edilecek olan çözeltilerden çinko ve mangan iyonları 
kristalizasyon ve çöktürme yöntemlerinin uygulanmasıyla ekonomik değere sahip bileşikleri halinde 
kazanılabilir.  
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Dissolution Kinetics of Zinc Oxide Powder Obtained Waste 
Alkaline Batteries in Sodium Hydroxide Solutions 
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Abstract 
The spent alkaline and zinc-carbon batteries may be evaluated as secondary sources for zinc and 
manganese because they contain important amount of these metal species. Metal contents of waste 
batteries can be recovered by hydrometallurgical method. The determination of dissolution kinetics of 
metal species in the waste battery powders is an important subject in terms of the leaching yield, design 
of leaching reactor, and separation and recovery steps of hydrometallurgical process. In this work, it was 
examined the dissolution kinetics of zinc oxide powder obtained from waste alkaline batteries in sodium 
hydroxide solutions. 

The collected waste alkaline batteries were shredded manually and the part containing zinc oxide was 
separated from the other parts of battery. After sodium hydroxide solution was put into the glass reactor, 
zinc oxide powder was added to solution, and the dissolution process was performed at a defined reaction 
temperature and stirring speed. The amount of dissolved zinc was determined by taking samples from the 
solution at regular intervals. The effects of sodium hydroxide concentration, solid to liquid ratio, particle 
size, reaction temperature, and stirring speed on the dissolution of zinc oxide were investigated. It was 
determined that the dissolution increased with an increase in concentration, stirring speed and 
temperature, and with a decrease in particle size and solid to liquid ratio. In consequence of the kinetic 
analysis performed, it was found that the dissolution kinetics of zinc powder obeyed the Avrami model. 
The activation energy for the dissolution process was calculated to be 19.42 kJ/mol. 

Keywords: Alkaline battery, Avrami model, dissolution kinetics, zinc. 

1. GİRİŞ

Tehlikeli atıklar sınıfında yer alan atık çinko karbon ve alkali pillerdeki çinko ve manganın hidrometalurjik 
yöntemle kazanılması son yıllarda önemli bir araştırma konusu olmuştur. Sulu çözeltilerde gerçekleşen 
kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla metal, metal tuzları ve bileşiklerinin üretimini kapsayan hidrometalurji 
başlıca liç, çözelti saflaştırma ve metal kazanma aşamalarını içerir. Metal kazanma verimi liç işleminin etkili 
bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğundan yukarıda sözü edilen aşamalar içerisinde muhtemelen en önemli 
adım liç işlemi olmaktadır. Dolayısıyla çözücü türü, çözücü derişimi, sıcaklık, katı sıvı oranı, karıştırma hızı 
ve tane boyutu gibi çeşitli parametrelerin liç verimine etkisinin belirlenmesi önemlidir [1,2]. 

Hidrometalurjik yöntemle atık pillerden metal kazanılmasında çeşitli asidik ve bazik kimyasalların sulu 
çözeltileri çözücü olarak kullanılmıştır. İyi çözme kabiliyeti ve ucuz olması sebebiyle sülfürik asidin sulu 
çözeltileri [1, 3-5] en çok kullanılan çözücü olmakla birlikte amonyak [3], hidroklorik asit [6], amonyum 
klorür [7] ve sodyum hidroksitin [8]  çözeltileri de çözücü madde olarak kullanılmıştır. Özellikle pil 
tozlarındaki farklı yükseltgenme basamaklarına sahip mangan oksitleri yüksek oranda çözmek amacıyla 
okzalik asit, hidrojen peroksit ve glikoz gibi indirgen özellik gösteren maddeleri içeren asidik çözeltiler de 
çözücü olarak kullanılmıştır [9-12]. 

* Corresponding author. Tel.: +90 422-3774760: fax: +90 422-3410046. 
E-mail address: nizamettin.demirkiran@inonu.edu.tr (N.Demirkıran). 
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Literatürde genellikle atık pillerden metal geri kazanımında çinko ve mangan oksitleri bir arada içeren pil 
tozlarının liç işlemine tabi tutulduğu görülmektedir. Atık pil tozlarındaki çinko ve mangan oksitlerin asidik 
bir çözelti kullanılarak çözündürülmesi durumunda çinko ve mangan iyonlarını birlikte içeren bir çözelti elde 
edilir. Bu iyonları birbirinden ayırmak veya çözeltiden çinko ve mangan iyonlarını kazanmak için kimyasal 
çöktürme, solvent ekstraksiyonu, elektro-kazanım ve adsorpsiyon gibi ayırma yöntemlerinin uygulanması 
gerekir. Ancak bu iyonların birbirinden ayrılması kolay olmayabilir veya maliyetli olabilir. Dolayısıyla atık 
pil tozlarındaki metallerin seçici olarak çözündürülmesi proses maliyeti açısından bir avantaj sağlayabilir. 

Alkali pillerin üretimi sırasında anot görevi gören metalik toz çinko elektrolit olarak kullanılan potasyum 
hidroksit ile birlikte pasta halinde bulunur. Mangan dioksit ise grafit ile birlikte katodu oluşturur. Anot ve 
katot kısımlar birbirleriyle karışmayacak şekilde bir ayırıcı vasıtasıyla ayrılmış olarak pilin yapısında 
bulunurlar [4]. Dolayısıyla alkali pillerin yapısı dikkate alınarak bitmiş bir alkali pildeki çinko ve mangan 
oksitleri içeren kısımlar liç veya çözme işleminden önce birbirlerine karışmayacak şekilde ayrı ayrı elde 
edilebilirler. Böylece atık alkali pillerin çinko ve mangan içeren kısımları birbirlerinden ayrı olarak liç 
işlemine tabi tutulabilir. Bunun sonucunda solvent ekstraksiyonu, çöktürme, iyon değişimi veya adsorpsiyon 
gibi bir ayırma işlemine gerek kalmadan çinko iyonları ve mangan iyonları bakımından zengin iki ayrı çözelti 
elde edilmiş olur. Bununla birlikte atık pil tozundaki metal oksit türlerin bireysel çözünme davranışlarının 
incelenmesi bu türlerin çözünme davranışlarının belirlenmesi, liç verimi, liç reaktörünün tasarımı ve proses 
ekonomisi bakımından da önemlidir. 

Önceki çalışmamızda atık alkali pillerden elde edilen ve mangan oksitleri içeren pil tozunun indirgen madde 
olarak melas içeren sülfürik asit çözeltilerindeki çözünürlüğü incelenmişti [13]. Bu çalışmada, atık alkali 
pillerdeki mangan oksitlerle karışmamış halde elde edilen çinko oksit tozun sodyum hidroksit çözeltilerindeki 
çözünme kinetiği araştırılmıştır. Bu yönüyle çalışma literatürde mevcut olan çalışmalardan farklıdır. 
Deneylerde çözelti derişimi, reaksiyon sıcaklığı, ortalama tanecik boyutu, katı/sıvı oranı ve karıştırma hızının 
çinko oksit tozun çözünmesi üzerine olan etkileri belirlenmiş ve çözünme kinetiğini temsil eden bir 
matematiksel model önerilmiştir. 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Malatya ilinde toplanan atık alkali piller parçalandıktan sonra çinko ve elektrolit içeren pasta pilin diğer 
kısımlarından ayrılmış ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Daha sonra öğütülerek toz haline getirilmiş ve 
farklı tanecik boyutlarına sahip örnekler elde etmek için elenmiştir. Hazırlanan pil tozunun XRD analizi 
Rigaku RadB-DMAX II model X-ray difraktometresi ile yapılmış ve Şekil 1’de verilmiştir. Pil tozunun 
kimyasal analizi Spectro Xcpus XRF spektrometre ile yapılmış ve %87.45 ZnO, %10.03 K2O ve %1.02 diğer 
oksitlerden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Tozun nem içeriği 105 °C’de etüvde kurutma sonucunda %1.5 
olarak belirlenmiştir. 

 
Şekil 1. Atık alkali pilden elde edilen çinko oksit tozun XRD grafiği. 

Çinko oksit tozun çözündürülmesinde çözücü madde olarak sodyum hidroksit çözeltileri kullanılmıştır. Atık 
pil tozunun çözündürülmesi işlemi ceketli bir cam reaksiyon kabında gerçekleştirilmiş, sıcaklığı sabit tutmak 
için bir sirkülatörü su banyosundan yararlanılmış ve reaktör içeriğini karıştırmak için mekanik bir karıştırıcı 
kullanılmıştır. Bilinen derişime sahip 500 mL sodyum hidroksit çözeltisi reaktöre konulmuş ve sıcaklık 
değeri çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra belirli miktarda pil tozu çözeltiye eklenmiştir. Katı ile sıvı 
reaktanların daha iyi temasını sağlamak için bilinen karıştırma hızında çözünme işlemi gerçekleştirilmiş ve 
farklı zamanlarda çözeltiden örnekler alınarak katı fazdan çözeltiye geçmiş olan çinko miktarı 
kompleksometrik titrasyon yöntemiyle belirlenmiştir. Çinkonun çözünmüş olan miktarı çözünme kesri olarak 
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Eşitlik 1’den faydalanarak hesaplanmıştır. Sodyum hidroksit derişimi, sıcaklık, katı/sıvı oranı, ortalama 
tanecik boyutu ve karıştırma hızının pil tozun çözünmesi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 

 
      (1) 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Çözünme Üzerine Parametrelerin Etkisi 

Alkali bir pilin kullanımı sırasında anot olarak kullanılan metalik çinko toz Eşitlik 2’de verilmiş olan 
reaksiyona göre yükseltgenerek ZnO formuna dönüşmektedir. 

 Zn(k) + 2OH-(aq) → ZnO(k) + H2O(s) + 2ⅇ     (2) 

Çinko oksitten ibaret pil tozu kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitin sulu çözeltilerinde Eşitlik 3’de 
gösterilmiş olan toplam reaksiyona göre çözünür. Çözeltinin pH değeri yaklaşık olarak 13 civarında olup bu 
pH değerinde çinko, yüksek çözünürlüğe sahip olan çinkat iyonu halinde bulunur.  

  ZnO(k) +2OH-(aq) → ZnO22-(aq) + H2O(s)     
 (3) 

Çinko oksidin çözünmesine karıştırma hızının etkisi 200-600 rpm aralığında farklı karıştırma hızları 
uygulanarak incelenmiştir. Bu deneyler sırasında çözelti derişimi, sıcaklık, ortalama parçacık boyutu ve 
katı/sıvı oranı sırasıyla 1.5 M, 40 °C, 0.18 mm ve 2/500 g/mL değerlerinde sabit alınmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre karıştırma hızının artmasıyla çözünmenin arttığı gözlenmiştir. 200 ve 300 rpm karıştırma 
hızlarında 120 dk reaksiyon süresi sonunda çinko oksidin sırasıyla %93.5 ve %96.8’inin çözündüğü 
belirlenmiştir. 400 rpm karıştırma hızından itibaren daha kısa reaksiyon sürelerinde çinko oksidin yüksek 
miktarda çözündüğü gözlenmiştir. 400 rpm karıştırma hızı ve 90 dk çözünme süresinde %97.2, 500 rpm ve 75 
dk çözünme süresinde %97.8 ve 600 rpm karıştırma hızı ve 60 dk sürede ise %98.7 çözünme değerine 
ulaşıldığı tespit edilmiştir. 

Sodyum hidroksit derişiminin çözünme üzerine olan etkisi 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 ve 2.5 M değerlerinde 
incelenirken, diğer parametreler olan sıcaklık, karıştırma hızı, ortalama tanecik boyutu ve katı/sıvı oranının 
değerleri sırasıyla 40 °C, 500 rpm, 0.18 mm, ve 2/500 g/mL değerlerinde sabit tutulmuştur. Farklı zamanlarda 
çözeltiden alınan örneklerde yapılan çinko tespiti sonucunda çözelti derişiminin artmasıyla çinko oksidin 
çözünmesinin arttığı gözlenmiştir. 0.5, 0.75, 1.0 ve 1.25 M çözelti derişimlerinde yapılan deneylerde 120 dk 
reaksiyon süresi sonunda çinko oksidin sırasıyla %31.7, %54.8, %81.2 ve %95 oranında çözündüğü tespit 
edilmişken, daha yüksek derişim değerlerinde ise daha kısa reaksiyon sürelerinde yüksek çözünme 
değerlerine ulaşıldığı gözlenmiştir. 1.5 M derişim ve 90 dk çözünme süresinde %97.8, 2.0 M derişim ve 45 
dk sürede %99 ve 2.5 M derişim ve 20 dk çözünme süresinde %99 çözünürlük elde edildiği belirlenmiştir. 

Çözelti derişiminin 1.5 M, sıcaklığın 40 °C, katı/sıvı oranının 2/500 g/mL ve karıştırma hızının 500 rpm 
değerlerinde sabit alındığı deneylerde, ortalama tanecik boyutunun çözünme üzerine olan etkisi 0.348-0.09 
mm aralığında farklı tanecik boyutlarında araştırılmıştır. Deneylerden elde edilen bulgulara göre tanecik 
boyutunun azalmasıyla çinko oksit tozun çözünürlüğünün arttığı belirlenmiştir. Katının ortalama tanecik 
boyutunun 0.348 mm olduğu deneyde 120 dk reaksiyon süresi sonunda %96.4’lük bir çözünme değeri elde 
edilmiştir. Diğer tanecik boyutlarında ise 120 dk çözünme süresinden daha düşük sürelerde yaklaşık olarak 
%97’lik bir çözünmeye ulaşıldığı belirlenmiştir. Ortalama tanecik boyutunun 0.254 mm, 0.18 mm, 0.127 mm 
ve 0.09 mm olduğu deneylerde yaklaşık %97 çözünme değerine sırasıyla 90 dk, 75 dk, 45 dk ve 30 dk 
çözünme sürelerinde ulaşılmıştır. 

Katı/sıvı oranının çinko oksidin çözünmesine olan etkisi 0.5/500-8.0/500 g/mL aralığındaki farklı katı/sıvı 
oranları uygulanarak araştırılmıştır. Bu parametrenin çözünme üzerine olan etkisinin incelendiği deneylerde 
çözelti derişimi 1.5 M, sıcaklık 40 °C, ortalama tanecik boyutu 0.18 mm ve karıştırma hızı 500 rpm olarak 
alınmıştır. Deneylerin gerçekleştirilmesi neticesinde elde edilen bulgular katı/sıvı oranının artmasıyla çinko 
oksidin çözünürlüğünün azaldığını göstermiştir. Katı/sıvı oranı 0.5/500, 1.0/500 ve 2/500 g/mL iken sırasıyla 
45 dk, 60 dk ve 75 dk reaksiyon sürelerinde %97.3, %97 ve %97.8’lik çözünme değerleri belirlenmiştir. 
3/500 g/mL katı/sıvı oranından itibaren çözünme verilerinde bir azalma olduğu gözlenmiştir. 3/500, 4/500, 
6/500 ve 8/500 g/mL katı sıvı oranlarında gerçekleştirilen deneylerde 120 dk deney süresi sonunda sırasıyla 
%94.7, %79, %67 ve %51 çözünme değerleri elde edilmiştir. 

Sıcaklığın çözünmeye olan etkisi 25, 30, 40, 50 ve 60 °C değerlerinde incelenmiştir. Bu deneyler yapılırken 
çözelti derişimi 1.5 M, karıştırma hızı 500 rpm, ortalama tanecik boyutu 0.18 mm ve katı/sıvı oranı 2/500 
g/mL değerlerinde sabit tutulmuştur. Bu deneyler sonucunda reaksiyon sıcaklığının artmasıyla çinko oksidin 
çözünürlüğünün arttığı gözlenmiştir. Yaklaşık olarak %97’lik bir çözünme değerine 25, 30, 40, 50 ve 60 °C 
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sıcaklıklar için sırasıyla 120, 90, 75, 45 ve 30 dk reaksiyon süreleri sonunda ulaşılmıştır. Çözünme üzerine 
diğer parametrelerin etkileri ile mukayese edildiği zaman sıcaklık etkisinin çok fazla olmadığı gözlenmiştir. 

3.2. Çözünme Kinetiği 

Sodyum hidroksit çözeltileri ile katı çinko oksit toz arasındaki çözünme reaksiyonu katalitik olmayan katı 
akışkan heterojen reaksiyonlara bir örnektir. Bu tip bir reaksiyonun kinetik analizinde genellikle büzülen 
çekirdek modeli kullanılmaktadır. Söz konusu modele göre bir katı sıvı çözünme reaksiyonun hızı akışkan 
filminden difüzyon, kimyasal reaksiyon veya ürün tabakasından difüzyon basamaklarından biri veya birkaçı 
tarafından kontrol edilebilir. Bu modele ait integre hız ifadeleri literatürde mevcuttur [14]. Bununla birlikte 
heterojen reaksiyonların kinetik analizinde homojen reaksiyon modelleri de kullanılmaktadır. Elde edilen 
dönüşüm kesri verilerine heterojen ve homojen reaksiyon modelleri uygulandığı zaman çinko oksidin sodyum 
hidroksit çözeltilerinde çözünme kinetiğinin bu modellere uymadığı belirlenmiştir. Çözünme reaksiyonlarının 
kinetiğini izah etmek için bazı durumlarda Avrami modeli uygulanabilmektedir. Özellikle kristalizasyon 
olayının söz konusu olduğu katalitik olmayan katı sıvı heterojen reaksiyonlarda hız ifadesini elde etmek için 
bu model uygulanabilmektedir [15]. Çeşitli liç veya çözünme reaksiyonlarının kinetiğini açıklamak için 
Avrami modelinin uygulandığı çalışmalar literatürde bulunmaktadır [15-17]. Avrami modeli Eşitlik 4’teki 
gibi yazılabilir. 

       (4) 

Bu eşitlikte, x dönüşüm kesrini, kA Avrami modeli için görünür hız sabitini, t reaksiyon süresini ve n Avrami 
indeksini temsil etmektedir. Deneysel verilere Avrami modelini uygulamak için ilk olarak Eşitli 4’teki n 
sabiti belirlenmiştir. Bunun için Eşitlik 4’ün her iki tarafının logaritması alınarak Eşitlik 5 yazılabilir. 

      (5) 

Deneylerden elde edilen çözünme kesri değerlerinden yararlanarak Eşitlik 5’teki ln(−ln(1−x))’e karşı lnt 
grafikleri her bir deneysel parametre için çizilmiştir. Çözelti derişimi için oluşturulan grafik Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Bu şekilden ln(−ln(1−x)) ile lnt arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmektedir. 

 

 
Şekil 2. Farklı derişimler için ln(−ln(1−x))’e karşı lnt grafiği. 

 

Sıcaklık, tanecik boyutu, katı/sıvı oranı ve karıştırma hızı parametreleri için çizilen grafiklerde de benzer 
doğrusal ilişkiler elde edilmiştir. Oluşturulan grafiklerdeki düz doğruların eğimleri belirlendikten sonra 
ortalama bir n değeri 0.63 olarak hesaplanmıştır. Böylece Eşitlik 4 aşağıdaki Eşitlik 6 halinde yazılabilir 

       (6) 

n sabiti belirlendikten sonra her bir deneysel parametre için –ln(1-x) ile t0.63 grafikleri çizilmiştir. Elde edilen 
grafikler Şekil 3-7’de gösterilmiştir. Bu şekillerden görüleceği gibi düz doğrular elde edilmiştir. 
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Şekil 3. Farklı derişimler için t0.63 ile -ln(1-x)’in değişimi. 

 

 

 
Şekil 4. Farklı karıştırma hızları için t0.63 ile -ln(1-x)’in değişimi. 

 

 

 
Şekil 5. Farklı tanecik boyutları için t0.63 ile -ln(1-x)’in değişimi. 

 

311



 
Şekil 6. Farklı katı/sıvı oranları için t0.63 ile -ln(1-x)’in değişimi. 

 

 
Şekil 7. Farklı sıcaklıklar için t0.63 ile -ln(1-x)’in değişimi. 

 

Şekil 3-7’de gözlenen doğruların eğimlerinden her bir parametre için görünür sabitleri belirlenmiştir. Reaksiyon hız 
sabitinin (kA) deney parametrelerine bağlılığı Eşitlik 7’deki gibi yazılabilir. 

    (7) 

Eşitlik 7’de, k0, C, TB, KH, KS, Ea , R ve T sırasıyla Arrhenius sabiti (1/s), çözelti derişimi (M), ortalama tanecik boyutu 
(mm), karıştırma hızı (rpm), katı/sıvı oranı (g/mL), aktivasyon enerjisi (J/mol), ideal gaz sabiti (J/mol.K) ve sıcaklığı (K) 
temsil etmektedir. a, b, c ve d üsleri ise reaksiyon hızının ilgili parametreye bağlılığını göstermektedir. Eşitlik 6 ile Eşitlik 7 
birleştirildiği zaman aşağıda gösterilmiş olan Eşitlik 8 yazılabilir. 

   (8) 

a, b, c ve d üslerini hesaplamak için ln(kA) ile ln(C), ln(kA) ile ln(TB), ln(kA) ile ln(KH) ve ln(kA) ile ln(KS) grafikleri 
oluşturulmuştur. Elde edilen grafiklerdeki doğruların eğimlerinden a, b ve c üsleri sırasıyla 2.28, 0.70 ve 0.68 olarak 
belirlenmiştir. Katı/sıvı oranı için ise iki farklı üs değeri belirlenmiştir. Bu sebeple Eşitlik 8 tüm katı/sıvı oranları için 
kullanılamayacağından, bu eşitliği aşağıdaki gibi Eşitlik 8a ve Eşitlik 8b şeklinde yazmak daha uygun olacaktır. 

  (8a) 

  (8b) 

Katı/sıvı oranı için ln(kA)’ya karşı ln(KS) grafiği Şekil 8’de gösterilmiştir. Bu şekilden görüldüğü gibi eğimleri farklı iki 
doğru elde edilmiştir. Katı/sıvı oranının 2/500 g/mL değerine kadar d1 üssü -0.21 olarak belirlenmişken, 2/500 g/mL’den 
daha yüksek katı/sıvı oranları için d2 üssü ise -1.35 olarak tespit edilmiştir. Bu üs değerlerinden 2/500 g/mL’den daha 
yüksek katı/sıvı oranları için, katı/sıvı oranındaki artışın çinko oksidin çözünmesinde önemli bir azalmaya sebep olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Şekil 8. lnkA’ya karşı ln(KS) grafiği. 

 

Böylece sodyum hidroksit çözeltilerinde çinko oksit tozun çözünme kinetiği için 2/500 g/mL katı/sıvı oranına 
kadar Eşitlik 8a geçerli olurken, 2/500 g/mL’den daha yüksek katı/sıvı oranları için ise Eşitlik 8b’yi 
kullanmak daha uygun olacaktır. Çözünme prosesinin aktivasyon enerjisini hesaplamak amacıyla Şekil 7’de 
görülen doğruların eğimlerinden faydalanarak Arrhenius grafiği oluşturulmuştur. Elde edilen grafikteki 
doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi 19.42 kJ/mol olarak hesaplanmıştır. Doğrunun kaymasından ise 
Arrhenius sabiti 2.3x10-3 1/s olarak belirlenmiştir. Aktivasyon enerjisinin değerinden sodyum hidroksit 
çözeltilerinde çinko oksidin çözünmesinin difüzyon kontrollü olduğu anlaşılmaktadır. Belirlenmiş olan 
sayısal değerlerin Eşitlik 8a ve 8b’de yazılmasıyla çözünme kinetiği için aşağıdaki Eşitlik 9a ve 9b’de 
verilmiş olan matematiksel modeller yazılabilir. 

  (9a) 

 (9b) 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada atık alkali pillerden elde edilen çinko oksit tozun sodyum hidroksit çözeltilerindeki çözünme 
kinetiği araştırılmıştır. Çözünme prosesi üzerine çözelti derişimi, sıcaklık, ortalama tanecik boyutu, katı/sıvı 
oranı ve karıştırma hızının etkileri incelenmiştir. Çözelti derişimi, sıcaklık ve karıştırma hızının artması, 
tanecik boyutu ve katı/sıvı oranın ise azalmasıyla çözünmenin arttığı tespit edilmiştir. Diğer deney 
parametrelere göre çözelti derişimin çözünme üzerinde daha etkili bir parametre olduğu belirlenmiştir. 
Kinetik analiz sonucunda sodyum hidroksit çözeltilerinde atık çinko oksit tozun çözünürlüğünün Avrami 
modeline uyduğu gözlenmiştir. Çözünme prosesi için aktivasyon enerjisi 19.42 kJ/mol olarak belirlenmiştir 
ve çözünme işleminin difüzyon kontrollü olduğu tespit edilmiştir.  

Kullanılan pil tozu çözme işleminden önce suyla yıkama işlemine tabi tutularak içerdiği potasyum 
giderilebilir. Bu işlemden sonra elde edilecek katı hemen hemen sadece çinko oksit içereceğinden sodyum 
hidroksit çözeltisinde veya başka bir çözücüde çözündürüldükten sonra çinko iyonları bakımından zengin ve 
oldukça saf bir çözelti elde edilebilir. Böyle bir çözeltiden çinko iyonları çöktürme yönteminin 
uygulanmasıyla bileşikleri halinde kazanılabilir. 
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Production of ZnO from the Resulting Aqueous Solution after 
Dissolution of Metallic Zinc in Spent Zinc Carbon Batteries 
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Abstract 
The recovery of the major metal values in the waste batteries is a beneficial way to prevent the 
environmental pollution and to decrease the consumption of raw material. In the zinc-carbon batteries, 
the zinc metal is used as the anode material. The zinc metal converts into the zinc oxide in consequence of 
the oxidation reaction taken place during discharge of battery. However, a significant part of the zinc is 
found in metallic form in the waste battery. The zinc metal in the spent zinc-carbon batteries can be 
recovered by hydrometallurgical method. 

