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Abstract
Electronic nose is a device that identifies certain components of coke and analyzes its chemical structure,
mimicking the human's olfactory system with artificial intelligence support. Through this device, it is
thought that diagnosis of various diseases can be made as a result of examining the gases emitted from
the human breath. The data obtained with the help of electronic nose can be analyzed and evaluated by
various data analysis methods. Whether the data are within the disease or not, the adequacy of the
diagnosis can be determined by breath analysis methods. The purpose of this article is to create a
resource for the work we intend to do within our scheme. By using electronic nose technology, we aim to
classify the application results on the subjects with various machine learning algorithms and to find the
most appropriate classification method and use it for early diagnosis in medicine field.
Keywords: Electronic Nose, Odor Detection, Breath Analysis, Chronic Renal Insufficiency.

1. GİRİŞ
Kan ve idrar [1] tahlillerinin yanı sıra kokununda hastalık tanısının konulmasında etkili olduğunun
anlaşılmasından bu yana kan [2], idrar [3], ter [4,5] ve nefes[1,2,6,7] kokusu üzerine pek çok araştırma
yapılmaya başlanmıştır. Nefes yoluyla dışarı verilen gazlar çeşitli alkanik ve aromatik bileşenlerden
oluşmaktadır. Bu bileşenlerin her biri hastalık bilgisini de ifade edebilmektedir. Sağlıklı bir insan nefesinde
bulunan gazlar ve oranları belirlenmiştir. Şayet insan hastalanırsa, hastalanma sebebi ile ilgili olarak nefeste
bulunan gazların oranları değişmektedir [7-9]. Bu oranların analizi yapılarak ilgili rahatsızlık tanısı
konulabilir. İnsan nefesinde en çok görülen iki yüz ila dört yüz arasında farklı gaz bulunmaktadır. Ayrıca
bugüne kadar nefeste üçbinden fazla uçucu organik gaz tespit edilmiştir. [7,10,11]. Elektronik Burun
teknolojisinden faydalanılarak bu gazlar algılanabilmektedir. Elektronik burunlar insandaki gibi binlerce
kokuyu değil, sadece sınırlı sayıda kokuyu algılayabilmektedir. Bazı gazlar için insan burnunun algılama
limitleriyle, elektronik burunların algılama limitlerinin karşılaştırılması, duyarlıkları konusunda bir fikir
verebilir. İnsan burnu ile CO, CO 2 gibi gazlar hiç algılanamazken; (kokusuz) H 2 S ve NH 3 gibi gazlara
sensörlerden daha fazla duyarlılık gösterir [12].
Elektronik burun teknolojisinin düşük maliyetli bir tanı sistemi olarak yaşamsal tehdit oluşturan hastalıkların
erken teşhisinde kullanılması, insan sağlığı üzerine olumlu katkılar sağlarken aynı zamanda iş gücü kaybının
önlenmesi ve ülkemizin sağlık alanındaki harcamalarının azaltılmasına da önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Yapmış olduğumuz literatür çalışmasında Elektronik Burun teknolojisinin tıp alanında özellikle solunum yolu
hastalıklarında, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), uyku apne sendromu [13,14], akciğer
kanseri teşhisinde kullanıldığı ayrıca kanser teşhisi üzerine araştırmaların yoğun olarak yapıldığı, kronik
böbrek yetmezliği, diyabet gibi hastalıkların teşhisi ve analizi ile ilgili çalışmaların ülkemizde yok denecek
kadar az sayıda olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda az sayıda makine öğrenmesi sınıflandırma
yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür.
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Çalışma alanımızda uzman hekimler tarafından kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş hastalar üzerinde
Elektronik Burun teknolojisini kullanarak verileri toplayıp sağlıklı kişilerin nefes ölçümleri ile kıyaslayıp
analiz yaparak kronik böbrek yetmezliği tespitinde kullanmayı hedeflemekteyiz.