In this study, recovering of zinc ions from the resulting solution after dissolution of metallic zinc in the 
spent zinc-carbon batteries was investigated. 

After the zinc metal was separated from the collected waste batteries and cut into small pieces, they were 
dissolved in diluted nitric acid solutions. The zinc ions in the solution obtained were precipitated in the 
form of carbonate by addition of sodium bicarbonate to solution. After the solution containing zinc ions 
was put into a glass reactor, sodium bicarbonate solution was added slowly dropwise into the reactor and 
the content was continuously stirred. The precipitated product was separated by filtration from the 
solution, and it was dried in an oven and was subjected to calcination process to obtain zinc oxide. The 
XRD and SEM analyses of the precipitated and calcined products were performed. It was determined that 
the precipitated solid was Zn3CO3(OH)4  and the calcined product was ZnO. 

Keywords: Waste battery, zinc, dissolution, precipitation, zinc oxide. 

1. GİRİŞ

Çinko karbon pillerin üretiminde anot olarak silindir biçiminde metalik çinko kullanılır. Katot olarak 
kullanılan mangan dioksit (MnO2) ise toz halinde olup kılıf görevi de gören çinko metalinin içine 
yerleştirilmiş halde bulunur. Bu piller elektrolit olarak ise sulu amonyum klorür ve/veya çinko klorür 
içerirler. Pil kullanıldıkça anot vazifesi gören çinko yükseltgenerek çinko oksit (ZnO) oluşurken, katot olan 
MnO2 indirgenir ve yükseltgenme basamakları farklı olan mangan oksitler oluşur. Böylece atık çinko karbon 
piller önemli miktarda çinko ve mangan bileşiklerini içerirler [1,2]. 

Çinko içeren çeşitli katı atıklardan ve sulu çözeltilerden çinkonun hidrometalurjik olarak kazanılmasına 
yönelik çalışmalar farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Galvanizleme işleminden sonra ortaya 
çıkan asidik atık çözeltiden çinko iyonlarının çinko karbonat [3,4] ve çinko sülfat [5] halinde kazanılması 
araştırılmıştır. Endüstriyel uygulamalar sonucunda açığa çıkan ve çinko içeren katı atıklardan çinko 
kazanılmasına yönelik çalışmalar da yürütülmüştür [6,7]. Bu çalışmaların yanı sıra atık çinko karbon pil 
tozlarından da hidrometalurjik yöntemle çinko ve mangan kazanmak için son yıllarda çok sayıda çalışma 
yürütülmüştür [8-12]. 

Bitmiş bir çinko karbon pilde çinko metalinin tamamı çinko okside dönüşmemektedir. Dolayısıyla atık bir 
çinko karbon pilde oldukça önemli miktarda metalik halde çinko bulunmaktadır. Literatürde atık pillerden 
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metal kazanılmasına yönelik olarak yapılmış olan çalışmaların daha çok pil tozlarındaki çinko ve manganın 
kazanılması üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bitmiş çinko karbon pillerden metalik çinkonun 
hidrometalurjik yöntemle geri kazanılması ile ilişkili herhangi bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. 
Böylece bu çalışmada atık çinko karbon pillerdeki metalik çinkonun nitrik asit çözeltilerinde 
çözündürülmesinden elde edilen çözeltiden çinko iyonlarının kazanılması incelemiştir. 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Toplanan atık çinko karbon piller parçalanarak çinko metali pilin diğer bileşenlerinden ayrılmıştır. Silindir 
şeklindeki çinko, levha haline getirildikten sonra yüzeyi zımpara ile mekanik olarak temizlenmiş ve küçük 
parçalar halinde kesilmiştir. Bu metal parçalar kısa bir süre için seyreltik HNO3 çözeltisi ile kimyasal olarak 
temizlendikten sonra saf su ile durulanmış ve kurutulmuştur. Temizlenmiş olan metalin XRF analizi 
sonucunda yaklaşık olarak %98.34 çinko içerdiği belirlenmiştir. 

Hazırlanmış olan metal parçalar 0.45 M derişime sahip 500 mL HNO3 çözeltisinde 50 °C sıcaklık ve 400 rpm 
karıştırma hızında 120 dk süresince çözündürülerek çinko iyonları içeren stok çözelti hazırlanmıştır. 
Çözünmeden sonra elde edilen çözeltideki çinko derişimi 0.27 M olarak belirlenmiştir. Çinko iyonlarını 
çözeltiden kazanmak için sodyum bikarbonat çözeltisinden yararlanılmıştır. 

Çinko iyonlarının sodyum bikarbonat çözeltisi ile çöktürülmesi deneyleri 1 L hacimli ceketli bir cam 
reaktörde gerçekleştirilmiştir. Sirkülatörlü su banyosu yardımı ile çöktürme işlemi sırasında sıcaklık sabit 
tutulmuş ve karıştırma için mekanik bir karıştırıcıdan faydalanılmıştır. Buharlaşma sebebiyle çözelti 
hacmindeki azalmayı önlemek için bir geri soğutucudan yararlanılmıştır. 

Stok çinko çözeltisinin 200 mL’si reaktöre konulduktan sonra sıcaklığın çalışılacak olan değere ulaşması için 
beklenmiştir. Çalışma sıcaklığına getirilmiş ve derişimi bilinen sodyum bikarbonat çözeltisinin 200 mL’si 
reaktördeki çözelti üzerine 30 dk sürede damla damla ilave edilmiştir. pH değeri seyreltik sodyum hidroksit 
çözeltisi ile ayarlanmış ve reaktör içeriği 500 rpm karıştırma hızında karıştırılarak reaksiyonun 240 dk süre ile 
gerçekleşmesi sağlanmıştır. 30 dk yaşlandırma süresinden sonra oluşan beyaz çökelek filtre edilerek 
çözeltiden ayrılmış ve saf suyla yıkanmıştır. Çökelek daha sonra 85 °C sıcaklıkta bir etüvde 180 dk süreyle 
kurutulmuştur. Elde edilen katı ürün öğütüldükten sonra 300 °C sıcaklıkta 240 dk süreyle kalsinasyon 
işlemine tabi tutularak çinko okside dönüştürülmüştür. Çöktürme ve kalsinasyon işlemleri sonucunda elde 
edilen katı ürünlerin XRD ve SEM analizleri sırasıyla Rigaku RadB-DMAX II model X-ray difraktometresi 
ve LEO-EVO 40 XVP model taramalı elektron mikroskobu ile yapılmıştır. Çöktürülmüş ve kalsine edilmiş 
ürünlerin çinko içerikleri, belirli miktarda alınan örneklerin seyreltik nitrik asitte çözünmesiyle elde edilen 
çözeltiler kullanılarak kompleksometrik titrasyonla belirlenmiştir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Metalik çinkonun nitrik asit çözeltilerindeki çözünme mekanizması karmaşık olup toplam çözünme 
reaksiyonu Eşitlik 1’deki gibi yazılabilir [13,14].  

8HNO3(aq) + 3Zn(k) → 3Zn2+(aq) + 6NO3-(aq) + 2NO(g) + 4H2O(s)  (1) 

Bu reaksiyona göre oluşan çinko iyonları çöktürücü bir madde yardımı ile sulu ortamda çözünürlüğü düşük 
olan bir bileşiği halinde kazanılabilir.      

Çinko iyonlarının sodyum bikarbonat çözeltileri kullanılarak karbonat bileşiği halinde çöktürülmesine pH, 
sıcaklık ve sodyum bikarbonat/çinko molar oranının etkilerini görmek için bazı deneyler yapılmıştır. Bu 
deneylerde pH değeri 6-10 aralığında, sıcaklık 40-80 °C aralığında ve sodyum bikarbonat/çinko molar oranı 
1/1-3/1 aralığında incelenmiştir. 

pH değerinin 8’e kadar artmasıyla çökme veriminin arttığı ve bu pH değerinden sonra ise hemen hemen 
değişmediği belirlenmiştir. 6’dan düşük pH’larda, pH değerine bağlı olarak çökmenin olmadığı veya çok az 
olduğu gözlenmiştir. 10’dan daha yüksek pH değerlerinde ise çökeleğin tekrar çözünmesi söz konusu 
olmaktadır. Sıcaklık reaktanların çarpışma sıklığını arttıracağı için daha fazla reaksiyona girmeleri söz 
konusu olacaktır. Böylece sıcaklığın artmasıyla çökme veriminin arttığı tespit edilmiştir. Ancak 80 °C’den 
yüksek sıcaklıklarda çökelekten karbondioksit çıkışı söz konusu olabilir. Reaksiyonda sınırlayıcı reaktan 
çinko iyonları olduğundan, çinkoyu tam olarak çöktürmek için sodyum bikarbonat miktarı stokiometrik 
orandan fazla kullanılmalıdır. Sodyum bikarbonat/çinko molar oranı 2.5/1 oluncaya kadar çinko çökme 
veriminin arttığı ancak bu değerden sonra değişmediği belirlenmiştir. Böylece gerçekleştirilen deneyler 
sonucunda pH, sıcaklık ve sodyum bikarbonat/çinko molar oranı için en uygun değerler sırasıyla 8, 60 °C ve 
2.5/1 olarak belirlenmiştir. 

Çöktürme işlemi sırasında meydana gelebilecek reaksiyon basit olarak Eşitlik 2’deki gibi yazılabilir. 

Zn2+(aq) + CO32-(aq) → ZnCO3(k)      (2) 
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Ancak sulu bir çözeltideki çinko iyonlarının karbonat bileşiği halinde çöktürülmesi ile ilgili olarak literatürde 
mevcut olan çalışmalarda da ifade edildiği gibi çökme sonucunda oluşan katı ürün saf karbonat bileşiğinden 
ziyade Zn3CO3(OH)4 ve Zn5(CO3)2(OH)6 gibi hidroksi-karbonat bileşiği halinde olmaktadır [3,15,16]. 
Çöktürülen katı ürün için bir XRD analiz sonucu Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu şekildeki pikler çöktürülen 
ürünün bir hidroksi-karbonat bileşiği olabileceğini göstermektedir. 

 

 
Şekil 1. Çöktürülen ürünün XRD analiz sonucu. 

 
Yukarıda belirtilen çinko hidroksi karbonat bileşiklerinden Zn3CO3(OH)4’ün teorik olarak çinko içeriği ve 
toplam kütle kaybı sırasıyla %60.5 ve %24.7 iken Zn5(CO3)2(OH)6 için aynı değerler sırasıyla %59.5 ve 
%25.8’dir. Çalışmada çöktürülen ürünün çinko içeriği %61.4 ve izotermal kalsinasyon sonucunda toplam 
kütle kaybı ise %24.4 olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlere göre elde edilen ürünün Zn3CO3(OH)4 
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla çinko iyonları ile sodyum bikarbonat arasındaki çökme reaksiyonu Eşitlik 
3’teki gibi yazılabilir. 

3Zn2+(aq)+6NaHCO3(aq) ⟶ Zn3CO3(OH)4(k) + 6Na+(aq) + 5CO2(g) + H2O(s)  (3) 

 

 
Şekil 2. Çöktürülen ürün için SEM görüntüsü. 

 

Çöktürülen ürün için SEM görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir. Bu şekilden çinko hidroksi karbonat ürünün 
aglomera halde olduğu gözlenmektedir. 

Atık çinko karbon pillerdeki metalik çinkonun nitrik asit çözeltilerinde çözündürülmesi sonucu oluşan 
çözeltideki çinko iyonlarının sodyum bikarbonat ile çöktürülmesi neticesinde üretilen çinko hidroksi 
karbonatı diğer çinko bileşiklerinin üretiminde ham madde olarak kullanmak mümkündür. Bununla birlikte 
çinko hidroksi karbonat bileşikleri düşük kalsinasyon sıcaklıklarında dekompoze olabilirler. Kalsinasyon 
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sonucunda karbondioksit ile su açığa çıkar ve daha geniş bir kullanım alanına sahip ve ticari olarak daha 
değerli olan çinko oksit bileşiği elde edilir. Zn3CO3(OH)4 bileşiği için termal dekompozisyon reaksiyonu 
Eşitlik 4’deki gibi yazılabilir. 

Zn3CO3(OH)4(s) ⟶ 3ZnO(s) + CO2(g) + 2H2O(g)     
 (4) 

Eşitlik 4’deki reaksiyon sonucu elde edilen çinko oksit için XRD grafiği ve SEM görüntüsü sırasıyla Şekil 3 
ve Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 3’de gözlenen pikler kalsinasyon sonucu elde edilen ürünün çinko oksit 
olduğunu göstermektedir. Kalsine ürünün çinko içeriği yaklaşık %79 olarak belirlenmiştir. Saf çinko oksidin 
çinko içeriği teorik olarak %80.3’dür ve kalsinasyon sonucu elde edilen ürünün çinko içeriği bu değere 
oldukça yakındır. Aynı zamanda çinko oksit ürünün kimyasal bileşimi EDX analizi ile de belirlenmiştir. Şekil 
5’te verilen EDX spektrumu kalsine üründe çinko ve oksijen varlığını göstermektedir. EDX analizi ile çinko 
oksit üründe çinko içeriği %79.4 ve oksijen içeriği ise %20.6 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler de saf çinko 
oksidin teorik çinko ve oksijen içeriği değerlerine oldukça yakın değerlerdir. 

 

 
Şekil 3. Kalsine ürün (ZnO) için XRD analiz sonucu. 

 

 
 

Şekil 4. Kalsine ürün (ZnO) için SEM görüntüsü 
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Şekil 5. Çinko oksit ürün için EDX spektrumu  

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada atık çinko karbon pillerdeki metalik çinkonun nitrik asit çözeltilerinde çözünmesinden sonra 
elde edilen çözeltiden çinko iyonlarının kazanılması incelenmiştir. Çalışmada kullanılan çinko metali yüksek 
saflıkta olduğundan çinko iyonları bakımından zengin oldukça temiz bir çözelti elde edilmiştir. Böylece ilave 
bir saflaştırma işlemine gerek kalmadan çinko iyonları çözeltiden doğrudan bir bileşiği halinde kazanılabilir. 
Metalin çözünmesinden sonra çözeltiye geçmiş olan çinko iyonları çöktürme metoduyla kazanılmıştır. 
Çöktürücü madde olarak sodyum bikarbonat çözeltileri kullanılmıştır. Çözelti pH’sı, sıcaklık ve sodyum 
bikarbonat/çinko molar oranının çökme üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Gerçekleştirilen deneyler 
sonucunda pH, sıcaklık ve sodyum bikarbonat/çinko molar oranı için en uygun değerlerin sırasıyla 8, 60 °C 
ve 2.5/1 olduğu tespit edilmiştir. Çöktürme işlemi sonunda çözeltideki çinko iyonlarının tamamının bir 
hidroksi karbonat bileşiği olan Zn3CO3(OH)4 halinde çöktürüldüğü belirlenmiştir. Çöktürülen ürün 
kalsinasyon işlemine tabi tutularak çinko oksit ürünü elde edilmiştir.  
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Abstract 
Specific phobia which is a state of excessive and constant fear although individuals know it is illogical. 
During phobia in individuals there is several changes. This study based on recorded EGG responses during 
phobia and analysis of changes in EGG response using signal processing algorithms on records. Feature 
extraction are made from the signals. These features were statistically analyzed to determine differences 
between groups. As a result of this analysis laid out attributes will be important in the diagnosis and 
monitoring of phobia. 

Keywords: EGG, power spectral density, signal processing, specific phobia, statistical analysis, stockwell 
transform 

1. GİRİŞ
Bir tür kaygı bozukluğu olan fobi; kişinin belirli durumlardan, canlı-cansız varlıklardan veya mekandan 
hissettiği ileri düzeydeki korku halidir.  

Bireyler fobilerine yönelik durumla karşılaştığında vücutlarında bir takım fizyolojik değişimler olmaktadır. 
Korku esnasında; çarpıntı, yüz kızarması, el ve vücutta titreme, terleme, tükürük salgısının azalması, kas 
gerginliği, başın çeşitli yerlerinde basınç hissi, baş ağrısı, nefes darlığı, tıkanma hissi, ağız kuruluğu, göz 
bebeklerinin büyümesi, yutkunma güçlüğü, sık idrara çıkma, iştahsızlık, mide ve barsak sorunları, bulanık 
görme, vücut ısısındaki ani değişim gibi fizyolojik değişimler ortaya çıkmaktadır [1]. Literatürde fobi anında 
fizyolojik değişimleri değerlendirmek üzere galvanik deri cevabı ve nabız gibi parametreler incelenmiştir [2]. 

Bu çalışmada bireylerde fobi durumunu değerlendirmek üzere, elektrogastrogram (EGG) sinyallerindeki kayıt 
altına alınarak analiz edilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD

Gerçekleştirilen çalışmada EGG sinyal kayıtları DSM-V-TR tanı ölçütlerine göre anksiyete bozukluğu ve özgül 
fobi teşhisi konulmuş 15 yaş altı beş çocuktan ve yedi sağlıklı gönüllüden alınmıştır. Bireylerin ekranda 
gösterilen görsel uyaranları izlemesi sırasında oluşan EGG yanıtları kayıt altına alınmıştır. Kayıt için Biopac 
MP-150 cihazı kullanılmıştır. Görsel uyaranlar hasta bireylerde öncelikle nötr (rahatlatıcı, huzur verici) resim, 
daha sonra bireylerin fobisine yönelik resim ve son olarak yine nötr resmin gösterilmesi şeklindedir. Bu 
çalışmada EGG sinyallerini analiz etmek amaçlı bir analiz istemi geliştirilmiştir [3]. 

2.1. EGG Kayıt Sistemi 

Bu çalışmada EGG sinyallerinin kaydı için Biopac MP-150 cihazı ve iki adet EGG 100C modülü kullanılmıştır. 
Bu sayede 2 kanal üzerinden EGG verileri hasta ve sağlıklı bireylerden alınmıştır. Elektrot olarak Ag-Cl yüzey 
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elektrotları kullanılmıştır. Her bir kanal için 3 adet olmak üzere toplamda 6 adet elektrot kullanılmıştır. Elektrot 
yerleşimi Şekil-1’de olduğu üzere 1-4 elektrotları ilk kanal için 2-3 elektrotları ise ikinci kanal için 
kullanılmıştır. 

 

  
Şekil 1 Elektrot Yerleşimi 

Görsel uyaranlara karşı oluşan EGG yanıtları kayıt edilmiştir. 1050 saniyelik kayıt alınmıştır. Bireylere Şekil-
2’deki gibi 450 saniye boyunca nötr bir görsel uyaran sonrasında tekrar 450 saniye boyunca Şekil 3 deki gibi 
fobiye yönelik bir görsel uyaran en son yine 450 saniye boyunca Şekil 2 deki gibi nötr bir görsel uyaran 
verilmiştir. 

  

Şekil 2 Nötr Resim 

 

Şekil 3 Fobiye Yönelik Resim 
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2.2. EGG Sinyalleri Analizi 

Elde edilen EGG sinyalleri oldukça az gürültü barındırmaktadır. Bu nedenle bir gürültü giderme algoritması 
kullanılmamıştır. 2 kanaldan da alınan EGG sinyalleri Şekil-4’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 4 EGG Sinyalleri 

 

Elde edilen sinyallerin zaman ve frekans eksenlerindeki davranışını görmek üzere Stockwell (S) Dönüşümü ve 
Güç Spektral Yoğunluk (PSD) analizleri yapılmıştır. Ayrıca bu sinyallerin hem zaman ekseninde hem de S 
domeninde enerjileri hesaplanmıştır. 

2.3. Stockwell Dönüşümü 
S dönüşümü özellik çıkarımı için kullanılan bir metottur. Dalgacık dönüşümünün genişletilmiş halidir aynı 
zamanda hareketli ve boyutu ayarlanabilir bölgesel bir pencereleme sunar. S dönüşümünün diğer dönüşümlere 
göre üstün yanları bulunmaktadır. S dönüşümü, Sürekli Dalgacık Dönüşümünün (CWT) faz doğrultması olarak 
görülebilir. h(t) fonksiyonunun CWT’si aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. 

𝑊𝑊(𝛼𝛼,𝑑𝑑) = � ℎ(𝑡𝑡)𝑤𝑤(𝑑𝑑, 𝑡𝑡 − 𝛼𝛼
∞

−∞

)𝑑𝑑𝑡𝑡 (1) 

 

Ölçeklendirme parametresi olan dalgacık w(d,t) nin “genişliği” tanımlar ve bu da çözünürlüğü kontrol eder. Bir 
fonksiyonun ST’ si, bir ana dalgacığın bir faz faktörü ile çarpılmış olan CWT olarak tanımlanabilir. 

𝑆𝑆(𝛼𝛼,𝑓𝑓) = 𝑒𝑒𝑗𝑗2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝑤𝑤(𝑑𝑑,𝛼𝛼) (2) 

 

Ana dalgacık aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

𝑤𝑤(𝑡𝑡, 𝑓𝑓) = |𝑓𝑓|/2𝜋𝜋𝑒𝑒𝜋𝜋2𝜋𝜋2𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 (3) 

 

Ölçeklendirme parametresi olan “d” frekans olan “f” ile ters orantılıdır. Dalgacık (3), sıfır ortalama durumu 
için kabul edilebilir bir dalgacık değildir. Bu nedenle 2 numaralı denklem kesinlikle bir CWT değildir. ST şu 
şekilde açıkça tanımlanabilir. 

𝑤𝑤(𝑡𝑡, 𝑓𝑓) = |𝑓𝑓|/2𝜋𝜋𝑒𝑒𝜋𝜋2𝜋𝜋2𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 (4) 
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ST aynı zamanda Foruier Spektrumunda da yazılabilir. 

𝑆𝑆(𝜏𝜏, 𝑓𝑓) =
1

√2𝜋𝜋
� 𝐻𝐻(𝛼𝛼 + 𝑓𝑓)𝑒𝑒−2𝜋𝜋2𝛼𝛼2/𝜋𝜋2

∞

−∞

𝑒𝑒−2𝜋𝜋𝛼𝛼𝜋𝜋𝑑𝑑𝛼𝛼 (5) 

Hızlı Fourier Dönüşümü (Fast Fourier Transfrom – FFT) nin ve konvolüsyon teoreminin avantajlarını alan, 
ayrık ST hızlıca hesaplanabilir. ST genlik spektrumunda olduğu kadar faz spektrumunda da gösterilebilir. ST, 
zamanla değişen sinyallerde çoklu çözünürlük analizinde pencere genişliği ile frekans ters orantılıdır. Bu da 
yüksek frekansta yüksek zaman çözünürlüğü ve düşük zamanda yüksek frekans çözünürlüğü sunar. Güç 
kalitesindeki bozulmalar, güç sinyalini durağan olmayan bir sinyal haline getirdiği için ST etkili bir şekilde 
uygulanabilir [4]. 

2.4. Güç Yoğunluk Spektrumu 

Güç Yoğunluk Spektrumu (Power Spectral Density – PSD) durağan ve rastgele olan bir sinyalin frekans 
spektrumundaki güç dağılımını bulmak için kullanılır. Ortalama güç bir sinyalin karesi alınarak hesaplanır. 
Fourier dönüşümü olmayan bir sinyalin PSD’sini hesaplamak için sinyalin oto korelasyonunun Fourier 
Dönüşümü alınır. PSD denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir. [5] 

S(f) = � R(τ)e(−2πif)dτ = F�R(τ)�
∞

−∞
 (6) 

PSD, kovaryans dizisi olan r(k) nın Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (Short Time Fourier Transform – STFT) 
alınarak hesaplanmaktadır (φ(w)). 

φ(w) = � r(k)ejwk
∞

−∞

 (7) 

PSD’nin bir diğer tanımı da birinci tanımın varsayım altındaki ifadesi olarak gösterilir ve aşağıdaki gibi 
tanımlanabilmektedir. 

φ(w) = lim
n→∞

E �1/N|� x(n)e−jwn
N

n=1

|2� (8) 

Şekil 5 de S transformu alınmış Şekil 6 da ise PSD si alınmış sinyal bulunmaktadır. 

 
Şekil 5 S Transformu Alınmış Sinyal 
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Şekil 6 PSD' si Alınmış Sinyal 

 
Şekil 7 EGG Sinyalleri Enerjileri 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada EGG yanıtı sinyallerinin analizi sonucunda toplamda 6 özellik ortaya konmuştur. Bu özellikler; 
birinci nötr resim esnasında EGG sinyalleri enerji toplamı (NET1), fobiye yönelik resim esnasında EGG 
sinyalleri enerji toplamı (FET), ikinci nötr resim esnasında EGG sinyalleri enerji toplamı (NET2), birinci nötr 
resim esnasındaki güç spektral yoğunluk grafiğinin maksimum noktası (B PSD), fobiye yönelik resim 
esnasındaki güç spektral yoğunluk grafiğinin maksimum noktası (G PSD), ikinci nötr resim esnasındaki güç 
spektral yoğunluk grafiğinin maksimum noktası (R PSD) şeklindedir. 

Çıkarımı yapılan özelliklerin hasta ve sağlıklı bireylerin gruplara ayrılmasında anlamlı sonuçlar verip 
vermediğinin analizini yapmak için veriler istatistiksel olarak test edilmiştir. Veriler sayısal olarak iki farklı 
gruptan (hasta-sağlıklı) elde edildiği ve elde edilen veriler %95 güven aralığında Shapiro-Wilk normallik testi 
sonucuna göre normal dağılım gösterdiği için bu verilere Student T Testi uygulanmıştır. 

T testi için kurulan hipotezler;  
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H0 Hipotezi → Fobisi olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

H1 Hipotezi → Fobisi olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.  

Parametrelerin varyansların homojenitesi için Levene’in Varyansların Eşitliği Testi uygulanmıştır.  

Bu test sonucuna göre FET, özelliği için istatistiksel olarak fobisi olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı 
fark oluşmaktadır. 

Tablo 1 Anlamlı Fark Sonuçları 

T-Testi Sonuçları 

NET1 
0,751>0,05 

H0 KABUL 
Fobik Olanlar ve Olmayanlar Arasında Anlamlı Bir Fark YOKTUR 

FET 
0,031<0,05 

H0 RED 
Fobik Olanlar ve Olmayanlar Arasında Anlamlı Bir Fark VARDIR 

NET2 
0,500>0,05 

H0 KABUL 
Fobik Olanlar ve Olmayanlar Arasında Anlamlı Bir Fark YOKTUR 

B PSD 
0,929>0,05 

H0 KABUL 
Fobik Olanlar ve Olmayanlar Arasında Anlamlı Bir Fark YOKTUR 

G PSD 
0,101<0,05 

H0 KABUL 
Fobik Olanlar ve Olmayanlar Arasında Anlamlı Bir Fark YOKTUR 

R PSD 
0,751<0,05 

H0 KABUL 
Fobik Olanlar ve Olmayanlar Arasında Anlamlı Bir Fark YOKTUR 

Tablo 1’ den de görüldüğü gibi fobiye yönelik resim ekranda olduğu sürede alınan EGG enerjileri istatistiksel 
olarak fobi teşhisi konulmamış bireylerden 0,031 anlamlılık bakımından birbirinden farklıdır. Yani H0 hipotezi 
olan “Fobisi olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur” reddedilmiş, H1 
hipotezi olan “Fobisi olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır” kabul 
edilmiştir. Buna göre fobisi olan bireyler, fobiye yönelik görsel bir uyaranla karşılaştıklarında EGG sinyalleri 
enerjileri fobisi olmayan bireylerden daha fazla olmaktadır. 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada literatürde ilk kez ortaya konan; özgül fobiye yönelik tanı ve tedavi takibinde EGG sinyallerinin 
analizi ile elde edilen özellikler neticesinde gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesinde nesnel bir kritere 
ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak özgül fobi teşhisi konulmuş ya da henüz konulmamış bireylerin hastalıklarının tanısında, tedavi 
sonrası gelişmelerinin takibinde kullanılabilecek özgün bir cihaz ve test yazılımı geliştirilmiş ve elde edilen 
verilerin analizleri sonucu elde edilen çıktılardan literatüre katkı sağlayacak olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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Abstract 
This paper presents a finite element model for free vibrations of laminated composite beams with multiple 
cracks. The finite element proposed is based on the first-order shear deformation theory, and can be 
capable of considering the elastic couplings due to anisotropy and the Poisson's effect. Element stiffness 
and mass matrices are derived by using the Lagrange's principle. Damage is modelled by a stiffness 
reduction at the cracked region. A cantilever laminated beam is considered under three damage 
scenarios for numerical results. Comparisons are made the results available in the literature. For further 
validation, experimental measurements are performed on a laboratory model by operational modal 
analysis. Comparisons show that the model proposed in the study is accurate and efficient to determine 
the natural frequencies of laminated composite beams including open transverse cracks.  

Keywords: Laminated composite beam, damage, finite element method, free vibration. 

1. INTRODUCTION

Beams are structural elements for which transverse cracks may be commonly encountered. Due to importance 
of the problem, a large number of research addressing various issues associated with conventional elastic 
beams including single or multiple cracks are available in the literature [1–3]. In composite materials, damage 
mechanisms are rather complex compared to conventional ones, thus, for an accurate and efficient damage 
detection methodology, mechanical behavior of structures made from such materials due to damages must be 
well-understood. 

Ghoneam [4] developed a mathematical model to study the effects of transverse cracks on the dynamic 
characteristics of laminated composite beams with various boundary conditions and fiber orientations. 
Krawczuk and Ostachowicz [5] investigated the eigenfrequencies of a composite cantilever beam including a 
non-propagating transverse edge crack by using the discrete-continuous and finite element models, 
respectively. Birman and Byrd [6] studied the effect of matrix cracks in longitudinal and transverse layers on 
the mechanical properties and vibration frequencies of cross-ply ceramic matrix composite beams. Song et al. 
[7] presented an exact solution methodology based on Laplace transform technique to analyze the flexural
vibrations of cantilever composite beams including multiple non-propagating open surface cracks. Kisa [8]
studied the effects of cracks on the dynamic characteristics of a cantilever composite beam by the finite
element and mode synthesis methods. Kumar et al. [9] developed a spectral finite element model with
embedded transverse crack for wave propagation and structural diagnostic analysis of composite beams. In a
series of papers. Karaagac et al. [10] investigated the effects of laminate scheme, crack depth and location on
the free vibration and lateral buckling of a cantilever slender rectangular composite beam with a single open
edge crack.

* Corresponding author. Tel.: +90 462-277-2631: fax: +90 462-377-4413. 
E-mail address: volkan@ktu.edu.tr (V. Kahya).
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As can be clearly seen form the above-given literature review, there is a small number of research works 
particularly addressing to the free vibration of composite beams containing multiple open transverse by 
taking into account the material couplings among bending, extensional and torsional deformations due to 
anisotropy as well as the Poisson’s effect. In this paper, an attempt is made to work out a finite element (FE) 
model for free vibrations of laminated composite beams with multiple transverse open cracks. The present FE 
model has five nodes and thirteen degrees-of-freedom (DOFs), and is based on the first-order shear 
deformation theory. Bending-tension, bending-twist, and tension-twist couplings and the Poisson’s effect are 
taken into account. Lagrange’s equation is employed to derive the equations of motion. Damage is introduced 
into the beam by reducing the stiffness of the selected elements. Accuracy and correctness of the present 
element is demonstrated by comparisons with the available results. For further verification, experimental 
measurements are performed with through ambient vibration tests on a cantilever laminated composite beam 
under three damage scenarios.  

2. EQUATIONS OF MOTION 

A laminated composite beam consisting of unidirectional plies of orthotropic materials with different fiber 
orientations is shown in Fig. 1. The fiber angle is measured from the x-axis in counter-clockwise direction. 
Based on the first-order shear deformation theory, the displacement field can be assumed by [11,12]: 

0 0( , , ) ( , ) ( , ), ( , , ) ( , ), ( , , ) ( , )u x z t u x t z x t v x z t z x t w x z t w x tθ ψ= + = =  (1) 

where u, v and w are the displacement components in the x-, y- and z-directions at any point of the beam, 
respectively. 0u  and 0w  are the displacements in the x- and z-directions at a point on the midplane, θ  and ψ  
are the rotations of the normal to the midplane about the y- and x-axes, respectively, and t is time. Such 
displacement field provides incorporating the material couplings among the extensional, bending and 
torsional deformations into the formulation. From Eq. (1), the strain-displacement relationships can be written 
as  

0
0,, ,x x x xz x xy xyz w zε ε κ γ θ γ κ= + = + =  (2) 

where 0
0,x xuε = , ,x xκ θ=  and ,xy xκ ψ=  are the midplane strain, bending and twisting curvatures, 

respectively, (,x) denotes the derivative with respect to x.  

The constitutive relations of the laminate can be given in the form:  

     
=    

     

N A B ε
M B D κ

 (3) 

where { }, ,
T

x y xyN N N=N  are the in-plane forces, { }, ,
T

x y xyM M M=M  are the bending and twisting 

moments per unit length, { }0 0, ,
T

x y xyε ε γ=ε  are the in-plane normal and shear strains, and { }, ,
T

x y xyκ κ κ=κ  

are the bending and twisting curvatures, respectively. For the shear forces per unit length, the following 
relation can be written:  
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where { },yz xzQ Q  are the transverse shear forces, and { },yz xzγ γ  are the transverse shear strains, respectively. 

In Eqs. (3) and (4), the laminate stiffness coefficients A, B and D are given by  
1 1

2

1 1
( , , ) (1, , ) ( 1,2,6), ( 4,5)

k k

k k

n nz zk k
ij ij ij ij ij ijz z

k k
A B D Q z z dz i j A K Q dz i j

+ +

= =

= = = = = =∑ ∑∫ ∫  (5) 

where K is the shear correction factor, n is the number of layers in the laminate, and k
ijQ  are the transformed 

reduced stiffness constants for the kth layer, which can be found in [13]. 

For the case of laminated composite beam, the in-plane forces yN  and xyN , the bending moment yM  and the 

lateral shear force yzQ  are equal to zero while 0
yε , xyγ , yzγ  and yκ  are assumed as non-zero to include the 

Poisson’s effect. Therefore, Eqs. (3) and (4) can be rewritten explicitly as  
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Fig. 1. Schematical illustration of generally laminated composite beam with a transverse crack  
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Eqs. (6) and (7) are the constitutive relations for a laminated composite beam with including the Poisson’s 
effect. The coefficients A , B  and D  can be replaced by the laminate stiffness coefficients A, B and D, 
respectively,. to neglect this effect.  

The strain energy U of the laminated composite beam is given by 

0

0

1
2

L

x x x x xy xy xz xzU N M M Q bdxε κ κ γ = + + + ∫  (10) 

Substituting Eqs. (2), (6) and (7) into Eq. (10) gives 

2 2 2 2
11 0, 11 0, , 16 0, , 11 , 16 , , 66 , 55 0,0

1 2 2 2 ( )
2

L

x x x x x x x x x xU A u B u B u D D D A w bdxθ ψ θ θ ψ ψ θ = + + + + + + + ∫  (11) 

The kinetic energy T of the laminated composite beam is  

/ 2 2 2 2

0 / 2

1 [( / ) ( / ) ( / ) ]
2

L h

h
T u t v t w t bdzdxρ

−
= ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂∫ ∫  (12) 

where ρ  is the mass density per unit volume. Substituting Eqs. (1) into Eq. (12) and performing integration 
with respect to z yields 

2 2 2 2
1 0 0 2 0 30

1 ( ) 2 ( )
2

L
T I u w I u I bdxθ θ ψ = + + + + ∫       (13) 

where dot denotes the derivative with respect to time, and the inertia terms are  
/ 2 2

1 2 3 / 2
( , , ) (1, , )

h

h
I I I z z dzρ

−
= ∫  (14) 

The equations of motion of the laminated composite beam can be obtained conveniently with use of the 
Lagrange’s equation given by  

0
i i

d L L
dt q q
 ∂ ∂

− = ∂ ∂ 
 (15) 

where L = T – U is the Lagrangian functional and q denotes unknown variables such that u0, w0, θ and ψ.  
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3. FINITE ELEMENT MODEL 

The present finite element model has five nodes and thirteen DOFs as shown in Fig. 2. The element can be 
capable of considering the shear deformation, rotary inertia, the Poisson’s effect and elastic couplings due to 
anisotropy. Assuming the solutions  

3 4 3 3

0 0
1 1 1 1

( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( ), ( , ) ( ) ( )i i i i i i i i
i i i i

u x t x u t w x t x w t x t x t x t x tθ θ ψ ψ
= = = =

= Φ = Ψ = Φ = Φ∑ ∑ ∑ ∑  (16) 

where ( )i xΦ  and ( )i xΨ  are quadratic and cubic Langrange polynomials, respectively. Substituting Eqs. (16) 
into the energy expressions given by Eqs. (11) and (13), and substituting the result into Eq. (15) yields 

e e e e+M u K u = 0  (17) 

where Me and Ke are the mass and stiffness matrices of undamaged beam element, respectively, and ue is a 
vector including the nodal displacements such that  

{ }1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
T

e u u u w w w w θ θ θ ψ ψ ψ=u  (18) 

Damage in the beam is modeled by reducing the stiffness of elements in damaged region. For this aim, a 
damage extent coefficient α is introduced as in Refs. [14,15]. Thus, the element stiffness matrix can be re-
written in the form: 

( )0 1D U
e e αα <= ≤K K  (19) 

where the superscripts D and U show the damaged and undamaged cases, respectively. Here, α = 1 indicates 
there is no damage within the related element.  

The element mass and stiffness matrices are assembled into the corresponding global matrices (9 4) (9 4)n n+ × +M  

and (9 4) (9 4)n n+ × +K . Thus, the global matrix equation of motion for free vibrations of the whole beam becomes 

MU + KU = 0  (20) 

where M and K are the global mass and stiffness matrices, respectively, and the vector U includes the nodal 
displacements of the entire system. Assuming the solution of Eq. (20) as 0

i te ω=U U , one obtains 

2
0( )ω− =K M U 0  (21) 

where ω  is the natural frequency, U0 is the corresponding mode shapes vector. The nontrivial solution of Eq. 
(21) gives a standard eigenvalue problem as 2det( ) 0ω− =K M , from which the natural frequencies and the 
corresponding mode shapes of laminated composite beam can be obtained.  

 

 
Fig. 2. Finite element model 

 
Fig. 3. Fiber orientations of the burned composite sample (From top to bottom) 
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4. EXPERIMENTAL STUDY 
The geometric properties of the laminated composite cantilever beam for measurements are L = 1m, b = 
80mm and h = 8mm. Material properties (density and elastic moduli) of the beam were obtained by the 
laboratory tests. For the density of the beam, ASTM D792 was used. By the resin burning method, fiber and 
matrix weight ratios were determined. The samples, weighted before and after heating, treated for two hours 
at 565°C in a furnace. After the polyester resin in the composite sample is burned by ignition loss, they 
conditioned in a desiccator and they were then weighted to calculate polyester resin and glass fiber weight 
ratios in total weight of composite sample. In addition, fiber orientations in each layer along the cross section 
of composite sample were determined as shown in Fig. 3. Tensile tests were then carried out on a universal 
test machine MTS Criterion Model 45 with crosshead speed 5mm/min and load cell 10kN at ambient 
conditions. The rectangular shape of five specimens were tested according to ASTM D638 at room 
temperature. Strain measurements were also performed on the both surface of the specimens by two strain 
gauges in axial and transversal directions to measure Poisson’s ratio. All results obtained by the experimental 
tests for material properties of the model beam is tabulated in Table 1.  

To consider multiple transverse cracks, the beam was, respectively, damaged by saw-cuts at the locations of 
0.62L, 0.42L and 0.22L from the fixed end as shown in Fig. 4. In Fig. 5, the locations of accelerometers and 
saw-cuts on the laboratory model are shown. For obtaining vibration characteristics, ambient vibration tests 
were performed. B&K3560 data acquisition system with 17 channels, B&K8340-type uni-axial 
accelerometers and uni-axial signal cables were used as test equipment. Accumulated data was transferred 
into PULSE [16] and OMA [17] software for signal processing. Ten sensitive accelerometers were located on 
the beam in vertical direction. Measurements were performed during 10 minutes for undamaged and damaged 
cases. Frequency span, FFT analyzers and Multi-buffer are selected to be 0-128Hz, 800 lines and 100 
averages, 50 size and 500m update, respectively. Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) 
method in frequency domain and Stochastic Subspace Identification (SSI) method in time domain are used to 
extract the modal characteristics.  

Damage 1 

 

Damage 2 

 

Damage 3 

 
Plan 

 

Plan 

 

Plan 

 

Sections 

 

Sections 

 

Sections 

 
  

Fig. 4. Damage scenarios with plan and section views 

 
Fig. 5. Laboratory model of the laminated composite cantilever beam and accelerometer locations 
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Table I. Material properties of the model beam obtaining experimentally  

Fiber orientations 90 / ±45 / 0 / 90 / ±45 / 0 / ±45 / 90 
Fiber weight ratio (%) 65 ± 1 
Specific gravity (gr/cm3) 1.92 ± 0.03 
Young modulus, EL (GPa) 30.6 ± 3.0 
Young modulus, ET (GPa) 8.5 
Shear modulus, G (GPa) 3.2 
Poisson ratio 0.34 

5. RESULTS 

Some numerical results are given in the following to show the accuracy and efficiency of the present element 
in free vibration analysis of laminated composite beams including multiple non-propagating edge cracks. In 
obtaining numerical results, unless otherwise stated, the damage extent coefficient is assumed to be the ratio 
of the bending stiffness of damaged beam to that of undamaged one. 

A convergency study is first performed. For this aim, an isotropic cantilever beam with the length L = 0.8m 
and square cross-section b = h = 0.02m is considered. Material properties are taken from [7] as Young’s 
modulus E = 210GPa, Poisson’s ratio ν  =0.3 and material density ρ = 7800kg/m3. Two damage scenarios are 
assumed. In the first scenario, a single transverse crack with depth a1 = 2mm is located at x1 = 0.12m from 
the left-end. In the second, two cracks with depths a1 = 2mm and a2 = 3mm at locations x1 = 0.12m and x2 = 
0.4m from the left-end, respectively, are considered. In Table 2, first three natural frequencies (Hz) of the 
beam are given by depending on the number of elements used in FE discretization. As seen, the present 
element converges rapidly, and gives very close results to that of the exact analytical solution given by [7]. 
According to these results, N = 80 elements are found sufficient for the results with required accuracy.  

For verification of the present element, free-free composite beam with the physical properties of L = 550mm, 
b = 35mm and h = 2.4mm is considered [15]. Material properties of the beam are Ex = 54.5GPa, Ey = Ez = 
31.04GPa, Gxy = Gxz = 7.09GPa, Gyz = 6.5GPa, ν = 0.3 and ρ = 1364.9kg/m3. The beam contains a 50mm of 
damage introduced by a low-velocity impact, which starts at x1 = 320mm and ends at x2 = 370mm. The 
damage is assumed to be uniform along the damaged region, thus, a constant damage extent coefficient α for 
all elements within this region is selected. Table 3 compares first ten in-plane bending vibration frequencies 
(Hz) of the beam obtained by the present element with the numerical and experimental results of [15] in case 
of two different damage extent coefficients. As can be clearly seen from the table, the results are in good 
agreement.  

Table II. Convergence of the present element for the isotropic cantilever beam with open transverse edge cracks  

Number of elements 
Single crack (α1 = 0.729) Two cracks (α1 = 0.729, α2 = 0.614) 

f1 (Hz) f2 f3 f1 f2 f3 
10 25.0306 162.3962 454.1986 24.7996 153.0134 448.6084 
20 25.6356 163.3388 454.4484 25.4868 158.3184 453.4282 
40 25.8913 163.3925 455.3886 25.8074 160.8238 455.1749 
60 25.9722 163.3457 455.6958 25.9140 161.6234 455.5962 
80 26.0312 163.4595 455.6332 25.9867 162.1643 455.5706 
100 26.0603 163.4775 455.6673 26.0242 162.4398 455.6222 

Analytical [7] 26.1015 163.5959 456.3634 26.0694 162.7112 456.3611 

 

Table III. First ten natural frequencies (Hz) of a free-free laminated composite beam with a damage induced by a low-
velocity impact  

Modes 
Present model Ručevskis et al.[15] 

α = 0.628 α = 0.636 α = 0.628 α = 0.636 Experimental 
1 48.735 48.823 48.94 49.02 50.25 
2 137.213 137.351 137.04 137.19 137.50 
3 275.803 275.881 276.75 276.81 268.50 
4 441.491 441.069 442.88 443.36 447.25 
5 674.723 674.945 675.20 675.56 650.75 
6 934.395 935.052 940.86 941.44 898.75 
7 1239.574 1240.441 1243.68 1244.56 1192.50 
8 1594.624 1595.886 1606.07 1607.24 1574.00 
9 1991.698 1992.867 2004.11 2005.36 1903.50 

10 2422.225 2424.098 2448.67 2450.24 2448.50 
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Table IV. Comparison of experimental and numerical results for the laboratory model containing transverse edge cracks 

Modes 
Experimental 

FEM 
EFDD SSI 

Frequency (Hz) Damping (%) Frequency (Hz) Damping (%) Frequency (Hz) 
Undamaged      

1 5.37 1.89 5.34 0.57 5.3727 
2 32.52 6.27 32.31 6.49 33.6389 
3 94.64 4.63 95.34 3.27 94.0452 

Damage-1      
1 5.34 2.86 5.34 1.46 5.2130 
2 31.80 1.54 31.96 1.91 32.8450 
3 95.79 1.65 95.42 1.42 92.2626 

Damage-2      
1 5.27 2.93 5.28 0.91 5.0730 
2 31.48 1.66 31.55 3.55 32.2958 
3 91.49 1.49 92.85 4.30 91.3032 

Damage-3      
1 5.06 3.12 5.12 1.00 4.9612 
2 31.41 1.48 31.43 2.78 32.0792 
3 92.07 1.30 91.43 0.59 91.2092 

For further validation of the present element, experimental measurements are performed on a laboratory 
model for cantilever composite beam with one, two and three cracks, respectively. Edge cracks on the beam 
were formed by saw-cuts along the width direction having the same length of 40mm (see Figs. 4 and 5). 
Thus, the damage extent coefficient α for numerical analyses for all cracks is assumed to be 0.5. Table 4 
gives the experimental and numerical results. In numerical calculations, the material properties of the beam 
are, taken as ρ = 1920kg/m3, Young’s moduli E11 = 30.6GPa, E22 = E33 = 8.5GPa, G12 = G13 = G23 = 
3.2GPa, and ν = 0.34 from Table 1. As can be easily seen from Table 4, the calculated and measured results 
are in very good agreement. Maximum difference between the calculated and measured natural frequencies 
does not exceed 4%, which further validates the present FE model. 

6. CONCLUSION 

A finite element model based on the first-order shear deformation theory that can be capable of considering 
material couplings due to anisotropy and the Poisson’s effect for vibrations of laminated composite beams 
with non-propagating edge cracks is presented in this study. Equations of motion are derived by using the 
Lagrange equations. Damage is represented as a stiffness reduction in the related element. According to 
comparisons with the available literature and the experimental measurements, the present model is simple and 
effective way to extract the natural frequencies as well as the mode shapes of the laminated composite beams 
including multiple damages. The theory can be furtherly applied to delamination problems of laminated 
beams.  
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Effect of Oxidants on Photocatalytic Activity of TiO2 Nanotubes 
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Abstract 
In recent years TiO2-assisted photocatalysis has received great attention for treatment of textile wastewaters 
which contain mainly unfixed azo dyes and auxiliary chemicals. The textile wastewaters are characterized by 
intense color and a low BOD/COD ratio (0.06 -0.35).The release of them into water bodies causes non-aesthetic 
pollution, eutrophication andreduction of light penetration. Various physical, chemical and biological methods 
have been considered for the treatment of textile wastewaters so far, but they are non-destructive or inefficient. 
Therefore it seems reasonable to consider TiO2-assisted photocatalysis to remove water pollutant since it is based 
on the in situ generation of a very reactive hydroxyl radical (OH.) towards chemical compounds with a standard 
redox potential of 2.8 V. Advances in nanotechnology renders to synthesize one dimensional nanotubes. TiO2 
nanotubes (TNT) arrays can be synthesized via electrochemical anodization at 30 V using an electrolyte solution 
that contains % 0.4 NH4F (wt), % 2 H2O (wt) and ethylene glycol for 3 hours. After calcination, TNT arrays are 
used for photocatalytic oxidation of Reactive Red 239(RR239) azo dye. Effect of added oxidants such as H2O2 
and Na2S2O8 was investigated. It was found that addition of oxidants enhanced decolorization of RR239. 
Decolorization of RR239 followed the order of TNT/UV/ Na2S2O8> TNT/UV/ H2O2. 

  Keywords: TiO2 nanotubes, photocatalysis, electrochemical anodization, Reactive Red 239, oxidants.. 

1. GİRİŞ

Endüstriyel faaliyetler içinde tekstil endüstrisi yaklaşık olarak bir ton üretilen ürün başına 21-377 m3 su
tüketilmesi nedeniyle fazla miktarda atıksu ortaya çıkartan endüstrilerden biridir. Tekstil endüstrisi 
atıksularının renkli, yüksek COD ve düşük BOD içeriğe sahip olması nedeniyle alıcı su ortamlarına verilmeden 
once arıtılmaları büyük önem taşımaktadır [1-3]. Tekstil atıksuların arıtılmasına yönelik fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik arıtma yöntemleri geliştirilerek suda yaşayan canlılar ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan 
kirliliklerin giderilmesine çalışılmıştır. Tekstil endüstrisinde pamuklu malzemeleri boyama işleminde azo 
yapıdaki (-N = N-) boyarmaddeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu boyarmaddeleri içeren boyama işlemi 
atıksularının arıtımında biyolojik yöntemler boyarmaddeden daha toksik aminler oluştuğundan 
uygulanamamaktadır [4]. Fiziksel yöntemler uygulandığında ise atıksuda bulunan kirleticiler bir fazdan 
diğerine aktarıldığından giderim sağlanamamaktadır [5]. Bu nedenle azo boyarmadde içeren renkli tekstil 
atıksularının arıtılmasına yönelik uygun bir arıtım yönteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda azo 
boyarmaddelerin gideriminde İleri Oksidasyon Proseslerinin (İOP) kullanımının araştırılması yönünde 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. İOP’leri yüksek oksidasyon potansiyeline sahip (2.8 V) hidroksil 
radikallerinin (OH.) oluşumuna dayanmaktadır [6-8]. TiO2, yüksek fotokatalitik aktivitesi,fotokorozyona karşı 
dayanımı, biyolojik olarak inert olması ve düşük maliyeti nedeniyle heterojen İOP’lerinde yaygın olarak 
kullanıllır. Ayrıca, güneş ışığıyla etkinleşebilmesi UV ışınları kullanımından kaynaklanan yüksek maliyetleri 
düşürmesi açısından TiO2’ye büyük üstünlük sağlar [9]. TiO2 yarı iletkeni eşik enerjisine eşit ya da daha büyük 
bir enerji ile uyarıldığında elektronlar değerlik bandından iletkenlik bandına geçer ve elektron (e-) ve boşluk 
(h+) çiftleri oluşur (Eşitlik 1).Oluşan h+ yüzeyde adsorplanmış olan H2O ve OH- ile tepkimeye girerek OH. 
oluşturur (Eşitlik 2-3). e- ise yüzeyde adsorplanmış olan O2 ile tepkimeye girerek süperoksit anyon radikalini 
(O2.-) oluşturur (Eşitlik 4) [10-11]. Oluşan OH. organik kirleticileri CO2, H2O ve inorganik tuzlar gibi toksik 
olmayan ürünlere parçalar.  