2. ELEKTRONİK BURUN
Elektronik Burun (Şekil 1) adlandırılan bu cihazlar basit bir anlatımla nefes havası içerisindeki uçucu organik
gazları tanıyabilen elektronik alıcılar ile donatılmış suni burunlardır. Elektronik Burun, insan olfaktör
sistemine çok benzer bir fonksiyon görür. Bir elektronik burunda başlıca beş bölüm vardır [15]:
1. Koku taşıyıcı sistem: uçucu aromatik molekülleri koku kaynağından elektronik sensörlerin olduğu kısma
taşıyan sistem.
2. Sensörlerin bulunduğu çember. Burada ısı ve nem sabit tutulacak şekilde ayarlanmıştır. Aksi takdirde koku
moleküllerinin absorbsiyonu etkilenebilmektedir.
3. Elektronik dönüştürücü. Kimyasal sinyali elektrik sinyaline dönüştürür.
4. Dijital dönüştürücü: Elektrik sinyalini dijital (analog) sinyale dönüştürür.
5. Kompüter mikroprosesör: Dijital sinyalleri okuyarak istatistik yapılabilir verilere dönüştürür.

Şekil. 1. Hastalıkları nefes yolu ile teşhis eden Elektronik Burun

Elektronik burun tıp alanında son zamanların en çok ilgi çeken konularından biri haline gelmiştir. Bunun en
önemli nedeniyse cihazın kolay elde edilebilir olması ve analiz sonuçlarının özellikle solunum hastalıklarının
normal kişilerden ayırımında oldukça yüksek duyarlılık ve özgünlüğe sahip olmasıdır. Son zamanlarda nefes
havasının saklanabileceği ve hatta transport edilebileceğine dair araştırmaların yayınlanması bu teknolojinin
yaygınlaşması adına önemli gelişmelerdir [16].

2.1. Elektronik Burun Tarihçesi
Koku algılama üzerine yapılan ilk çalışmanın 1961’de Moncrie tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Yaptığı
çalışma mekanik bir burun olarak nitelenebilmektedir. Elektronik burun kavramı ilk olarak 1964’te Wilkens
ve Hatman, 1965’te Buck ve Dravnieks tarafından kullanılmıştır. Kokuyu sınıflandıran akıllı bir kimyasal
algılayıcı olarak elektronik burun kavramı ise 20 yıl sonra İngiltere Warwick üniversitesinde çalışan Persaud
ve Dodd[17], tarafından ve 1985’te Japonya Hitachi’de Ikegami ve Kaneyasu tarafından ortaya atılmıştır.
“Elektronik burun” bir terim olarak 1980’lerin sonunda, 1988 yılında Gardner ve Bartlett tarafından ortaya
konmuştur. 1991’de NATO İleri Düzey Çalıştay’ında (NATO Advanced Workshop) kemosensörel bilgi
işleme konulu bir oturumda, Yapay koku algılama sistemi tartışılmış ve bir Yapay koku algılama sistemi
(Artificial Olfactory System) tasarımı ileri sürülmüştür. Elektronik Burun konu başlığıyla ilgili ilk konferans
1991 yılında düzenlenmiştir. 1991'den bu yana elektronik burun teknolojisine olan ilgi ve bilimsel
makalelerin sayısı sürekli gelişen uygulamalarla artmıştır [18].

2.2. Elektronik Burun Uygulamaları
Modern teknolojilerle, elektronik ve yapay zekâ konularında son yıllarda kaydedilen gelişmeler ile biyolojik
materyallerin çeşitli özelliklerinin ölçümü ve karekterizasyonu çok kolay bir şekilde
gerçekleşebilmektedir[19]. Bu kapsamda ele alınan elektronik burunlar, gıda ve çevre güvenliği ve hatta insan
sağlığını da içine alan birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