* Corresponding author. Tel.: +90 422 3774751 fax: +90 422 3410046 
E-mail address: ozlem.kartal@inonu.edu.tr (Ö.E.Kartal). 
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TiO2  + h𝜸𝜸   →  e-  +  h+                           (1) 

h+    +  H2O  →  TiO2  +  OH. +  H+                      (2) 

h+   +  OH-  →  TiO2  + OH.                           (3)  

e-  +  O2  →  TiO2  +   O2.-                          (4) 

İOP’lerinde görülen sorunlardan biri, yeterli miktarda elektron alıcılarının bulunmaması nedeniyle 
e- - h+ çiftlerinin yeniden birleşmesidir. Temel elektron alıcılarından birisi O2’dir ve yapılan 
araştırmalarda çözünmüş O2 miktarının artması ile fotokatalitik oksidasyon hızının arttığı görülmüştür. 
H2O2, S2O82-, ClO2-,BrO3- ve IO4- gibi O2’den daha etkin elektron alıcı oksidantların reaksiyon 
ortamına eklenmesi fotokatalitik oksidasyon hızını arttırmaktadır [12]. 

1991 yılında Iijima tarafından karbon nanotüplerin sentezlenmesi geçiş elementlerinin metal 
oksitlerinin ve sülfürlerinin nanotüp yapıda sentezlenmelerini olanaklı kılmıştır [13]. Bir boyutlu (1D) 
nano yapı olarak sınıflandırılan nanotüpler üstün elektronik özellikler göstermeleri, geniş yüzey alanına 
ve yüksek mekanik dayanıklılığa sahip olmaları nedeniyle elektronik, biyokimya, fotokimya ve çevre 
alanlarında kullanılmaktadır. Metal oksit nanotüpler içinde TiO2 nanotüplerin (TNT) sentezi ve 
uygulama alanları yaygın olarak araştırılmaya başlanmıştır. TNT’ler elektrokimyasal anodik 
oksidasyon, sol-jel, kalıp ve hidrotermal gibi yöntemlerle elde edilmektedir [14-15]. Bu yöntemler 
içinde elektrokimyasal anodik oksidasyon yöntemi dizin halinde ve yüksek uzunluk/çap oranına sahip 
ürün elde edilmesine olanak sağlamaktadır. TNT filmler lityum bataryalarında, boya ile duyarlaştırılmış 
güneş hücrelerinde, hidrojen depolanmasında ve fotokatalitik giderimde kullanılmaktadır. TNT yüksek 
yüzey/hacim oranına sahip olmaları nedeniyle e- - h+ çiftlerinin yeniden birleşme hızını azaltmaları ve 
yüksek ara yüzey yük taşıyıcı transfer hızlarından ötürü fotokatalitik uygulamalarda tercih edilmektedir 
[15]. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 
TNT dizinlerinin sentezinde Ti folyo (0.25 mm, % 99.7, Sigma Aldrich), Pt plaka, NH4F (Merck) 

ve etilen glikol (Carlo Erba) kullanılmıştır. Fotokatalitik oksidasyon deneylerinde boyarmadde olarak 
C.I. Reactive Red 239 (RR239, DyStar) monoazo boyarmaddesi, oksidant olarak H2O2 (%30, Merck) 
ve Na2S2O8 (≥99.9%, Merck) kullanılmıştır. Hazırlanan boyarmadde çözeltisinin pH’ı, HCl (%37, 
Merck) ve NaOH (Sigma) çözeltileri ile ayarlanmıştır.  

2.2. TiNT Sentezi 
Bu çalışmada kullanılan TNT dizinleri elektrokimyasal anodik oksidasyon yöntemi ile 

sentezlenmiştir. Anodik oksidasyon işlemi, anot olarak Ti folyo ve katot olarak Pt plakanın kullanıldığı 
iki elektrotlu elektrokimyasal bir hücrede gerçekleştirilmiştir. Her iki elektrot da 2x2 cm2 boyutlarında 
olup sentez sırasında aralarındaki uzaklık 1.2 cm olarak tutulmuştur. Ti folyo zımpara kağıdı ile fiziksel 
olarak parlatıldıktan sonra Pt plaka ve Ti folyoya ultrasonik banyoda (KUDOS SK06GT) önce etil alkol 
ile 20 dakika, daha sonra damıtık su ile 10 dakika yağ giderme işlemi uygulanmıştır. Bu iki elektrot 50 

°C’de 30 dakika kurutulmuştur. Elektrolit çözelti olarak ağırlıkça %0.4 NH4F ve %2 damıtık su içeren 
200 mL etilen glikol çözeltisi kullanılmıştır. DC güç kaynağı (GoldStar GP 430 3D)  kullanılarak 30 V 
gerilim altında 3 saat süren anodik oksidasyon işlemi ile sentezlenen TNT dizinleri, üzerlerinde oluşan, 
“nanograss” adı verilen yapıların uzaklaştırılması için ultrasonik banyoda etil alkol ile 30 saniye 
yıkanmıştır. Elde edilen TNT dizinlerine, kristal yapının oluşması için 400 °C’de 3 saat süresince 
kalsinasyon işlemi uygulanmıştır. 

2.3. Fotokatalitik Oksidasyon Deneyleri 

Fotokatalitik oksidasyon deneyleri, kuvarz camdan yapılmış ceketli bir fotoreaktörde 
gerçekleştirilmiştir. Fotoreaktör manyetik karıştırıcı (IKA-RH KTC) üzerine yerleştirilmiştir. Deneyler 
süresince reaksiyon ortamının pH ve sıcaklık değerleri pH metre (HANNA pH-221) ve buna bağlı 
sıcaklık probu ile ölçülmüştür. Reaksiyon ortamının sıcaklığı su banyosu (Nüve BS 302) kullanılarak 
25 °C (±2)’de tutulmuştur. Oksidasyon için gerekli oksijen, oksijen tüpü ve gaz dağıtıcı ile reaktöre 
beslenmiş, oksijenin debisi rotametre ile ayarlanmıştır. Işın kaynağı olarak 352 nm dalga boyunda 14 
adet 8W UV-A (Topbulb) lamba kullanılmıştır. Deneylerde 20 ppm, 250 mL RR239 boyarmadde 
çözeltisi kullanılmış ve deneylerden önce boyarmadde çözeltisinin pH'ı NaOH ve HCl çözeltileri 
kullanılarak 3’e ayarlanmıştır. TNT dizinleri RR239 çözeltisine daldırıldıktan sonra UV lamba 
açılmadan 30 dakika karıştırılarak RR239 giderimine adsorpsiyonun etkisi incelenmiş, ardından 
lambalar açılarak 240 dakika süren fotokatalitik oksidasyon deneyleri başlatılmıştır. Bu çalışmada, 

336



TNT dizinleri kullanılarak RR239 boyarmaddesinin fotokatalitik giderimine farklı derişimlerdeki (5 ve 
15 mM) H2O2 ve Na2S2O8 gibi oksidantların etkileri incelenmiştir. Ayrıca ışın kaynağının RR239 
giderimi üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla 15 mM Na2S2O8 içeren RR239 boyarmadde 
çözeltisi kullanılarak güneş ışığı varlığında deney yapılmıştır. Reaksiyon süresince belirli zaman 
aralıklarında sistemden örnek alınarak absorbans değerleri UV Spektrofotometre(Shimadzu UV-1800 
) ile ölçülmüştür. Ölçülen absorbans değerlerinden aşağıdaki eşikliklere göre % renk giderimi ve % 
fotokatalitik bozunma belirlenmiştir. 

     % Renk Giderimi = A0(540 nm)−A(540 nm)
A0(540 nm)  x100                                                   (5) 

 

% Fotokatalitik bozunma = A0(289 nm)−A(289 nm)
A0(289 nm)  x100                                              (6) 

Bu eşitlikte; Ao ve A sırasıyla başlangıç ve herhangi bir t anındaki RR239’un belirtilen dalga 
boyundaki  absorbans değerlerini göstermektedir. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1. Oksidantların Etkisi 

RR239 boyarmaddesinin TNT dizinleri kullanılarak renk giderimine oksidantların etkilerini 
incelemek amacıyla 5 ve 15 mM derişimlerinde H2O2 ve Na2S2O8 kullanılmıştır. Şekil 1’den 
görüldüğü gibi, yalnızca TNT dizinleri kullanıldığında % 86.5’lik renk giderimi elde edilirken, 5 mM 
H2O2 ve Na2S2O8 kullanıldığında sırasıyla %98.9 ve %100 renk giderimi değerleri elde edilmiştir. 
Oksidant derişimi 15 mM’a çıkarıldığında ise her iki oksidant ile %100 renk giderimi sağlanmıştır. 
TiO2’in eşik enerjisine eşit ya da daha büyük bir enerji ile uyarılmasıyla oluşan e- - h+ çiftlerinden 
bazıları birleşerek fotokatalitik aktiviteyi düşürmektedir. Ortama eklenen H2O2 ve S2O82- gibi 
oksidantlar elektronları tutarak RR239 boyarmaddesinin renk giderimini artırmaktadır. Ayrıca 
oksidantlar UV ışını varlığında OH. ve sulfat radikallerini (SO4 .-) oluşturarak renk giderimini artırıcı 
yönde etki yapmaktadır. Eklenen oksidantların radikal oluşum eşitlikleri aşağıda verilmiştir [12,16]: 

H2O2  +  h𝜸𝜸   →  2OH.                     (7) 

H2O2    +  OH.   →  HO2 .   +   H2O                         (8) 

S2O82-   +   h𝜸𝜸   →  2SO4 .-                                  (9) 

2SO4 .-    +   H2O   →  SO42-  +  H+   +  OH.                 (10) 

SO42-  +  OH.   →  2SO4 .- +  OH-                 (11) 

 

 
Şekil 1. RR239 boyarmaddesinin renk giderimine oksidantların etkisi 

                                         1. TNT  2. TNT/ H2O2     3. TNT/ Na2S2O8 
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3.2. Işın Kaynağının Etkisi 

15 mM Na2S2O8 içeren 20 ppm RR239 çözeltisi kullanılarak karanlıkta,UV ışını ve güneş ışığı 
varlığında renk giderim deneyleri yapılmıştır. Şekil 2’den görüldüğü gibi, TNT dizinleri RR239 
çözeltisine daldırıldıktan sonra UV lamba açılmadan RR239 çözeltisi 30 dakika karıştırıldığında 
adsorpsiyon ile %37.8’lik bir renk giderimi elde edilirken, lamba açıldığında 240 dakika sonunda % 
100 renk giderimi elde edilmiştir. Adsorpsiyonla giderimden sonra UV lamba açılmadan deneye devam 
edildiğinde ise renk gideriminde artma gözlenmemiştir. UV lamba yerine güneş ışığı varlığında deney 
yapıldığında ise 240 dakika sonunda %100 renk giderimi elde edilmiştir. Bu sonuç heterojen ileri 
oksidasyon proseslerinde UV lamba kullanımından kaynaklanan maliyeti düşürmek açısından 
önemlidir. Ülkemiz çoğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Enerji 
Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık 
toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 
kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu belirlenmiştir [17]. Bu durum ülkemizde 
heterojen ileri oksdasyon prosesleri ile tekstil atıksularının arıtılmasında güneş ışığı kullanım 
potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.  

 
Şekil 2. RR239 boyarmaddesinin renk giderimine ışın kaynağının etkisi 

[RR239]= 20 ppm, [Na2S2O8]= 15 mM, pH=3 

3.3. RR239 Boyarmaddesinin Fotokatalitik Bozunması 

RR239 boyarmaddesinin 190-800 nm arasında alınan UV-Vis spektrumuna (Şekil 3) göre, 540 
nm’deki pik boyaya renk veren kromofor grup olan azo grubuna, 289 nm’deki pik ise aromatik yapıya 
aittir. 540 nm’de okunan absorbans değerlerinden renk giderimi, 289 nm’de okunan absorbans 
değerlerinden ise fotokatalitik bozunma takip edilmiştir. Şekil 4’den görüldüğü gibi, 240 dakika 
sonunda %100 renk giderimi sağlanırken, % 94.3 fotokatalitik bozunma sağlanmıştır.   

 
Şekil 3. RR239 boyarmaddesinin UV-Vis spektrumu 
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Şekil 4. RR239 boyarmaddesinin fotokatalitik bozunması 
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Abstract 
MWCNT-SiO2 composite structure were synthesized chemically and inserted between Al and p-Si by spin 
coating technique. So, Al/MWCNT-SiO2/p-Si device was fabricated by thermal evaporation technique 
and characterized by impedance spectroscopy technique depending on frequency (from10 kHz to 1 MHz) 
and voltage. The dielectric parameters such as dielectric constant (ε'), dielectric loss (ε''), loss tangent 
(tan δ), the real and imaginary parts of electric modulus (M' and M'') and ac electrical conductivity (σ) 
were extracted impedance spectroscopy measurements and discussed in the details. The results imparted 
that all dielectric parameters are strong function of the frequency and voltage. The MWCNT-SiO2 
composite structure can be thought as dielectric materials in the industrial applications. 

Keywords: Al/MWCNT-SiO2/p-Si, Dielectric properties, MWCNT-SiO2 composite.  

1. INTRODUCTION

The metal and semiconductor contacts or devices have great interest for many years [1–3]. Sometimes some 
materials such as metal oxides, insulators or polymers can be used in the interface of the devices to control its 
electrical properties [4–6]. Dielectric properties of these contacts are investigated to know the conduction 
mechanism of the contacts [7,8]. SiO2 has been used as interface material for many years and provided good 
electrical properties metal and semiconductor contacts [9–11]. Carbon nanotubes also can be employed as 
interface material because of its excellent properties [12–14]. 

We synthesized multi-walled carbon nanotube (MWCNT) and SiO2 composite structure chemically and used 
the composite structure as interfacial layer between the Al metal and p-Si to control electrical properties of 
the device. The impedance spectroscopy was used to characterize the dielectric properties of the device by 
obtaining some dielectric parameters.  

2. EXPERIMENTAL DETAILS

A kind of modified method was used for the synthesis of the MWCNT-SiO2 [15,16]. 1g MWCNT was 
dispersed in 100 mL EtOH, added 0.5 mL Triton X-100 and ultrasonicated for 15min. Then, 100 mL pure 
water and 10 mL NH3 (26%) were added to this solution, and the solution was stirred for 15 minutes at the 
ambient temperature. Finally, 50 mL the TEOS was slowly added, and the obtained mixture was stirred for 24 
hours again at the ambient temperature. After that, p-type Si (100) wafer with 400 μm thickness and 1-10 Ω-
cm resistivity was used as substrate wafer for the fabrication of the Al/MWCNT-SiO2/p type Si. Before 
ohmic contact, the wafer was cut into pieces of 1.0 x 1.0 mm2. Then, the pieces were chemically cleaned 
using the RCA1 and RCA2 cleaning procedures, the final cleaning step is in diluted HF for 30 s, and then 
rinsed by ultrasonic vibration in DI water and dried by high-purity nitrogen. Al was evaporated on the back 

* Corresponding author Tel.: +90 476-223-0010/4452: fax: +90 476-223-0045 
E-mail address: adem.kocyigit@igdir.edu.tr (A. Kocyigit). 
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side of the p-Si for the ohmic contact and the p-Si/Al structure was annealed at 450 °C for 5 min in 
N2 atmosphere. Stock solutions of MWCNT-SiO2 (10-3 mol/L) were prepared in the ethanol. The MWCNT-
SiO2 is directly formed by adding 2 µL of a MWCNT-SiO2 solution of 0.001M in alcohol on the front 
surface of the p-Si substrate, and the solution was then deposited on the Si substrates using spin coating 
technique, which were rotated at 600 rpm/min for 25 s then waited for drying of solvent in N2 atmosphere for 
an hour at room temperature. The Schottky contacts have been formed by thermal evaporation of Al as dots 
with diameter of about 1.0 mm on the front surface of the MWCNT-SiO2/p-Si. Impedance spectroscopy 
measurement was taken by 4192 A LF Impedance Analyzer. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The complex permittivity of dielectric materials is expressed as next equation: 

0 0

C G
* ' j '' j

C C
ε ε ε

ω
= − = −  (1) 

where ε' and ε'' are represent real and imaginary parts of complex dielectric constant (ε*), C and G are the 
measured capacitance and conductance, respectively. C0 show capacitance of free capacitor. So, both the 
values of ε' and ε'' can be found by measured C and G values via following formulas [17]: 

0 0

iCdC
'

C A
ε

ε
= =   (2) 

0 0

iGdG
''

C A
ε

ω ε ω
= =   (3) 

where A, di and ε0 show device contact area as cm2, interlayer thickness, and electrical permittivity free 
space, respectively. Maximum capacitance value at enough high forward biases is corresponding to interlayer 
capacitance is written 0 / iac iC ' A dC ε ε= = . The loss tangent (tan δ) is typed by next equation: 

tan
' G

'' C

ε

ε ω
δ = =   (4) 

The ε' versus voltage graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device has been shown in Fig. 1 for various 
frequencies. The ε' values did not change at inversion and depletion region but increased and exhibited peaks 
at accumulation region. The intensity of the peaks decreased to higher frequencies. The peaks can be 
attributed to series resistance and MWCNT-SiO2 composite layer [7]. The ε' values decreased with increasing 
frequency because interface states could not follow ac signals towards to higher frequency depending on 
delay for orientation [18].  The device has also negative dielectric constant at higher bias voltage. The reason 
for the negative capacitance can be depended to recombination of the electrons and holes at the interface [19]. 
In addition, the dielectric constant of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device is strong function of the frequency 
and voltage at accumulation region. 
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Fig. 1. ε'-V graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device for various frequencies 

The ε'' versus voltage plot of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device has been given in Fig. 2 for various 
frequencies in the range from -1 V to +1 V biases. The ε'' values remained constant at inversion and depletion 
region and then increased at accumulation region depending on series resistance of the device [17]. However, 
the ε'' values decreased with increasing frequency because the interface states cannot follow ac signal at 
higher frequencies [20]. 

 
Fig. 2. ε''-V graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device for various frequencies 

Fig. 3 exhibits the tan δ versus voltage graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device for changing 
frequency. The tan δ values also stayed constant at inversion and depletion region and increased accumulation 
region. The increase at the tan δ values at accumulation region can be ascribed to the series resistance effect.   
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Fig. 3. Tan δ versus voltage plot of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device 

The other dielectric parameter is complex electric modulus and can be derived from complex dielectric 
constant as ε*=1/M*. The complex electric modulus has two components: Real (M') and imaginary parts (M'') 
of electric modulus and is addressed below equation:  

2 2 2 2

1
'M

' ''
* j M' jM'

* ' '' ' ''

ε ε

ε ε ε ε ε
= = + = +

+ +
  (5) 

The M' versus voltage plot of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device has been indicated in Fig. 4 for changing 
frequencies. The values of M' values increased and exhibited peaks for 10 kHz to 200 kHz and then decreased 
at inversion, depletion and low accumulation regions. The M' values remained without change at higher 
accumulation region for all frequencies. The M' values of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device are strong 
function of the frequency and voltage. 

 
Fig. 4. M' versus voltage plot of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si 

Fig. 5 illustrates M'' versus voltage plot of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device depending on frequency 
change from 10 kHz to 1 MHz. The M'' values also displayed changes at inversion, depletion and low 
accumulation regions but stayed constant at higher accumulation region. The M'' values exhibited peaks at 
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low accumulation region after 500 kHz frequency and position of these peaks shift towards the higher 
accumulation region with increasing frequency. These changes at the M'' values can be ascribed particular 
distribution of the charges at surface states and their relaxation time [21].  

 

 
Fig. 5. M'' versus voltage graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device depending on frequency 

The value of ac electric conductivity (σ) is obtained by help of next equation: 

0tan
d

C ''
A

σ ω δ ε ωε= = 
 
 

 (6) 

The σ versus voltage graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device has been shown in Fig. 6 for various frequencies. 
The σ values did not change for inversion and accumulation region and increased immediately at 
accumulation region and exhibited peaks via increasing frequency. The increase at the σ values can be 
attributed to increasing eddy currents [22].  

 
Fig. 6. The σ versus voltage graph of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device 
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4. CONCLUSION 

The MWCNT-SiO2 structure was obtained chemically and employed as interfacial layer between Al and 
p-Si by spin coating technique to investigate the dielectric properties of the Al/MWCNT-SiO2/p-Si device. 
The impedance spectroscopy technique was used to obtain the C-V and G-V measurements and the dielectric 
parameters such as dielectric constant (ε'), dielectric loss (ε''), loss tangent (tan δ), real and imaginary parts of 
dielectric modulus (M' and M'') and ac electric conductivity were extracted and discussed for various 
frequency. The results highlighted that all the dielectric parameters are strong function of the frequency and 
voltage. In addition, the series resistance and interface states are important for the dielectric parameters. The 
device can be improved for technological applications by controlling the dielectric parameters by frequency 
and voltage. 
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  Abstract 
Switched reluctance machines stand out among other electric machines in that they have simple structures featuring, 
only winding in the stator, reliability, high fault tolerance and the ability to operate within wide speed range. 
Switched reluctance machines can be used as generators by changing triggering angles as they are used as motors. 
These generators are used in other applications such as in wind power plants, aeronautics and electric automobiles, 
especially due to their ability to operate in a variable speed range. One of the biggest advantages of these machines 
is that they do not need a different source of electrical energy for the system they use as a motor. In this study, the 
modeling of a switched reluctance generator (SRG) was performed by using Matlab/Simulink. The output voltage 
of the SRG was controlled by using a proportional-integral (PI) voltage controller. At the end of the study, change 
graphs were obtained for SRG phase current according to triggering angles. 

Key Words: PI Voltage Controller, Switched Reluctance Generator 

1. GİRİŞ
Anahtarlamalı relüktans makinaların kullanımı teknolojideki gelişmelerle birlikte artmıştır. Özellikle yarı iletkenler ve güç 
elektroniğindeki gelişmeler bu makinalara ait bir takım dezavantajları ortadan kaldırmış ve onun zamanla diğer elektrik 
makinaları arasında iyi bir konuma gelmesini sağlamıştır [1]. Anahtarlamalı relüktans makina (ARM) üzerine yapılan 
çalışmalardaki artış elektronik piyasasında, özellikle 1960'lı yıllarda kendini göstermeye başlamıştır. Güç 
transistörlerinin/geliştiricilerinin, özellikle de bipolar jonksiyonların, güç MOSFET’lerinin ve IGBT'lerin geliştirilmesi, 
komütasyon ve anahtarlama mekanizmasını tasarlamayı kolaylaştırmıştır [2]. Mikroişlemcilerdeki gelişmeler ve kontrol 
algoritmalarını uygulama becerileri, rotor konum sensöründeki gelişmeler, sonlu elemanlar/analizler yapmak için bilgisayar 
kullanımı gibi gelişmeler ARM’nin daha iyi tasarımla ve daha yüksek performansla çalışmasını sağlamıştır.  
ARM’ler motor olarak kullanıldıkları gibi tetikleme açıları değiştirilerek generatör olarak da kullanılabilirler. Anahtarlamalı 
relüktans generatör (ARG), mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Yapı itibarıyla rotorunda sargı ya da mıknatıs içermez. 
Yalnızca statorunda sargılar vardır. Bu sebeple ısı kayıpları büyük oranda statorda gerçekleşir. Bu yönü, kolay soğutmayı ve 
yüksek sıcaklık ve hızlarda çalışabilmeyi mümkün kılar [3]. Ayrıca düşük maliyetli ve güvenilir olması, bakım-onarım 
masrafının az olması ve en önemlisi geniş bir hız aralığı içerisinde çalışabilme özelliğine sahip olmasından ötürü bu makina 
bilim insanlarının dikkatini çekmiştir [4]. Fazları arasında bağlantı olmaması da bir diğer avantajıdır. Bu sayede herhangi bir 
fazda meydana gelen hata diğerlerini etkilememekte ve hata toleransı yüksek olmaktadır [5]. Ayrıca ARG’de faz sargılarının 
tek kutuplu akım gereksinimleri basit ve güvenilir bir güç dönüştürücü devresini yeterli kılar [6]. Bu generatöre ait çalışmalar 
son dönemde artış göstermiştir. Özellikle havacılık çalışmalarında, uzay araçlarının gaz türbinlerinde ve arabalarda 
starter/generator olarak kullanımında, batarya yüklemede, otomotiv ve rüzgâr güç santralleri gibi alanlarda adından 
bahsettirmeyi başarmıştır. Literatürde bu generatörün kullanıldığı çok sayıda araştırma vardır. [7]’de minimum akım 
dalgalanmasıyla batarya depolama işlemi gerçekleştirilmiş, [8]’de arazi araçları için ARG kullanımının yüksek hata toleransı 
ve dayanıklı yapısı sebebiyle elverişli olduğu yapılan araştırmalarla gözlenmiştir. Özellikle değişken hızlarda çalışabilmesinden 
ötürü rüzgâr güç uygulamalarında fazlasıyla kullanılan ARG için yapılan araştırmalardan bazıları [9], [10], [11] ve [12]’de yer 
almaktadır. 

Bu çalışmada, Ns/Nr = 8/6 kutuplu 4 fazlı bir ARG’nin Matlab/Simulink yazılımında benzetim modeli oluşturulmuş, farklı 
referans gerilim değerleri ve değişik tahrik hızları için generatör çıkış gerilimi kontrol edilmiş, benzetim sonuçları alınmıştır.  

*E-mail adres:  cerencevahir260@gmail.com 
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2. ARG ÇALIŞMA PRENSİBİ 

ARM’nin stator ve rotor kutupları çakışık konumdayken indüktans maksimumdur. Rotor kutbu çakışık konumdan ayrılırken 
stator kutup sargılarından akan akım azalır ve indüktans minimum değerine ulaşır. ARG’de moment üretimi; manyetik alanın, 
kutupları minimum relüktans konumuna getirme eğilimi prensibine bağlıdır. Kutuplar çakışık konumdayken relüktans 
minimumdur. Kutuplar ayrılırken relüktans artmaya başlar ve bu durum negatif bir relüktans momenti meydana getirir. 
Simülasyonu yapılan statorunda 8 kutup ve rotorunda 6 kutup bulunan ARG’nin elektromekanik yapısı Şekil 1’de üç boyutlu 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. İncelenen ARG’nin elektromekanik yapısı   

 

ARM’de doğrusal çalışma şartları altında bir fazın ürettiği moment (1) nolu bağıntıdan hesaplanır. 

𝑇𝑇𝑒𝑒 =
1
2 𝑖𝑖

2 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                                                                                                                                         (1) 

Bu bağıntıda Te elektromanyetik momenti (N.m), i faz akımını (A), L faz indüktansını (H), θ rotor konumunu (rad) ifade 
etmektedir. ARG, indüktans değerinin azaldığı (dL/dθ<0) aralıkta çalıştığı için, oluşan moment negatif değer alır. Bu çalışmada 
kullanılan 4 fazlı generatörün ürettiği toplam moment fazların ayrı ayrı ürettiği momentlerin toplamına eşittir. Toplam momenti 
gösteren eşitlik (2)’de verilmiştir. 

𝑇𝑇𝑒𝑒(𝑑𝑑, 𝑖𝑖𝑎𝑎, 𝑖𝑖𝑏𝑏 , 𝑖𝑖𝑐𝑐 , 𝑖𝑖𝑑𝑑) = 𝑇𝑇𝑎𝑎(𝑑𝑑, 𝑖𝑖𝑎𝑎) + 𝑇𝑇𝑏𝑏(𝑑𝑑, 𝑖𝑖𝑏𝑏) + 𝑇𝑇𝑐𝑐(𝑑𝑑, 𝑖𝑖𝑐𝑐) + 𝑇𝑇𝑑𝑑(𝑑𝑑, 𝑖𝑖𝑑𝑑)                                                                                         (2) 

Generatör olarak çalışan makinanın sargıları stator ve rotor kutupları birbirinden uzaklaşmaya başladığı sırada uyarıldığı için 
ARG’nin momenti negatif değer alır. ARG’de faz sargılarının sırasıyla enerjilendirilmesi gerekir. ARG’nin çalışmasında rotor 
konumuna göre fazlardan sırayla akım akıtılmasını sağlayacak elektronik sürücü devresine ihtiyaç duyulur. ARG’nin 
sürülmesinde Şekil 2’de gösterilen yarı köprü sürücü devresi kullanılmıştır. Bu sürücü devresinde faz başına iki diyot ve iki 
anahtar yer almaktadır. 
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Şekil 2: ARG yarı köprü sürücü devresi 
 

Şekil 3’te bu sürücüye ait A fazının anahtarlama devresinin 3 farklı evresi gösterilmiştir. (a)’da S1 ve S2 anahtarları iletimde 
iken anahtarlamalı relüktans makina motor olarak çalışır. Sargılara uygulanan gerilim anahtarlar üzerinden faz sargılarını 
besler, akım akar, oluşan çekme kuvveti etkisiyle rotor kutbu çakışık konuma doğru hareket eder ve faz indüktansı artmaya 
başlar. (b)’de anahtarlardan biri kapalı diğeri ise açık konumdadır. Bu evre, serbest dolaşım evresidir. (c)’de ise S1 ve S2 
anahtarları kapandığında sargı üzerinde biriken enerji diyotlar üzerinden kaynağa geri depolanır. Bu aşamada indüktans azalır, 
relüktans artar. Negatif bir moment oluşur. Rotor ve stator kutupları birbirinden ayrılmaya başlar. dL/dθ<0 olduğundan ötürü 
zıt emk (e) faz akımını arttırıcı yönde etki eder. Generatör olarak çalışan makinanın ürettiği bu akım, sürücü devresine bağlı 
bir yükü veya bir bataryayı besler.   
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Şekil 3. Sürücü devresinin (a) iletim anı, (b) serbest dolaşım anı, (c) kesim anı 

 

Anahtarlamalı relüktans makinanın bir faz gerilimini veren bağıntı (3) nolu bağıntıda verilmiştir. 

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅. 𝑖𝑖 +
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                                                                                                                                                    (3) 

Burada V bir faz sargısına uygulanan gerilim (V), i faz akımı (A), R faz direnci (Ω), L faz indüktansı (H), θ rotor konumu 
(rad), Ψ manyetik akı (Wb) ifade etmektedir. Bu bağıntıda; 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑(𝑖𝑖,𝑑𝑑). 𝑖𝑖                                                                                                                                                                                       (4) 

𝜔𝜔 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                                                                                                                                                 (5) 

şeklinde ifade edilebilir. e zıt elektromotor kuvveti (V) ve ω açısal hız (rad/s) olmak üzere zıt emk’yı veren bağıntı (6) nolu  
bağıntı ile ifade edilir. 

𝑒𝑒 = 𝜔𝜔. 𝑖𝑖.
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

                                                                                                                                                                                         (6) 

(3), (4) ve (5)’te yer alan bağıntılar kullanılarak anahtarlamalı relüktans makinanın gerilim denklemi yeniden düzenlenirse;  

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅. 𝑖𝑖 + 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                                                                                                                (7) 

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅. 𝑖𝑖 + 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑖𝑖.𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                                                                                                                 (8) 

elde edilir. Zıt emk yerine yazılırsa (9) eşitliği elde edilir. 

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅. 𝑖𝑖 + 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑒𝑒                                                                                                                                                                            (9) 

3. ARG’NİN KONTROLÜ  

ARM’nin generatör olarak çalışabilmesi için sargıların, kutupların ayrılmaya başladığı sırada uyarılması gerekir. Şekil 4’te yer 
alan grafikte indüktans eğrisi ve farklı rotor konumlarına bağlı faz akımının değişimi gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 4. ARG’de faz akımı, faz gerilimi ve faz indüktansının rotor konumuna bağlı değişimi 

θ i (iletim açısı)’de S1 ve S2 anahtarları iletimdedir ve faz akımı akmaya başlar. İndüktansın maksimum değerine ulaştığı nokta 
olan θa’da kutuplar çakışıktır. Çakışık konumdan önce anahtarların iletimde olması akımı arttırıcı yönde etki eder [14]. θk 
(kesim açısı)’da anahtarlar kesimdedir ve diyotlar iletime geçer. Makina generatör olarak çalışır. Üretilen akım (igen) diyotlar 
üzerinden yüke doğru akar. θb’de kutuplar ayrık konumdadır. Zıt emk (e) 0’dır. Bu yüzden faz akımı, θe’ye yaklaştıkça sıfıra 
ulaşır. Eğer faz akımı sıfıra düşmezse (dL/dθ>0’dan önce) makine, motor olarak çalışacaktır [15]. 
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4. BENZETİM ÇALIŞMASI 

ARG’nin Matlab/Simulink bilgisayarda yazılımında hazırlanan benzetim modeli Şekil 5’te verilmiştir [16]. Bu model rotor 
konumu, PI gerilim denetleyici ve ARG sürücü devresi(dönüştürücü) bloklarından oluşmaktadır. Rotor konumu bloğu içeriği 
şekil 6.a’da verilmiştir.  Referans açısal hıza göre rotor konum bilgisi bu bloktan elde edilmektedir. Şekil 6.b’de iletim ve kesim 
açıları belirlenerek makinanın generatör olarak çalışması sağlanmaktadır. Bu çalışmada PI akım denetleyicisi kullanılmıştır. 
Faz akımı, ARG çıkış geriliminden elde edilen referans akımı ile kontrol edilmiştir. 

 
Şekil 5. ARG Matlab/Simulink benzetim modeli 

 

  

                             
     (a)                                                                                     (b) 

Şekil 6. (a) Rotor konum bloğu ayrıntısı, (b) Akım kontrol bloğu 

 

                          
(a)                                                                                   (b) 

Şekil 7. (a) Sürücü devresinin Matlab/Simulink modeli, (b) ARG faz sargısı genel şeması 

 

Bu çalışmada ARG’nin sürülmesinde kullanılan yarı köprü sürücü devresinin bir fazına ait Matlab/Simulink modeli şekil 7.a’da 
verilmiştir. Çakışık konumda indüktans maksimum değerine ulaşır. İndüklenen gerilim pozitiftir ve sargı üzerinden akan akım 
uyartım akımıdır. Sinyal 0 olduğunda IGBT’ler kesime girer. Bir faz sargısı akımı diyotlar üzerinden bataryaya doğru akar. 
İndüklenen gerilim negatiftir ve bu aşamadaki faz akımı, ARG tarafından üretilen akımıdır. ARG’nin faz sargısı modeli 7.b 
verilmiştir. Kaynak gerilimiyle sürücü devresi üzerinden ARG sargıları beslenir. Nr rotor kutup sayısı, q faz sayısı olmak üzere 
stator sargılarının faz indüktansı değerini veren bağıntı (10)’da gösterilmiştir. 

𝑑𝑑𝑗𝑗 = 𝑑𝑑1 + 𝑑𝑑2�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝑁𝑁𝑟𝑟𝑑𝑑 − (𝑗𝑗 − 1)
2𝜋𝜋
𝑞𝑞 �                                                                                                                                                 (10)

4

𝑗𝑗=1
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Bu bağıntıda L1 ve L2’yi veren eşitlikler (11) ve (12)’de yer almaktadır. 

𝑑𝑑1 =
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 + 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2                                                                                                                                                                                         (11) 

𝑑𝑑2 =
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

2                                                                                                                                                                                         (12) 

(10), (11), (12)’deki bağıntılar kullanılarak rotor konumuna bağlı indüktans değişim grafiğini oluşturan Matlab/Simulink bloğu 
şekil 8.a’da gösterilmiştir. 

 

                     
(a)                                                                                                       (b) 

Şekil 8. (a) ARG indüktans bloğu, (b) ARG çıkış gerilimi kontrol bloğu 

 

Şekil 8.b’de ARG’nin çıkış gerilimini kontrol etmek için kullanılan PI gerilim denetleyicisi gösterilmektedir. Referans akımını 
veren bağıntı (13)’te yer almaktadır.  

𝐼𝐼𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝐾𝐾𝑝𝑝�𝑉𝑉𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 𝑉𝑉𝑜𝑜� + 𝐾𝐾𝑚𝑚 �(𝑉𝑉𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 − 𝑉𝑉0)𝑑𝑑𝑑𝑑                                                                                                                                            (13) 

Bu bağıntıda Iref referans akımı (A), Vref referans gerilimi (V), V0 ARG çıkış gerilimi, Kp oransal kontrol katsayısı ve Ki 
integral kontrol katsayısıdır. İncelenen ARG’nin çakışık konum indüktansı (Lmax =0.75 mH), çakışık olmayan konum 
indüktansı (Lmin =0.1 mH) ve bir faz sargısı direnci (R=0.5 Ω) LCRmetre kullanılarak 100 Hz’de deneysel ölçülmüştür. 
Simülasyonda Rs=10 Ω’luk bir yük direnci ve çıkış gerilimini filtre etmek amacıyla C=2200 µF’lik bir kondansatör 
kullanılmıştır. Çıkış gerilimini kontrol etmek amacıyla kullanılan orantı -integral (PI) denetleyicinin katsayıları Kp=30, Ki =0.5 
seçilmiştir.  

5.  BULGULAR ve TARTIŞMA 

ARG bilgisayar modelinden 1000 d/d ve 1500 d/d  olmak üzere iki farklı referans hız değeri ve 25 V ve 30 V referans gerilim 
değerleri için çıkış gerilimi kontrol edilmiş, benzetim sonuçları alınmıştır. Şekil 9’da rotor konumuna göre indüktans değişimi 
ve zamana bağlı rotor konumu değişimi grafikleri verilmiştir. Şekil 10’da indüktans eğrisinin azaldığı yerde oluşan ARG faz 
akımı ve tetikleme sinyallerinin grafikleri verilmiştir. İndüktansın azaldığı yerde tetikleme sinyallerinin ve faz akımının 
oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 11’de ARG’nin tek fazına ait indüktans, faz akımı ve gerilimi grafiği ve aynı parametrelere bağlı 
olarak elde edilen faz akısı grafiği gösterilmiştir. ARG’de oluşan akının en büyük değerinin yaklaşık olarak 0.014 Wb olduğu 
Şekil 11 (b)’de görülmektedir. İndüktansın azaldığı bölgede, faz gerilimi negatif iken ARG tarafından akım üretildiği 
görülmüştür.  

Şekil 12’de 1000 d/dak’da 30 V besleme gerilimiyle elde edilen ARG faz akımı grafiklerinin deneysel ve benzetim grafikleri 
yer almaktadır. Bu grafiklerin sonuçlarının birbiriyle örtüştüğü gözlenmiştir. Şekil 13’te ARG’nin PI denetleyici kullanılarak 
gerçekleştirilen gerilim kontrolü için, 25 V ve 30 V’ta çıkış gerilimi sonuçlarının grafikleri yer almaktadır.   

Şekil 14’te tetikleme açılarına bağlı olarak ARG’nin faz akımında meydana gelen değişimler gözlenmiştir. İletim açısının rotor 
kutuplarının çakışık konumundan önce, kesim açısının ise rotor kutuplarının birbirinden ayrılmaya başladığı konumdan sonra 
ve pozitif bir moment oluşmadan önce seçilmesinin ARG faz akımını arttırdığı görülmüştür.   
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              (a)                                                                                                    (b) 

 
Şekil 9. 8/6 ARG’nin  (a) rotor konumuna bağlı indüktans eğrileri, (b) zamana bağlı rotor konumları 

 

                
                                                          (a)                                                                                                     (b) 

 
Şekil 10. A fazının indüktans eğrisine bağlı olarak oluşan (a) Faz akımı, (b) Tetikleme sinyalleri 

 

               
                                                            (a)                                                                                                      (b) 

 
Şekil 11. (a) A fazının indüktans, akım ve gerilim grafiği,  (b) Akı grafiği (θ i  =15º, θk=30º, V=30 V, n=1500d/dak) 
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                                                       (a)                                                                                                       (b) 
 

Şekil 12. ARG’nin (a) Benzetim sonucunda, (b) Deneysel elde edilen faz akımı grafiği (n =1000 d/dak, V = 30 V, θ i  =15°, θk =30º) 
 

            
(a)                                                                                              (b) 

 
Şekil 13. ARG’nin (a) 25 V için, (b) 30 V için çıkış gerilimi grafikleri (n =1500 d/dak, θ i  =15°, θk =30º) 

 

         
                                                        (a)                                                                                                    (b) 
 

Şekil 14.  A fazı için akım grafikleri (a) Farklı kesim açılarına göre (θ i  =15°), (b) Farklı iletim açılarına göre (θk =30º)  

 

6. SONUÇ 
Bu çalışmada, PI gerilim denetleyici kullanılarak ARG’nin çıkış gerilimi kontrol edilmiş ve bu kontrol işlemi için bir 
benzetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışması için Matlab/Simulink yazılımı kullanılmıştır.  Çalışmanın 
sonunda tetikleme açılarının ARG faz akımı üzerine etkisi incelenmiş ve farklı tetikleme açılarına göre faz akımının 
değişim grafikleri elde edilmiştir. İletim açısının kutupların çakışık olduğu konumdan önce, kesim açısının ise sonra 
seçilmesinin faz akımını arttırdığı görülmüştür.  
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Genetic Programming Identifier for Multi-Class Patterned 

Classification Problem 

S.Arslan1*, C.Öztürk1

1Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye 

Abstract 
This texture classification is one of the methods of machine learning that can be used to aggregate instances 
under a single texture. Taking meaningful features by evaluating instances is necessary to successfully 
classify the textures. In this paper, Genetic Programming (GP) descriptor was used to multiclass texture 
classification and compared with Local Binary Pattern (LBP). Mathematical models of the descriptors 
were obtained with a sliding window of predetermined size. Only two instances were used in the training 
phase for the classification of each class. The performance of the descriptors was obtained using Broadtz 
texture dataset. The experimental results show that GP-descriptor is capable of having better performance 
compared LBP. 

Keywords: Texture classification, genetic programming descriptor, local binary pattern 

1. GİRİŞ

Resim tanımlayıcısı (Image Descriptor) görüntülerdeki şekil, renk gibi öznitelikleri çıkararak/ belirleyerek bilgi 
edinmemizi sağlayan araçlardır.  Resim tanımlayıcıları yoğunluk/ seyreklik tipleri olmak üzere iki farklı tipe 
sahiptir [1]. Yoğunluk tipli tanımlayıcılar, görüntülerde piksel piksel ilerleyerek öznitelikleri çıkaran 
tanımlayıcılardır. En çok kullanılan yoğunluk tipi tanımlayıcılardan biri Yerel Örüntü Tanıma (LBP)’dır. 
Seyrek tipi tanımlayıcılara SIFT (Scale Invariant Transform) ve SURF(Speeded up Robust Features ) örnek 
verilebilir. Tanımlayıcılar resimdeki her pikseli değerlendirerek resmin modelini oluştururlar. 

Otomatik programlama yöntemleri, bir görevi yerine getirmek için gerekli bilgileri kullanarak makineler 
kullanılarak program kodu üreten bir bilgisayar programlama tekniğidir [2]. Genetik Programlama (GP) 
günümüzde yaygın olarak kullanılan otomatik programlama yöntemidir. Bu çalışmada, GP ve LBP 
yöntemlerinin çok sınıflı desen sınıflandırma probleminde performansı değerlendirilmiştir. 

2. YEREL İKİLİ ÖRÜNTÜ (LOCAL BINARY PATTERN)

Yerel İkili Örüntü görüntü işlemede yaygın kullanılan metotlardandır [3]. LBP operatörü görüntülerde kayan 
pencereler şeklinde hareket eder. Pencerenin orta noktasındaki piksel değeri eşik seviyesi olarak seçilir. Eşik 
seviyesi ile pencerenin diğer piksel değerleri karşılaştırılarak ikili LBP kodlar elde edilir.  LBP kodları 
görüntülerdeki kenarlar, köşeler, aydınlık veya karanlık bölgeler, çizgi bölgeleri gibi farklı özellikleri 
belirlemek için kullanılır. Görüntüdeki farklı özellikleri yakalayabilmek için pencerenin büyüklüğü 
problemlere göre değiştirilebilir. LBP kodunun uzunluğu, örnek piksel sayısı p ve simetrik dairesel komşuluğun 
yarıçapı r olmak üzere iki parametre ile dairesel tanımlanmaktadır. LBPp,r p tane komşu piksel setinden uygun 

* Corresponding author. Tel.: +90 5442374610: fax: +90 346-2256774 
E-mail address: sibel.arslan2@icisleri.gov.tr (S. Arslan). 
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2p farklı çıkış değeri tanımlar. Örnek LBPp,r parametre değerleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Parametre 
değerlerinin büyüklüğü arttıkça dairenin büyüklüğü de artmaktadır. 

 
Şekil 1. Örnek LBP parametre değerleri 

LBP ile etiketlenen görüntünün histogramı Eşitlik (1) ile elde edilir. (xc, yc) verilen pikselin yerini ip ve ic 

merkez pikselin gri seviyesini tanımlar. 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝,𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑐𝑐 ,𝑦𝑦𝑐𝑐) = ∑ 𝑠𝑠�𝑖𝑖𝑝𝑝, 𝑖𝑖𝑐𝑐�2𝑝𝑝𝑝𝑝−1
𝑝𝑝=0  , 𝑠𝑠(𝑥𝑥) = �1, 𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑥𝑥 ≥ 0

0, 𝑒𝑒ğ𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑥𝑥 < 0                   (1) 

LBP operatörünün kayan pencereler kullanarak öznitelik vektörü (histogram) çıkarma işlemi Şekil 2’de 
gösterilmiştir. Görüntüde kayan pencereler kullanılarak pencerenin merkez pikseli eşik değer olarak belirlenir. 
Eşik değerinden büyük komşu piksel değerleri 1’e, küçük değerler ise 0’a atanır. Elde edilen değerler şekildeki 
gibi maske ile çarpılıp toplanılarak onluk tabandaki karşılığı bulunur.  

 
Şekil 2.  LBP kodunun üretilerek onluk tabana çevirmesi örneği 

3. GENETIK PROGRAMLAMA (GP) 

Koza tarafından önerilen Genetik Programlama (GP) [4] , Genetik Algoritmanın (GA) bir uzantısıdır. 
Algoritma adımları GA adımlarına benzerdir. İki algoritma arasında en temel farklılık bireylerin temsilinde GA 
çözümleri sabit kod dizileri şeklinde ifade ederken GP parçalı ağaçlar olarak ifade etmesidir. Şekil 3’deki birey 
örneğinin matematiksel bağıntısı Eşitlik 2’de ifade edilmiştir. Bu gösterimlerde bağımsız değişkeni temsil 
etmek için y bağımlı değişkeni temsil etmek için f(y) sembolleri kullanılmıştır [5]. 

 
Şekil 3. GP’da bireylerin ağaç yapısıyla temsili 

 

𝑓𝑓(𝑦𝑦) = log(5) + sin (2𝑦𝑦)                       (2) 

4. GENETİK PROGRAMLAMA TANIMLAYICI 

Genetik Programlama Tanımlayıcı (GP-descriptor), LBP algoritmasından esinlenerek Al-Sahaf ve arkadaşları 
tarafından önerilen GP tabanlı görüntü tanımlayıcıdır [6]. GP-tanımlayıcı, LBP ‘ye benzer görüntü 
tanımlayıcısını otomatik olarak oluşturmayı amaçlar. GP-tanımlayıcının algoritma işleyişi Şekil 4’de 
gösterilmiştir. Veri kümesi %50 eğitim, %50 test olmak üzere iki parçaya rasgele seçilerek ayrılmıştır. 
Algoritma eğitim aşamasında her sınıftan rasgele iki örnek kullanarak GP’yi besler. Fitness fonksiyonu 
kullanılarak GP çözümleri iyileştirilir ve durdurma kriteri sağlanınca en iyi fitness değerine sahip olan çözüm 
ile model elde edilir. Test kümesindeki her bir varlık için bu model kullanılarak öznitelik vektörleri 
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(histogramlar) elde edilir. Histogramlar basit ve hızlı bir yöntem olan 1-NN ile sınıflandırılır. Sınıflandırma 
başarısı ile modelin performansı değerlendirilir.  

 
Şekil 4.  Algoritmanın Genel İşleyişi 

GP-tanımlayıcının program temsili Şekil 5’de gösterilmiştir. Görüntüler üzerinde kayan pencereler kullanılarak 
pencere büyüklüğü kadar piksel değerlerinden oluşan satır vektörler elde edilir. GP ağaçları, özel bir kod 
düğümü, basit aritmetik işleçlerden oluşan fonksiyon seti{+, -, ×, /} ile birlikte satır vektörlerindeki piksel 
değerlerinden oluşturulur. Kod düğümü başlangıç düğümüdür ve her dalı bir alt ağaca bağlanır. Alt ağaçlar kod 
düğümünü beslemek için kullanılır. Alt ağaçlardan elde edilen sonuç değerleri ikili kod halinde tanımlanır. 
Oluşturulan ikili kod, özel kod düğümünde tanımlanan koşul kullanılarak onluk tabana çevrilir. Standart LBP 
de olduğu gibi onluk tabandaki elde edilen değerin histogramdaki karşılık gelen bölmesi 1 arttırılır.  

 
Şekil 5. ABCP program temsili gösterimi 

5. DENEY TASARIM 

Yöntemlerin performans analizi için Broadtz veri kümesi kullanılarak deneyler yürütülmüş ve sonuçları 
değerlendirilmiştir. Bu bölümde üyelik fonksiyonu, veri kümesi ve kullanılan parametreler hakkında detaylı 
bilgi verilecektir. 

5.1. Fitness Fonksiyonu 

Çalışmamızda eğitim setinden az sayıda varlık seçilmesi ve sınıflandırma başarısının sadece bu örneklerin 
eğitimi sonrasında değerlendirmesi nedeniyle varlıklardan fazla bilgi elde edilmesi amaçlanmıştır. Fitness 
fonksiyonu Eşitlik (3)’de gösterilmiştir.  

 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1 − �𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑐𝑐𝐴𝐴+𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷
2

�                     (3) 

 

Sınıflandırma doğruluğu (accuracy), doğru sınıflandırılan varlık sayısının toplam varlık sayısına oranı ile elde 
edilir. Doğruluk formülü Eşitlik (4)’de gösterilmiştir. 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒𝐴𝐴𝐴𝐴𝑦𝑦 = 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡

                      (4) 

Ncorrect doğru sınıflandırılan varlık sayısını, Ntotal toplam varlık sayısını tanımlar. Uzaklık (distance), sınıf içi ve 
sınıflar arası uzaklığı hesaplayan mantıksal fonksiyondur. Uzaklık formülü Eşitlik (5)’de, Bd formülü Eşitlik 
(6)’da Wd formülü Eşitlik (7)’de sunulmuştur. Buna göre Bd sınıflar arası varlıkların ortalama uzaklığını ve Wd 
sınıflar arası varlıkların ortalama uzaklığını hesaplar.   
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𝐷𝐷𝑖𝑖𝑠𝑠𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴𝑒𝑒 = 1
1+𝐷𝐷𝑒𝑒𝑝𝑝−5(𝐵𝐵𝑑𝑑−𝑊𝑊𝑑𝑑)                       (5) 

 

𝐿𝐿𝑑𝑑 = 1
𝑧𝑧(𝑧𝑧−𝐷𝐷)

∑ 𝜒𝜒2(𝐴𝐴�⃗ ,�⃗�𝑣),𝛼𝛼,𝛽𝛽 ∈ [1, 𝐴𝐴],𝛼𝛼 ≠ 𝛽𝛽𝐴𝐴𝛼𝛼,𝑣𝑣𝛽𝛽∈𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
∀𝐴𝐴��⃗ ∈𝐴𝐴𝛼𝛼
∀𝑣𝑣��⃗ ∈𝑣𝑣𝛽𝛽

                  (6) 

 

𝑊𝑊𝑑𝑑 = 1
𝑧𝑧(𝑧𝑧−𝐷𝐷)

∑ 𝜒𝜒2(𝐴𝐴�⃗ ,�⃗�𝑣)𝛼𝛼 ∈ [1, 𝐴𝐴]𝐴𝐴𝛼𝛼,𝑣𝑣𝛽𝛽∈𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐
∀
𝑢𝑢
→∈𝐴𝐴𝛼𝛼

∀
𝑣𝑣
→∈𝑣𝑣𝛼𝛼

                   (7) 

Normalize edilmiş iki eşit eleman sayısına sahip vektörler arasındaki uzaklık için 𝜒𝜒2(. , . ) formülü Eşitlik 
(8)’deki gibi hesaplanır. 