1070

Elektronik burun uygulamalarıyla ilgili literatürde çok sayıda çalışma yapılmıştır: Balasubramanian ve ark.
(2005) ticari olarak satılan bir elektronik burunu kullanarak marketlerde satılan sığır etinin tazeliğini
belirlemiştir. Kullandıkları sistem, eti taze olarak sınıflandırmayı başarmıştır [20].
Younts ve ark. (2005) kendi oluşturdukları ve gaz sensörlerinden oluşan sistemle, yapay sinir ağları
yöntemini kullanarak değişik bakteri türlerini birbirinden ayırt etmeye çalışmışlardır. Geliştirdikleri sistem,
Escherichia coli 0157:H7 ile Escherichia coli Non-0157:H7’yi birbirlerinden ayırt edebilmiştir. Her iki farklı
bakteri türünün salgıladığı gazların oluşturduğu parmak izlerinin farklılığı sistemin ana çalışma prensibini
oluşturmaktadır [21].
Dodd ve ark. (2005) farklı gazlara duyarlı 16 adet metal-oksit gaz sensöründen oluşan bir elektronik burun
kullanarak tilapia (Oreochromis niloticus) balığının farklı bayatlama zamanlarını sınıflamışlardır. Least
squares için %78.8, K-nearest neighbor için ise %83.8’lük bir sınıflandırma gerçekleştirmişlerdir [22].
Qu ve ark. (2001) 32 adet gaz sensöründen oluşan bir elektronik burun kullanarak havadaki koku
konsantrasyonunu %20’lik bir ortalama hata ile ölçmüşlerdir [23].
Machado ve ark. (2005) Elektronik Burun sistemlerinin insan sağlığındaki bir uygulamasını yapmışlardır.
Kullandıkları bir elektronik burun ile akciğer kanserini tespit etmişlerdir. Sistemi 59 gönüllü üzerinde test
ederek (14 akciğer kanseri hasta, 25 başka bir akciğer hastalığına sahip hasta ve 20 sağlıklı insan) kanserli
hastaları nefeslerinin kokusundan tespit etmişlerdir[24].
Gomez ve ark. (2007) mandalinanın sağlamlığı, asitlik derecesi ve çözünebilir katı madde içeriği gibi kalite
özelliklerini, değişik toplama zamanlarını göz önünde bulundurarak bir elektronik burun kullanarak
belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çok değişkenli kalibrasyon teknikleri (PLS) kullanılarak
mandalinanın kalite özellikleri 0.66 ile 0.73 arasında değişen korelasyon katsayılarıyla belirlenebilmiştir[25].
Li ve Heinemann (2007) elmalardaki fizikler zedelenmeleri belirleyip onları gruplandırmada bir elektronik
burun sistemi kullanmışlardır. Yaklaşık %85’lik bir hassasiyetle zedelenmiş ve fiziksel olarak uygun olmayan
elmaları ana bileşen analizleri (PCA) yöntemini kullanarak belirleyebildiler [26].
Kızıl ve Lindley (2001) tin-dioksit gaz sensörlerini kullanarak çiftlik hayvanlarının gübrelerinde bulunan
bitki besin maddelerinin miktarlarını belirlemeye çalışmıştır. Çalışmada çoklu regresyon analizleri sonucunda
gübrenin toplam-N, organik-N, NH4, ve K içerikleri 0.81, 0.72, 0.92 ve 0.72 gibi yüksek korelasyon
katsayılarıyla belirlenebilmiştir[27].
Kızıl ve Lindley (2001) ve Kızıl ve ark. (2001)’de elde edilen sonuçların ışığı altında, Kızıl ve Lindley (2009)
metan, amonyak ve hidrojen sülfit gazlarına duyarlı metal-oksit yarı iletken sensörler kullanarak geliştirdiği
sistem ile gübredeki N, P, ve K miktarlarını yine çoklu regresyon analizleri sonucunda yüksek korelasyon
katsayılarıyla ölçmüşlerdir. Mini-pompalar, sirkülasyon fanları, veri toplama kartı gibi unsurlar kullanılarak
sistemin performansı artırılmaya çalışılmıştır[28,29].
Zhang ve Wang (2008) ve Pang ve ark. (2008), buğday tanelerinin depolanma sürelerinin belirlenmesi
üzerine yaptıkları iki ayrı araştırmada yapay sinir ağları ve Elektronik Burun kullanarak iyi bir sınıflama
performansı sağlanabileceğini ortaya koymuşlardır[30,31].
Roine ve diğerleri, (2014a) üriner sistem enfeksiyonlarında rol oynayan önemli patojen bakterilerden olan E.
coli, S. saprophyticus, E. faecalis ve Klebsiella spp. suşlarının idrarda Elektronik Burun ile tespit edilebildiği
ve bakterilerin %95 duyarlılık ve %96 özgüllük değerleri ile tanımlanabildiği gösterilmiştir[32].Williams ve
Pembroke (1989) tarafından, kanserin ilk defa koku alma yoluyla köpekler tarafından tespit edilebileceği
ortaya konmuştur [33]. Köpeklerin yüksek koku alma duyusu kullanılarak prostat kanserinin idrardan
tespitine yönelik yapılan çalışmada, köpeklerin koku alma bakımından eğitilmeleri ardından teste alınan on
adet köpekten ikisinin prostat kanseri hastalarına ait idrarları diğerlerinden ayırt edebildiği gözlemlenmiştir
(Elliker vd., 2014)[34]. Elektronik Burun kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada ise, prostat kanseri ve
benign prostatic hyperplasia hastalarına ait idrar örneklerinin %78 duyarlılık ve %67 özgüllük değerleri ile
non-invaziv olarak ayırt edilebildiği bulunmuştur (Roine vd., 2014b)[35].
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Tablo I. Biyomarker ile ilişkili hastaliklar.