𝜒𝜒2 = 1
2
∑ (𝐴𝐴𝑖𝑖−𝑣𝑣𝑖𝑖)2

𝐴𝐴𝑖𝑖+𝑣𝑣𝑖𝑖𝐷𝐷                          (8) 

 

Sırasıyla ui ve vi  u ve v vektörlerinin i. elemanıdır. Eğer Eşitlik (8)’in paydası 0 çıkarsa korumalı olarak 0 
değerini döndürür.  

5.2. Broatz Veri Kümesi 

Yöntemler, görüntü işlemede yaygın olarak kullanılan DS-Broadtz [7] desen kümesi üzerinde test edilmiştir. 
Desen kümesinin orjinali her biri 640*640 piksel olmak üzere 112 sınıftan oluşmaktadır. Çalışmada 112 sınıftan 
rasgele 20 sınıf seçilerek karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Seçilen sınıflara ait desen örnekleri Şekil 6’da 
gösterilmiştir. Her sınıfa ait desenler 64*64 piksel varlıklara bölünerek toplamda 100 örnek parça elde edilmiş 
olur. 

 
Şekil 6. DS-Broadtz veri kümesi sınıf örnekleri 

5.3. Parametreler 
Otomatik programlama yöntemlerinin tüm koşmalarda kullandıkları parametre değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Tüm yöntemlerde başlangıç çözümleri “Ramped Half and Half” metoduyla üretilmiştir. GP’da 
bireyleri iyileştirmek için çaprazlama, mutasyon ve yeniden eşleme değişim operatörleri kullanılmıştır. 
Başlangıç düğümü olan “Dönüştür” düğümüne bağlanan alt ağaç sayısı/sahip olduğu dal sayısı 7 olarak 
belirlenmiştir. Böylece histogram 27=128 farklı değer (0,1,…,127) alabilmektedir. Programda yöntemlerin dal 
sayısı sabit tutulmuştur. Fonksiyon kümesindeki bölme (/) fonksiyonu korunmuş versiyondur. Bu fonksiyonda 
da bölen değer sıfıra eşitse sonuçta bir döndürülmekte, diğer durumlarda normal bölme işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Çalışmada LBP8,1 operatörü kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Parametreler 

Parametreler Genetik Programlama 

Popülasyon Büyüklüğü 100 

İterasyon Sayısı 30 

Maksimum Ağaç Derinliği 6 

Çaprazlama Oranı 0.80 

Mutasyon Oranı 0.19 

Yeniden Eşleme Oranı 0.01 

Kullanılan Fonksiyonlar +,-,*, /(korumalı) 

Pencere Büyüklüğü 5*5 

 

6. PERFORMANS ANALİZİ 
Yöntemlerin deney sonuçları bu alt bölümde verilmiş ve tartışılmıştır. Broadtz desen kümesi için GP-
tanımlayıcının eğitim kümesini öğrenme kabiliyeti, sınıflandırma başarısı LBP ile karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 

6.1. Genel Sonuçlar 

Programlar 10 kez birbirinden bağımsız koşturulmuştur. Simülasyon sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 
Sonuçlar değerlendirildiğinde her iki yöntemle de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ortalama başarı 
LBP’de daha yüksek olmak ile birlikte en yüksek test doğruluğu Broadtz veri kümesi için %96 ile GP-
tanımlayıcıda elde edilmiştir. GP-tanımlayıcının standart sapması LBY nazaran yüksektir. Sapmanın yüksek 
olması GP’da maksimum ile minumum test doğrulukları arasındaki farkın daha fazla olduğunu gösterir. GP’ 
da en yüksek test doğruluğuna sahip modelin ağaç olarak temsili Şekil 7 ile gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. Simülasyon Sonuçları 

  Test En İyi Fitness Test Doğruluğu (%) 

GP-tanımlayıcı 

Ortalama 0,09 82 

Maksimum 0,28 96 

Minumum 0,02 44 

Standart Sapma 0,10 20 

LBP 

Ortalama - 91 

Maksimum - 94 

Minumum - 87 

Standart Sapma - 2 
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Ağaç 1 Ağaç 3 

 

 

Ağaç 2 Ağaç 4 

 

 

Ağaç 5 Ağaç 7 

 

Ağaç 6 

Şekil 7. DS-Broadtz GP-tanımlayıcı en iyi model 

GP-tanımlayıcının en yüksek test doğruluğuna sahip modeli değerlendirildiğinde pencere büyüklüğünde  alınan 
girişlerin (x1, x2,…x25) büyük bir bölümü kullanılarak ağaçların oluşturulduğu gözlemlenir. Dönüştür 
düğümüne bağlanan alt ağaçlar birbirinden farklı karmaşıklığa sahiptir. 
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7. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, her desen için sadece iki örnek parça rasgele seçilerek desenleri tanımlamaya çalışan GA tabanlı 
GP-tanımlayıcı kullanılarak Broadtz desen kümesi başarılı sınıflandırmaya çalışılmıştır. Önerilen metotta, 
örnekler 5*5 boyutlarında pencere kullanılarak satır vektörlerine dönüştürülmüştür. Satır vektörleri GP-
tanımlayıcı için modellerin girişleri olarak kullanılmıştır. GP-tanımlayıcı standart LBP ile kıyaslanarak 
performansı değerlendirilmiştir. Sonuçlar GP-tanımlayıcının sınıflandırma başarısı yüksek modeller 
oluşturduğu göstermektedir. Önümüzdeki çalışmalarda ABC tabanlı ABCP-tanımlayıcısı önerilmesi, farklı 
ağaç büyüklükleri ve farklı aritmetik fonksiyonlar (sin, cos vb.) kullanarak modellerin sınıflandırma başarısını 
test etmeyi hedefliyoruz. 
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Abstract 
Thanks to innovations in chemical, physical and manufacturing processes of nonstructural ceramic 
surgical blade, it’s aimed that speed up healing processes and reduces of infection risk after the surgical 
incision. These innovations are briefly referred to as antimicrobial, anti-magnetic, surface sensitivity, and 
robustness. This study aimed to investigate acute and subacute effects of the nano ceramic surgical blade 
on living tissue. There were 2 groups in this study, first group the incision were performed to 8 rats with 
steel surgical blade ( Braun, Tuttlingen/Germany) and second group the incision were performed to 8 
rats with nano ceramic surgical blade (H2 Zir Medikal ,Kütahya/Turkey). 5 different incisions were 
performed to each rat and these incisions were closed with 3.0 prolen. Histological specimens were 
collected on 0 days, 3rd days, and 7th days of skin tissue. No histological specimens were collected from 
5th incision to observe scar tissue. The histological specimens of skin tissue on 3rd days and 7th days, the 
wound healing rate of nano ceramic surgical blade significantly better than to steel surgical blade. Also, 
when mononuclear cells which is showing inflammation on incision area are examined, inflammation 
rate of skin tissue nano surgical blade group less than steel surgical blade group. This result showed 
nano ceramic surgical blade will be used on near future on surgical field, which have excellent properties 
for incision healing 

Keywords: Ceramic, steel, scalpel, surgical blade, histological, wound, healing 

1. INTRODUCTION

Nanotechnology has progressed rapidly in recent years and has reached every point of our lives. The health 
sector is also one of these areas. Thanks to this technology, many important developments have come to the 
forefront such as the design, production, efficiency and advantageous features of the materials. Materials, 
cells, organelles have started to be designed and used in the nano-size, and even being operated. Things 
expected in controlled surgical incisions; the smoothness of the wound, the lack of infection, the absence of 
scars or scars after healing have always been what surgeons want. Of course, these factors are influenced by 
many variables, but among these factors are the characteristics of the instruments used in surgery. Today, 
many methods such as conventional steel surgical scalpel, laser, CO2, electrocautery are used to create 
surgical incisions. Each of these has advantages and disadvantages to each other in different areas. There are 
publications of the material science about the ceramic surgical blade obtained with and no animal experiment 
for the nano ceramic surgical blade. In this study; early and midterm results of the surgical incisions of the 
nano ceramic surgical blade were examined on the rat model. 

* Corresponding author. Tel.: +90 346-219-1010/2314: fax: +90 346-219-1241. 
E-mail address: drfatihada@gmail.com (F. Ada).
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2. MATERIAL-METHODS: 

The study was carried out with the decision of the Animal Experiments Local Ethics Committee of the Sivas 
Cumhuriyet University on the date of 02.03.2017 and numbered 65202830-050.04.04-33. The study was 
performed in the laboratory of experimental animals at Sivas Cumhuriyet University. 8 ceramic surgical 
blades (H2 Zir Medikal, Kütahya/Türkiye) (Figure 1) and 8 conventional steel surgical blade (Braun, 
Tuttlingen/Germany) as the control group were used in this study. Rats were divided into 2 groups in the 
study. First group incision was made with nano ceramic surgical blade and second group incision was made 
with conventional steel surgical blade. There were 16 rats (6-8 weeks old male, Wistar Albino, weighing 250-
300 gr) in the study and each group had 8 rats (Figure 2). Rats were protected during 21 days in a cage with 
equal size, 20 degrees at constant temperature, 12 hours at night and 12 hours at daylight. All rats received 
standard rat feed and their waters were changed over the day. After the samples were fixed in formol solution, 
staining, microarray and samples were examined for histological examination. Samples were analyzed at the 
final stage using ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) software. The obtained data 
were analyzed with IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. (IBM Corp. Armonk, NY, USA).  

 

 
Fig. 1. Nano ceramic surgical blade  

 

                   
                                                          Fig. 2. Surgery was performed to each rats 
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3. RESULTS AND DISCUSSION  

Wound healing is a complex process and which include; cytokines, matrix components, various blood and 
cell components. This process is divided into 3 phases as the inflammatory phase, proliferative phase and 
repair phase (6). Inflammation is the first stage of wound healing. The inflammatory response is a complex 
sequence of events involving many of the chemicals and cells that occur when tissue is damaged. After tissue 
injury, there is platelet aggregation and fibrin deposition with formation of blood clot. Coagulation and 
platelets activation limit blood loss and general biologically active product that convert fibroblast and 
endothelial cells into reparative model. Neutrophil infiltrate enters the wound site and scavenges cellular 
debris, dirt and bacteria. Monocyte infiltrates later at wound site and differentiates into macrophages that are 
crucial in the orchestration of tissue repair. This is followed by an influx of macrophages, epithelial cells, 
fibroblast proliferation, and vascular endothelial cells begin proliferating to form (by 3 - 5 days) a specialized 
type of tissue called granulation tissue. 

There are a lot of data about ultrasonography assisted incision, CO2 assisted incision, and laser assisted 
incision better than classic conventional steel surgical blade assisted incision in the literature (1-3). 
Nowadays, important developments occur in the engineering every day (4, 5). 

It is inevitable for these developments to enter the health field. Innovative approach, patience, strong and 
stable teams are essential for all these innovations to take place in all branches of science. 

 

 

4. CONCLUSIONS 
 

In the light of our results, it is possible that nano ceramic surgical blade with superior properties in wound 
healing is widely used in the surgical field in the near future. 
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Abstract 
The hydrometallurgical processing of low grade oxidized copper ores involves mainly three steps including 
the leaching, solvent extraction and electrowinning. The solvent extraction is an important separation 
method applied to remove the undesired metal ions or to gain the desired metal species from the resultant 
solutions after the leaching process. In the literature, although the studies examining the recovery of Cu(II) 
ions from the aqueous solutions by solvent extraction method are present, a few studies relating to the 
kinetics of extraction process are found. 

In this study, the extraction kinetics of Cu(II) ions from leach solution was examined by using Acorga 
M5640 as extractant. The aqueous solution containing Cu(II) ions was prepared by leaching of malachite 
ore in diluted perchloric acid solutions. Organic phase was prepared by mixing of Acorga M5640 and 
kerosene. The solvent extraction experiments were carried out in a glass reactor placed on the magnetic 
stirrer. After the organic and aqueous phases were placed in the reactor, the contents were rigorously 
stirred for various contact times. The effects of initial pH of aqueous solution, extractant concentration, 
Cu(II) concentration, temperature and stirring speed on the copper extraction were investigated. 

It was determined that the extraction rate increased with increasing stirring speed, extractant concentration 
and temperature, and with decreasing Cu(II) concentration. It was observed that the amount of transferred 
copper from aqueous phase to organic phase increased substantially up to initial pH of 1. The kinetic 
analysis of the experimental data showed that the extraction process fit the pseudo-first order kinetic model. 
The activation energy of the extraction process was calculated to be 50.04 kJ/mol. 

Keywords: copper, solvent extraction, kinetic, Acorga M5640. 

1. INTRODUCTION

Hydrometallurgical processing of low-grade oxidized copper ores has gained importance in the production of 
metallic copper and copper compounds at the present time. To produce the electrolytic copper from low-grade 
oxidized copper ores by hydrometallurgical treatment, the ore firstly must be leached with a lixiviant and copper 
must be transferred from the ore matrix to solution. After the leaching process, the solid liquid separation, 
purification, electrowinning or solvent extraction-electrowinning processes are applied to obtain the metallic 
copper. Solvent extraction or liquid-liquid extraction process can be applied to remove the undesired metal ions 
or to gain copper ions from the resultant solutions after the leaching process [1-4]. 

In the literature, although the studies examining the recovery of Cu(II) ions from the aqueous solutions by 
solvent extraction method are present, a few studies relating to the kinetics of extraction process are found. [5-
7]. 

Since the solvent extraction is a heterogeneous system, the overall rate of process is generally based on both 
the chemical reaction and the mass transfer characteristics. The rate of process may be controlled by kinetic 
regime, diffusional regime or mixed diffusional-kinetic regime. Thus, the effects of various experimental 

* Corresponding author. Tel.: +90 428-213-1794/1815: fax: +90 428-213-1624. 
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parameters, such as concentrations of organic and aqueous phase, pH of aqueous solution, organic to aqueous 
phase ratio, stirring speed and temperature, on the extraction rate must be investigated. It can be said that there 
are two important implications the kinetic investigation of the solvent extraction process. First, it helps to 
understand how various factors affect the extraction rate. A mathematical model to be determined at the end of 
kinetic analysis shows how the process variables affect the rate of liquid-liquid extraction. Thus, by controlling 
the values of variables, it can be possible that the extraction operation is performed under a certain rate. Besides, 
since the kinetic investigation gives us information about controlling step of the extraction process, an 
interpretation on the extraction mechanism can be made. Second, the kinetic information is an important subject 
from the point of the extraction yield and design of equipment for an industrial production plant. Thus, it can 
be provided energy and time saving in the process [8,9]. 

In this study, the extraction kinetics of Cu(II) ions from the actual leach solution obtained after leaching of 
malachite ore in diluted perchloric acid solutions was examined by using Acorga M5640 as extractant. The 
effects of initial pH of aqueous solution, extractant concentration, Cu(II) concentration, temperature and stirring 
speed on the rate of copper extraction were investigated. To determine the kinetic parameters and the rate 
controlling step for the extraction of copper from aqueous phase to organic phase, the experimental data 
obtained were analyzed using the first order pseudo-homogeneous model. 

2. MATERIALS AND METHODS 
Malachite ore sample was obtained from the mine in Ovacık, Tunceli, Turkey. The ore sample was crushed, 
ground, and then sieved using standard test sieves to obtain the desired particle size fractions. The result of X-
ray analysis performed using a Rigaku RadB-DMAX II model X-ray diffractometer is given in Fig. 1. 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. 

 

Before solvent extraction tests, the leaching experiments were performed to obtain the stock leach solution. 
The leaching experiments were carried out in a 1 L cylindrical glass reactor equipped with a mechanical 
agitator, a reaction temperature control unit, and a cooler to avoid to loss of solution from evaporation. The 
optimal leaching conditions determined by preliminary tests were applied to prepare the stock 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. After the actual leach solution was obtained, the solvent extraction experiments 
were performed to recover copper ions from aqueous solution. The solvent extraction experiments were carried 
out in a 150 mL jacketed glass reactor placed on a magnetic stirrer. Organic phase was prepared by dissolving 
the corresponding volume of Acorga M5640 in kerosene. The extraction process was initiated by mixing the 
organic phase and aqueous leach solution. The reactor content was brought to the desired temperature, and the 
stirring speed was set. In all solvent extraction experiments, the ratio of organic phase to aqueous phase, and 
settling time were fixed at the values of 25/25 mL/mL, and 10 min, respectively. 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 complexometrically using 
Titriplex III solution as titrant and murexide as indicator. The amount of copper ions transferring to organic 
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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. 1. 

 𝑌𝑌𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑀𝑀𝑡𝑡𝑀𝑀𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑀𝑀𝑡𝑡𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐ℎ𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑜𝑜𝑡𝑡 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐ℎ 𝑀𝑀𝑜𝑜𝑙𝑙𝐶𝐶𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡

              (1) 

The extraction of copper ions from leach solution was examined as a function of time by changing concentration 
of Cu(II), extractant concentration, stirring speed, and temperature. 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

To see the effects of the experimental parameters on the extraction rate of Cu(II) by ACORGA M5640 and to 
determine the kinetic model and the rate controlling step, the results of the experiments performed are given 
below. In all experiments, it was determined that Fe(III) ions did not transfer from aqueous phase to organic 
phase. The amount of Zn(II) ions transferred to organic phase was in very small quantities. 

3.1. Effect of Parameters on Extraction Process 

The effect of initial pH of aqueous solution on the rate of copper extraction was studied in the range of 0.5-2.5. 
During these experiments, the initial concentration of Cu(II), extractant concentration, temperature, and stirring 
speed were taken constant at 0.002392 M, 0.142 M, 25 °C, and 400 rpm, respectively. It was determined that 
the amount of transferred copper from aqueous phase to organic phase increased substantially up to initial pH 
of 1. Further increase in the initial pH value did not ensure an appreciable increment in the extent of copper 
extraction. It was observed that Zn(II) ion in the actual leach solution was not extracted until the initial pH 
value of solution reached to 1. However, when the initial pH value of aqueous solution was higher than 1, the 
extraction fraction of zinc ions increased markedly. To keep at minimum level the amount of zinc ions 
transferred to organic phase, the initial pH values of aqueous solutions were adjusted to 1 while examining the 
effects of other experimental parameters on the extraction rate. 

The effect of extractant concentration on the rate of copper extraction was investigated at concentrations of 
0.035, 0.071, 0.106, 0.142, and 0.177 M. In these tests, the initial pH of aqueous solution, initial concentration 
of Cu(II), stirring speed, and temperature were at values of 1, 0.002392 M, 400 rpm, and 25 °C, respectively. 
It was observed from the results obtained these experiments that the fraction of the extracted copper increased 
with increasing extractant concentration. 

The effect of initial concentration of Cu(II) on the extraction rate was examined in the range of 0.002292-
0.002392 M. In these experiments, the initial pH of aqueous solution, extractant concentration, temperature, 
and stirring speed were taken constant at 1, 0.142 M, 25 °C, and 400 rpm, respectively. The results obtained 
for different initial concentrations of copper showed that the extraction rate increased as the initial concentration 
of Cu(II) decreased.  

The effect of stirring speed on the extraction rate was studied in the range of 300-700 rpm. During these 
experiment, the initial pH of aqueous solution, initial concentration of Cu(II), extractant concentration, and 
temperature were fixed at values of 1, 0.002392 M, 0.142 M, and 25 °C, respectively. The results of these tests 
exhibited that the extraction rate of copper ions increased with increasing stirring speed. 

The effect of temperature on the extraction rate was examined in the range of 25-60 °C. The values of the initial 
pH of aqueous solution, initial concentration of Cu(II), extractant concentration, and stirring speed were kept 
constant at 1, 0.002392 M, 0.142 M, and 400 rpm, respectively. The results of the effect of temperature on the 
extraction rate showed that the extraction rate increased as the temperature increased. 

3.2. Extraction Kinetics 
To determine the kinetic parameters and the rate controlling step for the extraction of copper from aqueous 
phase to organic phase, the experimental data obtained were analyzed using the first order pseudo-homogeneous 
model given in Eq.(2). 

 −𝐼𝐼𝐼𝐼(1 − 𝑌𝑌𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝑘𝑘𝑘𝑘         (2) 

Where, YCu is the fraction of extracted Cu(II) ions and identified in Eq.(1). k is the apparent rate constant, and 
t is the reaction time. The effects of the experimental parameters on the apparent rate constant for the extraction 
process can be represented by the following mathematical expression given in Eq.(3). 

 𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0. (𝐶𝐶)𝑀𝑀. (𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑏𝑏 . (𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑐𝑐 . (𝑝𝑝𝑅𝑅)𝑒𝑒 . (− 𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅

)     (3) 

Where, C is the initial concentration of copper ion, RH is the extractant concentration, SS is the stirring speed 
of two phases, pH is the initial pH value of aqueous solution, Ea is the activation energy, R is the universal gas 
constant, and T is the temperature. The constants a, b, c, and d constants symbolize the dependence of the 
extraction rate to the relevant parameters, and ko is the frequency factor. 
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Combining Eqs (2) and (3), the following equation can be written: 

 −𝐼𝐼𝐼𝐼(1 − 𝑌𝑌𝐶𝐶𝐶𝐶) = 𝑘𝑘0. (𝐶𝐶)𝑀𝑀. (𝑅𝑅𝑅𝑅)𝑏𝑏 . (𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑐𝑐 . (𝑝𝑝𝑅𝑅)𝑒𝑒 . �− 𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅
� . 𝑘𝑘    (4) 

Determining the values of a, b, c, d and Ea, a mathematical model represented the extraction rate is obtained.  
The plots of the left side of Eq. (4) versus time were constructed for the initial concentration of copper ions, 
extractant concentration, stirring speed, initial pH of aqueous solution, and temperature. The graphs obtained 
for the concentration of copper ions, extractant concentration, stirring speed and temperature are given in Figs. 
(2)-(5), respectively. 

 

 

 
 

Fig. 2. Plot of -In(1-YCu) versus time for various copper concentrations. 

 

 

 

 
 

Fig. 3. Plot of -In(1-YCu) versus time for various extractant concentrations. 
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Fig. 4. Plot of -In(1-YCu) versus time for various stirring speeds. 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Plot of -In(1-YCu) versus time for various temperatures. 

 

The slopes of the straight lines in these figures give the apparent rate constants for related parameter. The values 
of the constants a, b, c, and d in Eq. (4) were calculated using the apparent rate constants.  The values of these 
constants were estimated to be -13.95, 1.07, 2.16, and 1.29, respectively. To calculate the activation energy for 
the extraction process, an Arrhenius plot was constructed, and the activation energy was calculated to be 50.04 
kJ/mol. The intercept was determined to be 9.5x109 s-1. Generally, the value of activation energy in diffusion 
controlled processes is under 20.9 kJ/mol, while, for a chemically controlled process, the activation energy is 
greater than this value [7]. The value of the activation energy calculated in this work indicates that this 
extraction process is controlled by chemical reaction occurred in the bulk phase or at the interface. 

As a result, the mathematical expressions including the experimental parameters to represent the extraction 
kinetics of copper ions with ACORGA M5640 may be written as follows (for pH≤1): 

−𝐼𝐼𝐼𝐼(1 − 𝑌𝑌𝐶𝐶𝐶𝐶) = 9.5𝑥𝑥109. (𝐶𝐶)−13.95. (𝑅𝑅𝑅𝑅)1.07. (𝑆𝑆𝑆𝑆)2.16. (𝑝𝑝𝑅𝑅)1.29. �− 6019
𝑅𝑅
� . 𝑘𝑘   (5) 

To see the compatibility of the model with the experimental data, a plot of theoretical conversion versus 
experimental conversion was drawn. It was observed that the agreement between theoretical and experimental 
values was very good.  
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4. CONCLUSIONS 

In this study, the extraction kinetics of Cu(II) ions from leach solution was examined by using Acorga M5640 
as extractant. The aqueous solution containing Cu(II) ions was prepared by leaching of malachite ore in diluted 
perchloric acid solutions. Organic phase was prepared by mixing of Acorga M5640 and kerosene. The 
extraction of copper ions from leach solution was examined as a function of time by changing concentration of 
Cu(II), extractant concentration, stirring speed, and temperature. It was determined that the extraction rate 
increased with increasing stirring speed, extractant concentration and temperature, and with decreasing Cu(II) 
concentration. It was observed that the amount of transferred copper from aqueous phase to organic phase 
increased substantially up to initial pH of 1. The kinetic analysis of the experimental data showed that the 
extraction process fit the pseudo-first order kinetic model. The activation energy of the extraction process was 
calculated to be 50.04 kJ/mol. The value of the activation energy indicates that the extraction of copper ions 
with ACORGA M5640 is controlled by kinetic regime. 
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Mechanical and Physical Properties of Self-Compacting Concrete 
Produced with Glass Powder 
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Abstract 
This study is devoted to investigating engineering properties of Self-Compacting Concrete (SCCs) 
produced with glass dust. For this aim, eight different mix designs were prepared with a constant w/c 
ratio of 0.38 to sustain self-compatibility. Fiber content in these mixtures were changed from 0% to 35% 
with 5% proportional increase. Engineering properties were investigated in terms of workability and 
mechanical properties. Compressive strength, flexural strength and ultrasonic pulse velocity tests were 
conducted on the specimens exposed to three different water curing age 7 days, 28 days and 56 days 
respectively. It was revealed that slump-flow was decreased with increasing glass powder, whereas V-
funnel time was increased with increasing glass powder content. Both, Slump Flow and V-funnel 
properties were between the EFNARC standard. Maximum compressive strength test result was obtained 
with 15% glass powder ratio for both 28-days and 56-days age and maximum flexural strength test 
results were measured at 15% glass content. 