Rahatsızlık
Şeker
hastalığı
Akciğer kanseri
Böbrek
yetmezliği

Biyomarker
Aseton, etanol, metil nitrat
Benzen, 1,1-oksi bis-,
1,1-bifenil, 2,2-dietil, furan,
2,5-dimetil
Amonyak

Karaciğer
hastalığı

Karbonil sülfür, karbon
disülfür, izopren

Tüberküloz

naftalen, 1-metil-, 3-heptanon,
metilsikododekan

Kaynaklar
[36],[37],[38]

[39],[40],[41]

[42]
[43],[44],[45]
[46]

Astım

Pentan, etan, 8-izoprostan nitrik
oksit, sisteinilleökotrienler,
prostaglandin

[47]-[48]

KOAH

NO, H 2 O 2 , aldehitler, 8izoprostan, nitrotirozin,
Lökotrien B4, sitokinler

[49]-[50]

Eklem
iltihabı
Kistik fibroz
Meme kanseri

Pentan

[51]

etan, propan, pentan

[52]

Alkanlar, ketonlar, halojene
hidrokarbon, aldehitler ve esterler

[66]

3. SONUÇ
Sonuç olarak, elektronik burun kullanılarak hastalıkların teşhisi günümüz itibariyle yaygın kullanılmamakta
ancak teknolojik gelişmelerle de paralel olarak yakın zamanda yaygınlaşacağını tahmin etmekteyiz. Yaygın
kullanım beraberinde büyük veriyi getirecek ve bu verilerin hedeflenen hastalığın doğru teşhisi için doğru
sınıflandırma yöntemleriyle analiz edilerek cihazın geliştirilmesinde ve sonrasında toplum sağlığında
kullanılmasında katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
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Abstract
Nowadays, most of the energy necessities are obtained from using fossil fuels. However, these fossil
fuels are increasingly consumed because of the increase in usage since they are finished. Moreover, since
these fuels are carbon-based, they also cause an increase in greenhouse gas emissions which threaten the
environment and human health. For this reason, efficient use of energy and the transition to renewable
energy, which is an unlimited energy source that is harmless to the environment, has become very
important. The use of phase change materials as thermal energy storage is seen in promising solutions in
terms of efficient use of energy.
In this study, the performance analysis of the thermal energy storage designed using phase change
material and heat pipe was carried out for cooling purposes in the summer. It has been observed that the
cooling performance of the system which is formed by using phase change material and heat pipe is
improved to the reference room with same conditions.
Keywords: Phase Change Material, Thermal Energy Storage, Prefabricated Structures, Cooling,
Temperature difference.