Keywords: Self-compacting concrete, Glass powder, Fresh properties, Mechanical properties. 

1. INTRODUCTION
Daily use of glass is in different forms can be listed flat glass, bulb glass, cathode ray tube glass these are TV 
screens, monitors, also packaging of container glass such as bottles, jars and all of which have a limited life in 
the form they are produced and need to be recycled in order to avoid environmental [1]. To decrease waste 
accumulation of glass in any form, recycling studies performed on waste glasses. A few of them can be listed 
in this section like Shi and Wu’s study. Shi and Wu (2006) used glass in self compacting light weight 
concrete, it was reported that produced self-compacting concrete with class F fly ash has considerable amount 
freeze-thaw resistance. In addition, using in concrete expanded clay or shale prevented deleterious expansion 
in concrete [2]. Liu (2011) investigated effect of glass sand and glass aggregate in self-compacting concrete 
partially replacement. It was emphasized that 10% binder replacement with glass powder and 10% sand 
replacement with glass powder is the ideal in order not to use viscosity modifying additives [3]. Waste glass 
powder was constituted with different level of binder from 0% to 25% with a constant w/b ratio. It was 
reported that glass powder addition increased to concrete workability. Moreover, it was emphasized that 20% 
replacement level for glass powder is optimum [4]. Glass powder was used in concrete as binder and cullet 
was used in concrete as fine aggregate by Lu et al. [5, 6]. In their study, Waste Glass Powder (WGP) 
increased the flexural strength compared with compressive strength. Moreover, WGP behaves as a filler like 
micro-fiber at interfacial transition zone for architectural mortar [5, 6]. 

In this study, waste glass powder is used as binder replaced with cement. Five different replacement ratios 
were used in concrete to produce self-compacting concrete. Replacement level is 5% from 0% to 35%. Fresh 
and hardened state properties of self-compacting concrete was evaluated. 

* Corresponding author. Tel.: +90 428-213-1794/2424 
E-mail address: onuronat@munzur.edu.tr (O. Onat).
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2. EXPERIMENTS 

2.1. Materials and Mix Proportions 
Ordinary Portland cement (CEM I 42.5R) was used in mixture. Specific gravity of used cement was 3.1 
g/cm3. Other specific gravities used in concrete mix were tabulated in Table 1. 

Table I. Specific Gravities of Materials used in Mix Design 

Materials Specific gravity 
(g/m3) 

Cement 3.1 

HRWR 1.04 
Natural sand 2.668 

Medium aggregate 2.664 
Glass Powder 0.25-0.500 2.523 

Actual proportions of materials used in mix design is tabulated in Table 2. Constant w/b ratio and additive 
were used that is 0.38. 

Table II. Mix proportions for 1 m3 concrete (in gr/m3) 

Set 
Number Mix ID Cement 

(gr) 
Glass Powder 

(gr) 
Water 
(gr) 

Sand 
(gr) 

Medium 
Aggregate (gr) 

HRWR 
(gr) 

1 CONTROL 18000 0 6840 29111 17311 270 
2 5%G.SAND 18000 1456 6840 27655 17223 270 
3 10%G.SAND 18000 2911 6840 26199 17143 270 
4 15%G.SAND 18000 4367 6840 24744 17055 270 
5 20%G.SAND 18000 5822 6840 23288 16975 270 
6 25%G.SAND 18000 7278 6840 21833 16887 270 
7 30%G.SAND 18000 8733 6840 20377 16807 270 
8 35%G.SAND 18000 10189 6840 18922 16727 270 

Waste bottles were used for glass dust production in Los Angeles abrasion test device with eight steel ball. 
Waste glass bottle and glass dust used in this study can be seen in Figure 1. 

   
   a)Waste bottle    b)Glass dust in mix 

Fig. 1 Waste bottle and glass dust used mix design 

Produced concrete specimens were saved in water bath at 22±2°C. Hardened state properties of self-
compacting concrete were performed on 100 mm x100 mm x100mm dimension specimens. 
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  a)Compressive Strength     b)Ultrasonic Pulse Velocity Tests 

Fig. 2 Hardened State Tests 

Compressive strength test was performed according to TS EN 12390-3 [6]. Moreover, tensile strength of 
tested specimens were determined on the base of TS EN 12390-6 [7].  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Test results were presented in the following sequence. First, fresh state self-compacting properties were 
evaluated. Then, hardened state properties were evaluated. V-Funnel, T50 and Slump Flow properties were 
tabulated in Figure 3. According to these results, all sets of mix design fulfill self-compacting requirements 
according to EFNARC 2004 [8]. V-funnel test results were obtained between 9s and 11 s as indicated in 
EFNARC [8]. Minimum V-Funnel test flow result is 9.4 s and maximum 11.7 s. Last set of mix proportion is 
slightly above the maximum value. 

 
Fig. 3 T50, V-Funnel and Slump flow test results 

Fresh state properties were compared with literature in Table 3. 
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Maximum compressive strength was obtained from fourth set of among all sets. Compressive strength test 
results were tabulated and demonstrated in Figure 4. 

 
Fig. 4 Compressive strength test result 

Minimum and maximum obtained compressive strength test results are 64.53 MPa (Set1), 73.49 MPa (Set 4) 
at 7 days, 72.86 MPa (Set8) and 82.56 MPa (Set4) at 28 days, 79.14 MPa (Set8) and 96.94 MPa (Set4) at 56 
days. 

Tensile strength test results demonstrated in Figure 5. 

 
Fig. 5 Tensile strength test results 

Presented tensile strength test results showed that 4.48 MPa (Set8) is the minimum tensile strength, 5.46 MPa 
(Set4) is the maximum tensile strength test results for 7 days age. Moreover, minimum and maximum test 
results are 4.82 MPa (Set8), 6.40 MPa (Set4) for 28 days age of concrete. In addition, 5.59 MPa (Set1) is the 
measured minimum test result for 56 days age of concrete, 9.55 MPa (Set4) is the maximum tensile strength 
test result for 56 days age of concrete. 

Compressive strength and UPV test result correlation was also evaluated and plotted in Figure 6. 
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Fig. 6 Compressive strength-UPV test  test result correlation 

Figure 6 presents that there is high accuracy correlation between the compressive strength of concrete 
ultrasonic pulse velocity. This correlation showed a slightly decreasing tendency with increasing ultrasonic 
pulse velocity at 7 days age of concrete. Whereas, 4520 m/s is the critical value for 28 days age of concrete. 
After indicated value, compressive strength of self-compacting concrete starts to decrease. In reverse, 
compressive strength of self-compacting concrete at 56 days age showed a parabolic increase. 

Table III. Literature comparison with this study 

Parameter Liu et al. (2011) 
[3] 

Ali and Al-Tersawy (2012) 
[9] 

This study 

w/c (Max, Min) 0.33-0.37 0.4 0.38 

Flow Diameter (Max, Min) 68.5 – 74.0 64.0-88.0 65.06-
77.39 

V-Funnel (Max, Min) 8.1-10.9 8.0-11.0 9.4-11.7 

28 days Compressive Strength (Max, Min) 58.5-74.9 35.6-67.7 72.86-
82.56 

28 days Splitting Tensile Strength (Max, 
Min) 

3.8-4.7 3.2-7.1 4.82-6.4 

As presented in Table III above, measured results of this study comply with literature. Only 28 days of 
compressive strength of this study showed higher results due to addition of additives. Liu et al. (2011) added 
also mixture fly ash, adding fly ash to mixtures has not increased resistivity as expected level. Among all 
other results, using glass powder with external constant additives improved hardened state properties of self-
compacting concrete. 

4. CONCLUSION 
In this paper, usability of waste bottle in self-compacting concrete was investigated. 8 set of mix design were 
prepared with constant w/b ratio of 0.38. Constant amount of additive was used in concrete. Fresh and 
hardened state properties were investigated. V-Funnel and Slump Flow tests were performed as fresh state 
properties; Compressive strength, tensile strength and UPV tests were performed as hardened state properties. 
According to results, a few important remarks were drawn and listed below with this study. Reported 
maximum compressive strength of this study is bigger than Liu et al. (2011) and Ali and Al-Tersawy (2012)’s 
study. Addition of glass powder with suitable ratio of additive develops hardened state properties of self-
compacting concrete. 
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Prediction and Verification of Compressive Strength of Historical 
Masonry Structures with Artificial Neural Network 
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Abstract 
Compressive strength and modulus of elasticity are the key material properties of historical structures to 
adapt finite element model to obtain correct structural assessment. Generally, modulus of elasticity is 
adapted by multiplying compressive strength of the material. In this paper, it is aimed to predict 
compressive strength of historical masonry buildings by using material characteristics and physical 
characteristics. For this purpose, 21 historical masonry mosques, churches and cathedrals were selected. 
Unit weight, wall thickness, height of the structure, plan area and modulus of elasticity of the selected 21 
historical structures are listed as material characteristics and physical characteristics for using 
compressive strength prediction. Artificial Neural Network (ANN) model is used to predict compressive 
strength of 13 different historical structures. Performance of prediction is verified by using MATLAB 
among all 34 total historical structures. 0.83 r square is obtained from the prediction model and total 
prediction performance is obtained from trained data 0.97 and 0.79 from all 34 data by using MATLAB. 

Keywords: Compressive strength, modulus of elasticity, artificial neural network, historical masonry 
mosques 

1. INTRODUCTION

Historical material components are usually highly inhomogeneous, composed of regular or irregular units and 
frequently built as multiple-leaf brick and stonework. Mechanical characteristics, needed to carry out the 
structural analysis, cannot be directly defined like regular brick, stone, mortar except for few combinations 
[1]. Deformation capacity and strength parameters of historical components are influenced by many factors 
even infinitesimal reasons [2]. Mostly composite geometry in terms of material property drives the need of 
simulation with a finite element (FE) package to see global behavior of investigated historic building [3]. For 
this reason, engineering properties, including modulus of elasticity, unit weight, poisson ratio, compressive 
strength and tensile strength parameters, should be defined correct to simulate actual behavior of historical 
masonry structure. Defining correct material properties of historical structure is important to reflect actual 
behavior under different loading condition, since structural components are composite and mostly called as 
“masonry” [4]. During the analytical modelling, defining incorrect or uncertain material properties causes 
unavoidable wrong results [5]. For a typical masonry heritage, the most difficult step is defining input 
parameter to quantify the material properties of masonry and mortar assembly. When developing a (FE) 
models, especially for historic masonry structure, it is possible to define imprecise input parameters that can 
result in unrealistic models and erroneous solutions [6]. Indefinite references or insufficient material data 
force researcher to use wide range of data with lower boundary and upper boundary [7]. On this basis it is 
aimed to predict compressive strength of historical masonry buildings by using material characteristics and 
physical characteristics. For this purpose, 13 historical masonry mosques, churches and cathedrals were 
selected. Unit weight, wall thickness, height of the structure, plan area and modulus of elasticity of the 
selected 13 historical structures are listed as material characteristics and physical characteristics for using 
compressive strength prediction.  

* Corresponding author. Tel.: +90 428-213-1794/2424 
E-mail address: onuronat@munzur.edu.tr (O. Onat).

377



2. BASIC FORMULATIONS TO PREDICT COMPRESSIVE STRENGTH 

There are basic formulations to predict compressive strength of historical masonry unit. For instance, 
according to the Turkish Seismic Code 2007 [8], the modulus of elasticity (Ed) for masonry units can be 
calculated from Ed = 200*fm, where fm is an average compressive strength of masonry units [9]. Ramos and 
Sturm (2014) adopted fc E/1000 on the base of literature [10]. A significant distribution was observed in the 
values of Youngs modulus derived from the experimental tests. Therefore, the value of Youngs modulus E 
was calculated from the compressive strength fc by using the following relation: 

           (1) 

E is the modulus of elasticity of masonry unit and fc. The value of a ranges between 200 and 1000 according 
to Tomazˇevicˇ [11, 12] and a value of 550 is suggested in FEMA 306 [13, 14], even though the proposed 
value in Eurocode 6 is 1000 [13, 15]. Tsoutrelis ve Exadaktylos [15, 16] proposed Equation 2. Tsoutrelis ve 
Exadaktylos [15, 16] revealed the compressive strength decrease due to the discontinuity between the marble 
and massive rock blocks with an experimental research. They proposed also a basic formulation. 

         (2) 

         (3) 

fk compressive strength of masonry wall unit; fb, compressive strength of masonry. l, h and t are the length, 
height and thickness of the masonry unit. Tomazeviç [11] proposed a formulation to predict compressive 
strength of masonry unit with known compressive strength parameters belong to masonry and mortar as 
presented in Equation (4). 

         (4) 

fb is the compressive strength of the masonry material, fm is the compressive strength of the mortar. 

3. MATERIAL AND PHYSICAL PROPERTIES HISTORICAL MONUMENTS 

Mosques, church and cathedrals are one of the most prominent religious structures in the history. Nearly all 
dominated sultans let to construct mosque to shown power. Many of the available mosques are still in use. 
For this reason, response of their behavior against external loads needs to be assessed. To assess performance 
of the historical masonry structures in a correct manner, correct material properties should be adopted. 
Adopting correct material properties are strongly depend on reliable and strong references. For this purpose, a 
list of previous researches is tabulated in Table 1 to make reference to this study. Addressed studies firstly 
used to predict missing value of compressive strength by using ALYUDA software [17]. Then, these 
references are used for verification by MATLAB [18]. 
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Table I. Selected historical monuments to predict compressive strength. 

Sıra 
No Authors 

Type of 
Historical 
Monument 

Type of 
Materials 

Unit 
Weig

ht 
(t/m3) 

fc  
(Mpa) 

E 
(GPA) 

Wall 
Thickne
ss (m) 

Heig
ht 

(m) 

Plan 
Area 
(m2) 

1 Ramos and Sturm (2014) [19] Cathedral Limestone 2.2 1.0 1000.0 0.85 9.7 64.0 
2 Portioli et al. (2011) [20] Mosque Masonry 1.9 1.0 0.43 0.33 3.6 11.1 
3 Pena and Manzano (2015) [21] Church Masonry 1.6 1.5 0.6 1.0 13.5 220.5 
4 Ciocci et al. (2017) [22] Cathedral Fire brick 1.9 1.7 0.85 1.5 10.0 1091.0 
5 Koçak and Köksal (2010) [23] Mosque Calcareous 2.59 10.0 10.0 1.0 30.69 1232.0 
6 Masciotta et al. (2016) [24] Church Limestone 2.4 10.0 30.0 2.5 24.0 2800.0 

7 
Teomete and Aktaş (2010) 

[25] Mosque Limestone 2.482 10.77 1.1 1.1 12.66 100 
8 Mangia et al. (2016) [26] Mosque Cut stone 2.0 3.0 1.5 1.0 6.85 401.0 
9 Mesquita et al. (2017) [27] Church Clay Brick 1.8 3.2 1.7 0.6 15.0 310.6 

10 
Kazaz and Kocaman (2018) 

[28] Mosque Cut stone 2.65 3.92 3.92 1.8 17.45 676 
11 Betti and Vignoli (2008) [29] Church Sandstone 2.2 4.0 2.0 1.1 11.0 352.0 
12 Spyrakos (2018) [30] Church Masonry 2.6 4.01 4.01 0.75 12.0 525.0 

13 
Güllü and Karabekmez (2016) 

[31] Mosque Limestone 2.5 40.0 25.00 1.00 30.0 1344.0 
14 Çakır et al. (2014) [32] Church Hewn stone 2.65 41.0 8.2 1.0 32.0 724.5 

15 
Karaton and Aksoy (2017) 

[33] Mosque Basalt 2.73 6.92 4.15 3.0 12.0 1890.0 
16 Mele et al. (2003) [34] Church Masonry 1.6 7.0 1.11 1.00 17.95 1002.0 
17 Kocatürk et al. (2017) [35] Mosque Fire brick 1.7 7.2 1.65 0.9 20.58 225.0 
18 Kocaman et al. (2018) [36] Madrasah Masonry 1.76 7.29 7.29 1.3 12.9 815 
19 Nohutçu et al. (2015) [37] Mosque Andesite stone 2.2 7.42 1.21 1.4 22.5 623.9 

20 Betti and Vignoli (2008) [38] Church Sandstone 1.4 7.5 1.9 0.7 15.0 
13792.

0 
21 Boscato et al. (2014) [39] Church Block masonry 2.0 8.36 2.6 1.0 14.0 588.29 
22 Altunışık et al. (2015) [40] Mosque Cut stone 2.4  * 1.6 1.8 13.5 262.44 
23 Çakır et al. (2015) [41] Mosque   2.65  * 0.9 1.8 16.0 576.0 

24 
Altunışık and Genç (2017) 

[42] Mosque Cut stone 2.0  * 1.6 2.0 15.0 228.0 

25 
Dan Cin and Russo (2014) 

[43] Church Masonry 1.8  * 1.8 0.2 22.0 576.0 
26 Ozturk et al. (2017) [44] Church Yellow Tuff 1.5  * 18.00 0.85 11.6 825.74 
27 Ozturk et al. (2017) [44] Church Andesite stone 2.2  * 20.0 0.9 13.7 935.00 
28 Votsis et al. (2012) [45] Cathedral Calcarenite 1.7  * 0.702 1.0 29.0 1200.0 
29 Votsis et al. (2012) [45] Church Masonry 1.7  * 0.425 1.0 9.0 152.0 

30 
Matteis and Mazzolani (2010) 

[46] Church Masonry 1.7  * 4.2 1.2 20.1 1621.0 
31 Mazzolani (2015) [47] Church Hewn stone 2.65  * 0.29 0.35 3.03 8.5 
32 Manos et al. (2015) [48] Church Masonry 2.0  * 2.5 1.2 15.75 173.4 

33 Ramos et al. (2013) [49] Church   2.5  * 5.64 1.3 26.5 
1380.6

4 
34 Ramirez (2016) [50] Church Granite 2.0  * 1.25 2.0 18 1440 

*Represents missing value 
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4. PREDICTION OF MISSING COMPRESSIVE STRENGTH AND VERIFICATION 

Firstly, to predict missing values of compressive strength parameters, an ANN model was constructed by 
Alyuda [17] Artificial Neural Network software. One mid-neuron layer and seven neurons was used to 
construct the model. Batch Back Propagation algorithm was used for minimization of procedure. Logistic 
function was used for prediction. Prediction performance can be seen for all data in Figure 1. 

 
Fig. 1. Prediction performance for all data with ALYUDA software 

Correlation was found 0.95 and r square was obtained 0.83 after 5000 iterations. Predicted missing values 
can be seen in Table 2. Then, overall prediction performance was obtained from MATLAB [18]. Prediction 
performance of training and all data were presented in Figure 2 a) and Figure 2 b) 

     
  a)Prediction performance of Training data       b)Prediction performance of All data 

Fig2. Prediction performance for all data with MATLAB software 
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Table II. Predicted compressive strength values 

Sıra 
No Authors 

Type of 
Historica

l 
Monume

nt 

Type of 
Materials 

Unit 
Weig

ht 
(t/m3) 

E 
(GP
A) 

Wall 
Thickne
ss (m) 

Heig
ht 

(m) 

Plan 
Area 
(m2) 

 
fc  

(Mp
a) 

1 Altunışık et al. (2015) [40] Mosque Cut stone 2.4 1.6 1.8 13.5 262.44   5.39 

2 Çakır et al. (2015) [41] Mosque   2.65 0.9 1.8 16.0 576.0   4.71 

3 
Altunışık and Genç (2017) 

[42] Mosque Cut stone 2.0 1.6 2.0 15.0 228.0 
 

 5.49 

4 
Dan Cin and Russo (2014) 

[43] Church Masonry 1.8 1.8 0.2 22.0 576.0 
  22.1

4 

5 Ozturk et al. (2017) [44] Church Yellow Tuff 1.5 18.00 0.85 11.6 825.74 
  10.8

6 

6 Ozturk et al. (2017) [44] Church Andesite stone 2.2 20.0 0.9 13.7 935.00   6.39 

7 Votsis et al. (2012) [45] 
Cathedra

l Calcarenite 1.7 0.702 1.0 29.0 1200.0 
  40.2

7 

8 Votsis et al. (2012) [45] Church Masonry 1.7 0.425 1.0 9.0 152.0 
  2.17

5 

9 
Matteis and Mazzolani 

(2010) [46] Church Masonry 1.7 4.2 1.2 20.1 1621.0 
 

 18.8 

10 Mazzolani (2015) [47] Church Hewn stone 2.65 0.29 0.35 3.03 8.5   5.31 

11 Manos et al. (2015) [48] Church Masonry 2.0 2.5 1.2 15.75 173.4   7.05 

12 Ramos et al. (2013) [49] Church   2.5 5.64 1.3 26.5 
1380.6

4 
 

 23.3 

13 Ramirez (2016) [50] Church Granite 2.0 1.25 2.0 18 1440   6.93 
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5. CONCLUSION 

In this study, an ANN-based prediction model is proposed to estimate compressive strength of historical 
masonry mosques, churches and cathedrals. For this purpose, a series of data were collected from literature. 
Firstly, 13 missing value were predicted with trained 21 data. Prediction performance was measured with 
MATLAB software on 34 total data. The results show that ANN models can be useful for prediction 
compressive strength of historical masonry structures to adapt finite element models. However, to increase 
correlation and r square values, this study should be extended by more than 50 data including more 
parameters such as compressive strength of mortar and masonry as a material. 
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Effects of Madimak (Polygonum cognatum Meissn) on the 
Microbiological, Chemical and Sensorial Qualities of the Meatball 
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Abstract 
The production of medicinal and aromatic plants in the world and in our country. The consumption of the 
products obtained from these plants are increasing day by day. Medicinal and aromatic plants are widely 
used in food industry, too. Madimak (Polygonum cognatum Meissn) belongs to Polygonaceae family and 
is widely grown in the inner Anatolia region. In middle Anatolia, it is collected from the nature and 
consumed as the basic nutrient. Madimak plant is rich in antioxidants, flavonoids, phenolic compounds 
and carotenoids. At the same time, it has been found that it is also effective against to Gram positive 
bacteria. Especially, ether and ethanol extracts were found to be effective on Staphylococcus aureus and 
Bacillus subtilis.  On the other hand, meat and meat products are sensitive to spoilage, especially meat 
products which are sold non-cooked like meatball. In this study, sensory, microbiological and 
physicochemical properties of meatballs were studied for effects of Madimak powder (1-3%) on the 
production of meatball. Meatballs were analysed in the storage process (1st, 7th and 14th day) to determine 
the changes effects of addition madimak powder. Especially in microbiological analyses, the effect of 
shelf life extension was determined. As a result of sensory analysis, similar results were obtained for the 
control group. 

Keywords: meatball, madımak, sensory, shelf life, microbiological 

1. GİRİŞ
Madımak bitkisi Polygonum Polygonaceae familyasında yer alan bir cinstir. Adını Yunanca çok anlamına

gelen “Poly” ve boğum anlamına gelen “gonu” kelimelerinden almaktadır. Özellikle kuzey ılıman bölgelerde

gelişmektedir. Her bir sürgün veya yaprak boğumlarında yoğun kümeler halinde, pembe, beyaz veya

yeşilimsi renkte yazın açan küçük çiçekleri bulunmaktadır [1].

Türkiye’de Polygonum cognatum’unda içerisinde bulunduğu Polygonum cinsine dahil 27 bitki türü 

bulunmaktadır. Ancak bu 27 türden sadece 2 tür halk arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar pişirilip 

yenen P.cognatum ve ilaç olarak kullanılan P. aviculare’ dir [2,3]. Ayrıca, çayır ve mera alanlarında ise P. 

arenastrum Bor., P. maritimum L., P. pulchellum Lois., P. convolvulus L., P. dumetorum L. türleri çok yaygın 

olarak bulunmaktadır. Bu türlerden P. lopothifolium ve P. orientale türlerinin sığırlarda ışığa karşı duyarlılığı 

artırdığı belirtilmektedir [4,5]. Polygonaceae (karabuğdaygiller veya çobandeğneğigiller) familyası içerisinde 

yer alan; halk arasında gıda olarak kullanılan madımak (P. cognatum) çok yıllık, sürünücü gövdeli, kazık 

* Corresponding author.
E-mail address: mgoksel@cumhuriyet.edu.tr (M. Göksel Saraç).
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köklü, 50 cm'ye kadar boylanabilen otsu bir bitkidir. Ülkemizde Bursa -Uludağ ile Erzurum arasında kalan 

bölgede, 300–3000 m rakıma sahip yörelerde yol ve tarla kenarlarında, meyilli bayırlar ve tarım alanlarında 

doğal olarak yetişmektedir [6,7].  