1. GİRİŞ
İnsan hayatını tehdit eden en büyük problemlerin başında küresel ısınma gelmektedir. Bilindiği gibi
küresel ısınma, dünya atmosferinde, kıta parçalarında ve okyanuslardaki ortalama sıcaklığın artmasıyla
mevsim normallerinin değişmesidir. Bu mevsimsel değişimin birçok negatif etkisi olmaktadır. Küresel
ısınmayı önlemek amacı ile geliştirilen birçok sistem ve yöntem benimsenmektedir. Bu yöntemlerden biride
yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesidir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ve bununla
ilgili teknoloji gün geçtikçe daha kararlı ve daha verimli hale gelmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımına olanak sağlayan gizli ısı
depolama yöntemleri, farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bu sistemin ısıtma ve soğutma amaçlı
kullanımında, enerji talebi büyük oranda asgari seviyeye indirilmektedir. Literatürde prefabrik veya
konteyner gibi küçük hacimli yerlerin soğutulması üzerine birçok araştırma bulunmaktadır.
Bu araştırmaların birinde, telekomünikasyon baz istasyonlarının soğutma uygulamalarındaki enerji
tüketimini azaltmak hedeflenmiştir. Hava soğutma sistemi, faz değiştiren malzeme (FDM) ile entegre
edilerek tasarlanmıştır. Klima sistemi yerine telekomünikasyon baz istasyonlarının FDM ile soğutulması
hedeflenmiştir. Buna ek olarak faz değiştiren malzeme teknolojisi arz talep uyuşmazlığını düzeltmek için
elektrikle çalışan soğutma sistemine adapte edilmiştir. Tasarımı yapılan sistem her ünitede mevcut olan
soğutma sistemi ile birlikte çalışması öngörülmüştür [1].
Son yıllarda artan enerji talebi ile birlikte enerji depolarının öneminin arttırdığı gözlenmektedir. Bu
sebepten dolayı, FDM yüksek enerji depolama kabiliyetleri ve kolay uygulanabilirliği gibi özellikleri
sebebiyle FDM’nin binalardaki kullanımı önem kazanmıştır. Literatürde binalarda FDM kullanımı ile ilgili
birçok uygulamanın ve deneysel çalışmaların olmasına rağmen, bu sistemlerin gece kullanımına yönelik çok
az örnek vardır.
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Soğutma amaçlı olarak tasarlanan, FDM emdirilmiş alçı bordu, gece soğutma uygulamasıyla
birleştirilip deneysel olarak incelenmiştir. Testler için belirlenmiş iki tane akıllı kontrol sistemi döşenmiş
kulübeler kullanılmıştır. Kulübelerden biri FDM emdirilmiş alçı bordu ile diğer ise normal FDM’siz alçı
bordu ile inşa edilmiştir. İlk olarak iki kulübede klima sistemi gece soğutma sistemi olmadan düşük pik
sürecinde FDM’ler şarj olsun diye kullanılmışlardır. Gece soğutma sistemi FDM’yi şarj etmek için
kullanılırsa haftalık elektrik kazancı %73 olarak elde edilmiştir [2].
Bir başka çalışmada ise tadilatta olan hafif şirket binaları için geliştirilmiş termal olarak aktif tavan
paneli tasarlanmıştır. Bu sistem, ofislerde ve endüstriyel binalarda ısıtma ve soğutma için yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımına olanak sağlamaktadır. Yeni bir tasarım olan tavan paneli, FDM olarak parafinin
özelliklerini kullanmışlardır. Sadece 5 cm ile sınırlandırılmış panel kalınlığı ile faz değişimi sırasında yüksek
ısı depolama kabiliyetine sahiptir [3].
Faz değiştiren malzemeler büyük ölçekli olarak bina cephe havalandırması uygulamalarında
kullanılmaktadır. Bu özel bina kaplamaları kullanılarak, Akdeniz iklimine sahip bir coğrafyada, yaz sezonu