 

Madımak yenerek tüketilmesi yanında, halk arasında idrar arttırıcı olarak, böbrek taşlarına ve şeker 

hastalığına karşı kullanılır. Ayrıca haşlanan yaprakların suyu bebeklerin yüz ve vücutlarında oluşan isiliğe 

karşı kullanılmaktadır [7]. Madımak, içerdiği organik asitler nedeniyle hafif ekşi bir tada sahip olup, 100 g 

yenebilir kısımda % 73 su, 0,4 g yağ, 1,4 g protein, 65 mg C vitamini, 55 mg kalsiyum, 25 mg sodyum, 6mg 

fosfor bulunmaktadır [7,8].  

 

Orta Anadolu’da (Tokat, Sivas, Amasya ve Çorum illerinde) insanlar tarafından yoğun olarak tüketilen ve bu 

yörelerimizde halk kültüründe önemli yer işgal eden madımak üzerinde yapılan çalışmalar özellikle bitkinin 

ana vatanı, yayılış alanları ve bazı biyolojik özelliklerinin saptanması üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer yandan, 

bitkinin antioksidan ve antimikrobiyal etkisi ile madımağın içerdiği makro ve mikro besin elementleri 

üzerinde yapılmış çalışmalar bulunmaktadır [9,10].   

Köfte ülkemiz genelinde çok tüketilen fakat kıyma temel bileşeni ile üretildiği için raf ömrü kısa olan bir et 

ürünüdür.  Bu çalışmanın amacı yöresel olarak aynı bölgede yetişen ve beğenilerek tüketilen madımak ve 

köftenin etkileşimin belirlenmesidir. Bu noktada madımak bitkisinin antimikrobiyal ve antioksidan 

özelliklerinden faydalanılarak köftenin özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

An easy way to comply with the conference paper formatting requirements is to use this document as a 
template and simply type your text into it. 

2.1. Materyal 

Çalışma kapsamında kullanılan madımak bitkisi Sivas ili Yıldızeli ilçesinden sezonunda toplanarak doğal 

kurutma yöntemi ile kurutulup toz hale getirilerek kullanılmıştır. Köfteler ise Yıldız Et A.Ş. tesislerinde 

üretilmiştir. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Köfte Üretimi  

Köfte üretimi %1, %3 ve %5 oranlarında madımak tozu ilave edilen köfteler ve madımak eklenmeden 
üretilen kontrol köfteleri şeklinde klasik köfte üretim tekniğine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 1. Üretimi gerçekleşen köfteler 
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2.2.2. Köfte Analizleri  

2.2.2.1. Nem Tayini 

Farklı konsantrasyonlarda madımak eklenmiş köftelerin nem miktarlarının değişimi belirlenmiştir. Analiz 
105°C’de kurutulduktan sonra darası alınmış kuru madde kaplarına yaklaşık 5 g örnek tartılarak ve 
105°C’deki kurutma dolabında sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuştur. Kuru madde kaplarının tartım 
farkından örnekteki % nem miktarı belirlenmiştir [11].  

%Nem=[(M1-M2)/m] x 100 

M1 : Sabit tartıma getirilen tartım kabı ağırlığı + Örnek ağırlığı (g) 

M2 : Sabit tartıma getirilen tartım kabı ağırlığı + Kurutulmuş örnek (g) 

m: Numune ağırlığı (g) 

2.2.2.2. Kül Analizi 

Köfte örneklerinde kül miktarlarının değişimlerinin belirlenmesi örneklerin sabit tartıma getirilmiş krozelere 
tartıldıktan sonra 105 oC sıcaklıktaki etüvde 12 saat süreyle kurutulması ve kurutulan örneklerin kül fırına 
alınmasıyla başlamıştır. Kül fırını sıcaklığı 200 oC ’den 525 oC ’ye kadar kademeli olarak yükseltilerek 
örnekler bu sıcaklıkta 18 saat süreyle yakılmıştır. Örnekler sabit ağırlığa geldiği zaman tartılarak kül 
miktarları belirlenmiştir [12]. 

2.2.2.3. pH Analizi 

Köfte örneklerin değişen şartlara karşın pH değerlerinin belirlenmesi için, homojen hale getirilmiş 10 g örnek 
tartılıp, üzerine 50 ml saf su ilave edilmiştir. Bir homojenizatörde 1 dakika homojenize edilen numunenin pH 
değeri uygun tamponlarla standardize edilmiş bir pH metre ile okunmuştur [13]. 

2.2.2.4. Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımları 

Çalışmada, madımak konsantrasyon değişiminin köftelerde etkisi araştırılmıştır. Toplam aerobik mezofilik 
bakteri sayımı için 25 g örnek 225 ml steril %0.1 peptonlu su ile 2 dak. stomakerde homojenize edildikten 
sonra, plate count agar (PCA) üzerine 1 ml ekim yapılarak, 32-35 ˚C’de 48-72 saat inkübasyona bırakılmıştır. 
Bulunan değerler ‘log10 kob/g’ olarak ifade edilmiştir.  

2.2.2.5. Renk Tayini  

Köfte örneklerinin renk değerleri Hunter Renk skalasına göre L, a ve b değerlerine göre tespit edilmiştir.  

2.2.2.6. TBA 

Tiyobarbütirik asit  (TBA) analizi, Tarladgis ve ark. (1960)’a göre spektrofotometrik olarak yapılmıştır.  

2.2.2.7. Fenolik Madde ve DPPH Süpürücü Aktivite Antioksidan Analizi 

DPPH radikali süpürücü aktivite antioksidan ve fenolik madde analizleri için metanol ile ektraksiyonları 
gerçekleştirilmiştir. Örnek ekstraktlarının DPPH üzerindeki serbest radikal süpürücü etkileri Brandwilliams 
ve ark. (1995) tarafından önerilen metot ve fenolik madde analizi için Slinkard ve ark. (1977) tarafından 
önerilen metot revize edilerek yapılmıştır.  

2.2.2.8.Pişirme Verimi Analizi 

Örnekler pişirme öncesinde ve pişirme sonrasında tartılarak ağırlıkları kaydedilmiş ve  pişme verimi  aşağıda 
verilen formüle göre hesaplanmıştır.  

Pişirme Verimi (%)=Pişmiş köfte ağırlığı /   Pişmemiş köfte ağırlığı x 100 

2.2.2.9. Duyusal Analiz 

Farklı konsantrasyonlarda madımak eklenmiş köftelerin duyusal analizleri, eğitimli panelistler tarafından 
hedonik tip bir skala kullanılarak yapılmıştır [17]. Bu amaçla, hedonik skalada en yüksek puan olan 7 
beğenilen özellikleri, en düşük puan olan 1’de beğenilmeyen özellikleri gösterecek şekilde, 1 ile 7 arasında 
verilen puanlar ile değerlendirilmiştir. 
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3. SONUÇ 

3.1. Nem, Kül ve pH Tayini 

Üç farklı konsantrasyonda köftelere ilave edilen madımak tozlarının köfteler üzerinde oluşturduğu etkilerin 
belirlenmesi için nem, kül ve pH tayinleri yapılmıştır. Tablo 1’de görüldüğü üzere madımak oranındaki artış 
ile köftelerin pH değerlerinde azalma gerçekleşmektedir. Aynı şekilde madımak oranının artışı ile köfte 
örneklerinin kül değerleri azalırken nem değerlerinde benzer bir değişim tespit edilmemiştir.  

 

 

Tablo 1. Madımak tozu ilave edilmiş köfteler ve kontrol köftelerinin nem, kül ve pH değerleri 

Köfte Örnekleri Kontrol %1 Madımak %3 Madımak %5 Madımak 

Nem (%) 39.38 36.05 37.43 38.94 

Kül (%) 1.87 1.69 1.34 1.08 

pH 6.335 6.065 5.862 5.820 

 

3.2. Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımları  

Madımak ilavesinin köfte örneklerinin mikrobiyolojik kalitesi üzerindeki etkisinin belirlenmesi için toplam 
bakteri sayımı yapılmıştır. Madımak bitkisinin antimikrobiyal özelliği bilinmektedir ve Tablo 2’de görüldüğü 
üzere köftelerin içinde madımak oranı arttıkça toplam bakteri sayısı azalmaktadır. Bu durumun madımağın 
antimikrobiyal özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Tablo 2. Madımak tozu ilave edilmiş köfteler ve kontrol köftelerinin toplam bakteri sayıları 

Köfte Örnekleri Kontrol %1 Madımak %3 Madımak %5 Madımak 

Toplam Bakteri 

Sayısı (kob/gr) 

430 430 400 250 

 

3.3. Renk Tayini 

Madımak ilavesi ile köftelerde meydana gelen renk değişimi analiz edilmiş ve köftelerdeki madımak oranı 
artışı ile özellikle a değerinde azalma olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3).  
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Tablo 3. Madımak tozu ilave edilmiş köfteler ve kontrol köftelerinin renk değerleri 

Renk Değerleri L a b 

Kontrol 36.9 10.62 15.7 

%1 Madımak 32.63 8.52 14.9 

%3 Madımak 38.84 1.92 13.81 

%5 Madımak 33.55 0.85 14.33 

 

3.4. Tiyabarbütürik Asit, Fenolik Madde ve Antioksidan Analizi 

Yağ oksidasyonunun en temel göstergelerinden biri TBA analizidir ve oksidasyon et ürünlerde acılaşma 
neticesinde duyusal değerlendirmeleri etkilemektedir. Bu nedenle madımak ilavesinin köftelerde oksidasyonu 
nasıl etkilediğinin belirlenmesi amacıyla TBA analizi yapılmıştır (Tablo 4).  

Madımak bitkisi yüksek oranda fenolik madde içermekte ve antioksidan özellik göstermektedir. Sahip olduğu 
bu üstün özelliklerin köftelerde nasıl değişim gösterdiği fenolik madde analizi ve antioksidan tayini ile 
belirlemiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Madımak tozu ilave edilmiş köfteler ve kontrol köftelerinin TBA, fenolik madde ve antioksidan 

aktivite değerleri 

Köfte Örnekleri TBA Fenolik Madde (mg Gallik asit/mL) Antioksidan Aktivite 

Kontrol 0.305 59.62 7.29 

%1 Madımak 0.309 178.67 37.68 

%3 Madımak 0.236 281.05 59.34 

%5 Madımak 0.239 521.52 91.68 

 

3.5. Pişirme Verimi Analizi 

Pişirme verimi özellikle köfte tipi ürünlerde pişime süresinde meydana gelen madde kaybının tespit edilmesi 
nedeniyle önemli bir analizdir.  
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Tablo 5. Madımak tozu ilave edilmiş köfteler ve kontrol köftelerinin pişme verimi değerleri 

Köfte Örnekleri Pişirme Verimi (%) 

Kontrol 
71.68 

%1 Madımak 
70.90 

%3 Madımak 
74.62 

%5 Madımak 
79.14 

 

Tablo 5’de görüldüğü üzere madımak oranındaki artışla köftelerde pişirme verimi artmıştır.  

3.6. Duyusal Analiz  

Madımak ilaveli köfteler Şekil 2’de görüldüğü üzere duyusal açıdan değerlendirilmiştir. Madımak ilavesi ve 
artan madımak konsantresi ile panelistlerin beğeni değerleri artmıştır. Duyusal açıdan beğenilen ve tercih 
edilen yeni ürünler elde edilmiştir.   

 

 

Şekil 2. Köfte örneklerinin duyusal değerlendirme sonuçları 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada madımak bitkisinin sahip olduğu üstün özelliklerden faydalanılarak Sivas ilinde yaygın 
tüketimi olan iki ürünün birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle üç farklı konsantrasyonda madımak tozları 
köftelere ilave edilmiştir. Yapılan fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler sonucunda Madımak 
ilavesi ve konsantrasyon artışı neticesinde daha çok beğenilen daha uzun raf ömrüne sahip köfteler elde 
edilmiştir.  
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Abstract 
In this study, the exraction of zinc from simitsonite (ZnCO3) ore was investigated. The effect of various 
leaching parameters on the zinc dissolution was studied. Investigating leach parameters are leaching 
temperature (298-338 K), leaching time (5-360 min), sulphuric acid concentration (0.1- 4M), particle size 
(-16, -200 mesh), liquid-solid ratio (5-100 ml/g) and constant stirring speed (600 rpm). According to 
experimental results, zinc dissolution increased with increasing of leaching temperature and it was 
exractated zinc 92.83 % optimum conditions of 318 K of leaching temperature. Under these conditions, 
iron dissolution was kept in minimum amount. In the leaching process with sulfuric acid, it is observed 
that zinc is extracted with high efficiency but the lead remains in the form of sulphate.  

Optimum conditions was obtained as; H2SO4 concentration of 1M, leaching time of 30 min, leaching 
temperature of 318 K, particle size of -74 µm, liquid-solid ratio of 10 ml/g  and stirring speed of 600 rpm. 
In this study zinc and iron extraction were obtained as 92.83 % and 5.31 % respectively. 

Keywords: Zinc, Sulphuric acid, Leaching 

1. INTRODUCTION

Zinc is primarily produced from sulphidic ores; however, some zinc is produced from oxide-carbonate ores 
and different secondary resources such as zinc ash, zinc dross, flue dusts of electric arc furnace, leach 
residues, etc. Pyrometallurgical and hydrometallurgical routes or their combination can be employed for 
treating secondary materials. The hydrometallurgical processes are regarded as more eco-friendly for treating 
such materials having a low zinc content [1,2]. 

In the most common hydrometallurgical zinc process, ZnO-rich calcine is first produced from sulphide or 
oxide-carbonate concentrates and then leached with hot sulphuric acid solution. After liquid/solid separation, 
the pregnant solution is purified and electrowon for metallic zinc production. In some plants (e.g., Çinkur, 
Kayseri, Turkey), the zinc leach residue is stockpiled for future lead recovery [1,3].  

Due to the extraction of zinc and formation of insoluble lead sulphate during sulphuric acid leaching, lead is 
concentrated in this residue. However, a significant part of zinc remains in the form of zinc ferrite 
(ZnO.Fe2O3) in the leach residue that accounts for the high zinc losses in such processes [1,4,5].  

In this study, the recovery of zinc from simitsonite (ZnCO3) ore was investigated. In for this purpose, 
optimum conditions for zinc extraction were determined. 

2. MATERIAL AND METHODS

Simitsonite ores, supplied from (Elazığ-Turkey), was used for leaching experiments. The simitsonite ore was 
classified by sieving through a 200 mesh (85 % passed of total mass), and this fraction was used in 
experiments. Chemical analyses of the simitsonite ore were carried out by ICP OES in clear supernatant that 
was obtained by the microwave assisted dissolution technique. Results of the chemical analyses are shown in 
Table I. Mineralogical analysis of simitsonite ore was performed using an ICP-OES. 

* Corresponding author. Tel.: +90 424-237-0000/6379 
E-mail address: mdturan@firat.edu.tr (M. D. Turan). 
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Table I. Chemical composition of simitsonite ore. 
Constituent Composition 

Al 0.08 % 
Ca 6.84 % 
Mn 0.01 % 
Fe 0.40 % 
Mg 3.31 % 
P 0.02 % 

As 0.44 % 
Pb 13.93 % 
S 0.04 % 

Cd 0.08 % 
Zn 25.09 % 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
In this study, simitsonite ore was leached in presence of sulphuric acid solution for an economical research on 
zinc production.The studied leaching parameters are: H2SO4 concentration (0.1-4 M); particle size (-16, -200 
mesh); liquid-solid ratio (5-100 mL/g); leaching temperature (298-338 K); leaching time (5-360 min) and 
stirring speed (600 rpm). As shown in Fig 1, zinc dissolution increases with increasing of H2SO4 
concentration until 1 M H2SO4 concentration. After this concentration, zinc extraction value reaches to 
plateau. The effect of particle size on the results was investigated (Fig 2). As seen in Fig 2, zinc dissolution 
increases with decreasing of particle size. The effect of liquid-solid ratio on the results was investigated (Fig 
3). As seen in Fig 3, zinc dissolution increases with increasing of liquid-solid ratio it is seen. 
 

 
Fig 1. Effect of sulphuric acid concentration (Liquid- Solid Ratio: 10 mL/g; Stirring Speed: 600 rpm; Particle Size: -200 
mesh; Leaching Time: 30 min; Leaching Temperature: 318 K) 
 

 
 
Fig 2. Effect of particle size (H2SO4 Concentration: 1 M; Liquid- Solid Ratio: 10 mL/g; Stirring Speed: 600 rpm; Leaching 
Time: 30 min; Leaching Temperature: 318 K) 
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Fig 3. Effect of liquid- solid Ratio (H2SO4 Concentration: 1 M; Stirring Speed: 600 rpm; Particle Size:-200 mesh; 
Leaching Time: 30 min; Leaching Temperature: 318 K) 
 
Leaching temperature is an important parameter for metal extraction. In this study, sulphuric acid is 
significantly affected by temperature changing because of zinc dissolution rate increases with increasing of 
temperature. The effect of leaching temperature is given in Fig 4. Leaching experiments was carried out in 
range of temperature 298-338 K. According to obtained results, it is clear that zinc dissolution increases with 
increasing temperature and it increases also increasing of leaching time.  
The effect of leaching temperature on the results was investigated (Fig 4). As seen in Fig 4, zinc dissolution 
increases with increasing of leaching temperature. However, after 318 K of leaching temperature, extraction 
value has remained stable. The effect of leaching time on the results was investigated (Fig 5). As seen in Fig 
5, zinc dissolution increases with increasing of leaching temperature it is seen. But after 30 minute it has 
remained stable. 

 
 
Fig 4. Effect of leaching temperature (H2SO4 Concentration: 1 M; Solid-Liquid Ratio: 1/10 g/mL; Stirring Speed: 600 
rpm; Particle Size:-200 mesh; Leaching Time: 30 min). 
 

 
 
Fig 5. Effect of leachinig time (H2SO4 Concentration: 1 M; Solid-Liquid Ratio: 1/10 g/mL; Stirring Speed: 600 rpm; 
Particle Size:-200 mesh; Leachinig Temperature: 318 K) 
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4. CONCLUSION 

Zinc extraction from Elazığ simitsonite ore was investigated in this study. The effect of five parameters 
(H2SO4 concentration, leaching time, leaching temperature, liquid-solid ratio and particle size) was 
investigated. Zinc dissolution increases with increasing of particle size, leaching temperature and leaching 
time. In the leaching process with sulfuric acid, it is observed that zinc is extracted with high efficiency but 
the lead remains in leach residue as lead sulphate form. 
Optimum conditions; H2SO4 concentration 1M, leaching time 30 min, leaching temperature 318 K, particle 
size -74 µm, liquid-solid ratio 10 mL/g  and stirring speed 600 rpm is obtained. In this study, zinc and iron 
extraction is obtained 92.83 % and  about 5.31 %, respectively. 
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Abstract 
In this study, hydrometallurgical selective metal extraction from chalcopyrite concentrate was investigated 
with two-stage leaching processes. First stage leaching included the leaching of chalcopyrite concentrate 
with oxalic acid in presence of hydrogen peroxide. Copper and iron dissolution from chalcopyrite was 
achieved as 1.6% and 65.5%, respectively. In the second stage leaching process, first stage leaching 
residue copper oxalate was leached with HCl to obtain copper extraction. In optimum leaching conditions; 
copper extraction yield was obtained at about 75% while iron dissolution was obtained at about 4%. 

Keywords: Hydrometallurgy, Copper, Chalcopyrite concentrate, Leaching, Hydrochloric acid. 

1. INTRODUCTION

Chalcopyrite (CuFeS2) is the most abundant copper-containing mineral in nature and the primary source for 
copper production [1,2]. It is usually processed by high temperature pyrometallurgical methods. However, 
these procedures are only cost-effective for high grade concentrates (greater than 20% Cu) due to their limited 
selectivity. 
Smelting is more capital intensive and leads to extensive environmental problems due to SO2 emission 
control. Hydrometallurgical techniques can treat low grade ores with impurities at comparatively lower cost 
and without ecological damage. Therefore, hydrometallurgical techniques have received considerable 
attention over the years. 
Hydrometallurgy processes, which essentially based on metals and minerals interact with chemicals in 
aqueous solution (leaching), seem appropriate and alternative method for metal extraction/recovery 
operations. As has been observed by numerous research teams, chalcopyrite is highly refractory in acid media 
due to superficial chemical transformations, which generate compact, stable and electrically resistive products 
[2,3]. These entities, known as passive layers, cause to limiting mineral dissolution. Their chemical nature 
depends on diverse factors, which include redox potential, concentration and type of oxidant, as well as of the 
acid employed. Although the general consensus is that the passivation resides in the formation of an iron 
deficient polysulfide layer. Chalcopyrite dissolution in aqueous acid media takes place through solid 
transformations into different intermediaries, such as bornite (Cu5FeS4), covellite (CuS) and chalcocite 
(Cu2S), finally producing Cu2 + and Fe2 + at solution potentials (ORP) above 0.4 V vs SHE. This state may be 
achieved using one of many oxidants, such as oxygen, ozone, hydrogen peroxide, Caro's acid, ferric sulfate 
and chloride. Among the less toxic oxidants, hydrogen peroxide has received the most attention since it 
satisfies the oxidation potential criterion (E° = 1.77 vs SHE) and has been successful in the oxidation of other 
refractory sulfides, such as sphalerite (ZnS) and pyrite (FeS2) [4,5].  
The main aim of this study, the recovery of precious metals in solution by using various leaching agents of 
chalcopyrite concentrate was investigated in two stages. 

* Corresponding author. Tel.: +90 424-237-0000/6379 
E-mail address: mdturan@firat.edu.tr (M. D. Turan). 
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2. MATERIAL AND METHODS

Sample of the chalcopyrite concentrate was taken from the Ergani Copper Plant (Elazığ, Turkey), where the 
CuFeS2–FeS2 complex ore is enriched. The chalcopyrite ore was classified by sieving through a 200 mesh, 
and this fraction was used in experiments. Results of the chemical analyses are shown in Table I. 

Table I. Chemical composition of chalcopyrite concentrate. 

Constituent Composition 

Al 0.30 % 
Co 947 mg/kg 
Cu 28.31 % 
Fe 28.52 % 
K 0.52 % 

Mn 0.11 % 
Ni 490 mg/kg 
Pb 0.37 % 
S 29.36 % 
Si 1.12 % 
Zn 802 mg/kg 

*LOI (Loss of ignition for 1073 K): 13.36% 

3. RESULTS AND DISCUSSION

In this study, hydrometallurgical selective metal extraction from chalcopyrite concentrate was performed with 
two-stage leaching processes. All experiments were carried out under atmospheric pressure and with 
magnetic stirrer with temperature control. First stage leaching included the leaching of chalcopyrite 
concentrate with oxalic acid in presence of hydrogen peroxide. Optimum conditions of first stage leaching 
were determined as 100 g/L of H2C2O4, 3 M of H2O2, 45 ºC leaching temperature, 400 rpm of stirring 
speed, 25 mL/g of liquid-solid ratio, and 120 min leaching time. Under these conditions, copper and iron 
dissolution from chalcopyrite was achieved as 1.6% and 65.5%, respectively.  
In the second stage leaching process, first stage leaching residue was leached with HCl to obtain selective 
copper extraction. In this context, effects of different parameters were studied such as HCl concentrate, 
leaching time, leaching temperature and liquid-solid ratio. As shown in Fig 1 and Fig 2, copper oxalate 
dissolution increases with increasing of HCl concentration and leaching time. While copper dissolution is 
obtained around 75% under condition of 5 M HCl concentration and 120 min of leaching time, iron 
dissolution is to around 4%. The effect of leaching temperature is given in Fig 3. Leaching experiments 
carried out in range temperature of 298-328 K. According to the results of the experiment, the amount of 
copper passing through the solution with increasing leaching temperature increases up to 35 ºC, but at the 
subsequent leaching temperatures the copper extraction does not change much. Finally, in this group of 
experiments, as shown in Figure 4, the effect of the change in liquid-solid ratio on the result was examined. 
According to the results obtained, in low liquid-solid ratio for 5 and 10 mL / g were obtained 15% and 33% 
Cu extracts, respectively. However, at a liquid-solid ratio of 25 mL / g and greater, it was determined that the 
copper passing through the solution was about 80%. 
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Fig 1. Effect of hydrochloric acid concentration (Liquid- Solid Ratio: 25 mL/g; Stirring Speed: 400 rpm; Leaching Time: 
120 min; Leaching Temperature: 318 K) 
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Fig 2. Effect of leaching time (HCI Concentration: 5 M; Liquid-Solid ratio:25 ml/g; Stirring Speed: 400 rpm; Leaching 
Temperature: 308 K) 
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Fig 3. Effect of leaching temperature (HCI Concentration: 5 M; Liquid-Solid ratio:25 ml/g; Stirring Speed: 400 rpm; 
Leaching time: 120 min) 
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Fig 4. Effect of liquid/solid ratio (HCI Concentration: 5 M; Leaching temperature; 308 K Stirring Speed: 400 rpm; 
Leaching time: 120 min) 

4. CONCLUSION
In this study, hydrometallurgical selective metal extraction from chalcopyrite concentrate was investigated 
with two-stage leaching processes. Optimum conditions of first stage leaching was determined as 100 g/L of 
H2C2O4, 3 M of H2O2, 45 ºC leaching temperature, 400 rpm of stirring speed, 25 mL/g of liquid-solid ratio, 
and 120 min leaching time. Under these conditions, copper and iron dissolution from chalcopyrite was 
achieved as 1.6% and 65.5%, respectively. In the second stage leaching process, optimum leaching conditions 
were found as follows:  HCl concentration is 5 M; leaching temperature is 45 ºC; stirring speed is: 400 rpm; 
liquid-solid ratio is 25 mL/g; and leaching time is 120 min. Under these conditions, copper extraction yield 
was obtained at about 75% while iron dissolution was obtained at about 4%. As can be seen, it is possible to 
obtain a selective metal extraction by a two-step leaching from the chalcopyrite concentrate. 
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