boyunca soğutma maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. İki adet küp şeklinde ev tasarlayıp, bu
evlerden bir tanesine faz değiştiren malzemeli cephe soğutucusu yerleştirilmiştir [4]. Faz değiştiren
materyaller geniş bir şekilde bina dış cephe uygulamalarında pasif olarak kullanılmakla beraber, aktif olarak
da kullanılmaktadır. Yeni bir teknoloji olarak tasarlanan pasif ve aktif sistemler bir arada kullanılabilen hibrit
sistemler daha iyi bir çözüm olduğu iddia edilmektedir. Araştırmacıların yapmış olduğu çalışmada, beton
tabakaların oyuklarına büyük ölçekli faz değiştiren malzemeler yerleştirilmiştir. Ters ısı akımı neticesinde ısı
kompresörden gönderilen havanın beton tabakanın boşluklarından geçerken, faz değiştiren malzeme ısıyı
gizli ısı olarak depoladığından dolayı soğutma işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın hedefi ise beton
tabakanın ve diğer bileşenlerinin termal performansının kontrolü, teorik analizi ve Akdeniz ikliminde
uygulanabilirliğini araştırmaktır [5].
Enerji tüketiminin azalmasına yardımcı olan soğutma uygulamalarında kullanılan ısının faz
değiştiren materyallerde biriktirildiği termal enerji depoları mevcuttur. Termal konforu artırmak için bu
materyallerin bina uygulamalarındaki kullanıma uygun olduğu ifade edilmektedir. Çünkü bu materyaller faz
değişimi sırasında sıcaklıkları sabit kalıp, büyük miktarda ısı depolayabilme kabiliyetlerine sahiptirler [6].
Araştırmacılar, gizli ısının ısıl depolarda biriktirilmesi ile soğutma uygulamalarında enerji
tüketimini azaltan düşük sıcaklıklarda faz değiştiren materyallerde depolanmasına olanak sağlayan bir
teknoloji olduğunu ileri sürmektedirler. Yapılan bir çalışmada, bağımsız soğutma sisteminin termal ısı
deposunda çoklu faz değiştiren malzemeler kullanılan sistemin, enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Giren
havanın sıcaklığı ve hava hareket miktarının sistem performansının üzerindeki etkileri incelenmiştir [7].
Yapılan literatür araştırmasında, termal enerji depolarında faz değiştiren malzemeyle ısıtma, havalandırma ve
soğutma sistemleri birleştirilerek kullanılmıştır. Araştırmacılar, sistemde faz değiştiren malzemeler için
paketler ve farklı depolar tasarlamışlardır. Sistemin uzun süreli çalışmasını garantiye almak için faz değiştiren
malzemelerin bırakılacağı kapsül, depo ve benzeri hacimlerin hangi materyalden yapılacağı çok önemli bir
unsurdur. Seçimi yapılacak bu malzemeler ile faz değiştiren malzemenin uzun süreli depolanmasına ve
kullanılmasına olanak sağlayacaktır. Bunun aksi durumunda, faz değiştiren malzemeler ile depolama
malzemesi arasında herhangi bir kimyasal reaksiyonun oluşması veya etkileşime girilmesi istenmemektedir.
Ticari olarak bulunabilen dört madde test edilmiştir. Bu faz değiştiren malzemeler iki gruba ayrılmış; ısıtma
ve soğutma amaçlı olarak ayrılıp korozyona göre incelemişlerdir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar
göstermektedir ki, paslanmaz çelik malzemenin faz değiştiren malzemelerin depolanmasında en uygun
malzeme olduğu görülmüştür [8]. Bu çalışmada, prefabrik yapıya FDM ve ısı borusu kullanılarak tasarlanan
ısıl enerji deposunun, yaz aylarında soğutma amaçlı performans analizi yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi park alanında konumlandırılmış konteynerde
yapılmıştır. Şekil 1’de konteynerler gösterilmiştir.

Şekil 1. Deneysel çalışmanın gerçekleştirildiği konteynerler
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Bu çalışmada, konteynerin iki odasından birine hiçbir işlem uygulanmayarak referans oda olarak
seçilmiştir. Diğer odasının ise tavanına buharlaştırıcı kısmı odanın içerisinde yoğuşturucu kısmı ise dış
ortamda kalacak şekilde 3 adet eşdeğer boyut ve ölçülerde ısı borusu yerleştirilmiştir. Isı bacalarının odanın
içerisinde bulunan buharlaştırıcı kısmının tamamını kapatacak şekilde paslanmaz çelik levha ile kapatılarak
içerisine 10kg CaCl 2 6H 2 O FDM eklenmiş ve ısıl enerji deposu oluşturulmuştur. Odaların kapıları yalıtım
malzemesi ile kapatılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği oda, referans oda, ısı bacası yüzeyi, ısıl enerji
deposunun iç yüzeyi ve dış ortam sıcaklığı, ısıl çiftler kullanılarak, Temmuz ayı içerisinde bir hafta boyunca
10’ar dakikalık ölçüm aralıklarıyla kaydedilerek analiz gerçekleştirilmiştir.

2.1. Çalışmada Kullanılan Isı borusu
Isı borusunun bu projedeki işlemi şu şekildedir; iç ortamda ısınan havanın hacminin genişleyip öz
kütlesinin azalması neticesinde yükselip kendi üzerinde biriktirmiş olduğu enerjiyi ısıl enerji deposunun alt
kısmına verir. Isıl enerji deposundaki proje için özel seçilmiş faz değiştiren malzemenin erime sıcaklığına
gelmesiyle faz değişimi başlar. Faz değişimi başlamadan öncede sistemin genel ısısının artması neticesinde
ısı boruları işlem yapar. Bu durumda sistem sadece hissedilebilen ısı deposu gibi davranıp ısı odadan ısıl
enerji deposuna oradan da ısı borusuna ve son olarak atmosfere atılır. Faz değişim süresince ortamın sıcaklığı
sabit kalır ve ısıl enerji deposu ısıl enerjiyi faz değiştiren malzemede biriktirmeye başlar. Aynı zamanda, ısı
borularının faz değiştiren malzemeyle temas durumunu artıran kanatlardan ısı transferi de başlamış olur.
Böylelikle ısıl yük ortamdan ısıl enerji deposunun girişi olan tavana oradan da FDM’ye ve ısı borularına
gönderilmiş olur. Isı borularının yoğuşturucu ve buharlaştırıcı bölümlerinin fotoğrafları, Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Isı borusunu yapısı

2.2. Isıl Enerji Deposunun İçyapısı
Sistemin dış ortam yalıtımı yapıldıktan sonra ısıl enerji deposunun iç yalıtımı da yapılmıştır. Bu
yapılmış olan yalıtım işlemi ısıl enerji deposuna koyulacak maddenin hem dışarı sızmasını engellemek hem
de ortamın ısıl enerji deposundaki maddenin faz değişim sıcaklığına ulaşması neticesinde kimyasal maddenin
uçmasını engellemek için yapılmıştır. Şekil 3’de ısıl enerji deposunun içyapısının yalıtım yapılmış hali
gösterilmiştir.

Şekil 3. Isıl enerji deposunun içyapısı
Isıl enerji deposunun yalıtım işlemleri bittikten sonra yapılan deneyin verilerini elde etmek için ısıl
çiftler kullanılmıştır. Kullanılan ısıl çiftler T tipi olup sıcaklık aralıkları 0 ile 100oC’dir. Deney verilerini
kontrol edebilmek ve tam karşılaştırma yapabilmek için konteynerin birçok yerine ısıl çift yerleştirilmiştir. Isı
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borularının, oda içerisine yerleştirilen buharlaştırıcı bölümü ve ısıl çiftlerinin yerleşimi, Şekil 4’de
gösterilmiştir.

Şekil 4. Isı borularının buharlaştırıcı bölümü ve ısıl çiftlerin yerleşimi

Isı borusu üzerine 6 adet ısıl çift yerleştirilmiştir. Bu yerleştirilen ısıl çiftler sırasıyla 16, 17, 18, 19,
20 ve 21 noktalarıdır. Isıl çiftlerden 16, 17, 18 ısı borusunun gövdesine yerleştirilmiştir. Isıl çiftlerden 19, 20
ve 21 ise on adet olan ısı borusuna kaynak edilmiş dairesel kanatçıkların ortasına konumlandırılmıştır. Şekil
5’de ısıl çift yerleştirilmiş ısı borusunun yoğuşturucu bölümü görülmektedir.

Şekil 5. Isı borusunun yoğuşturucu kısmındaki ısıl çiftler

3. DENEYSEL SONUÇLAR
Faz değiştiren malzeme kullanılarak tasarlanan ısıl enerji deposu ile konteyner soğutma testi
03/06/2018 tarihinde saat 15:40’de başlatılmış, 10.06.2018 tarihinde, saat 09.05’de sonlandırılmıştır.
Şekil 6’da 22, 24. noktalar ile çevre sıcaklığı karşılaştırılmıştır. Burada karşılaştırılan ısıl çiftler dış
ortamda konumlandırılmıştır. 27. nokta konteynerin üstünde, 22. nokta konteynerin ön yüzünde ve 24. nokta
konteynerin güneye bakan yüzeyinde konumlandırılmıştır. 22. nokta ile 24. nokta konteynerin hem dış
kasasında olduğu için hem de günün güneşli saatlerini karşıladığı için sıcaklık değerleri yüksek olduğu
gözlenmiştir.
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Şekil 6. Dış ortamda konumlandırılmış ısıl çiftler değerlendirilmesi

Şekil 7’de ki grafikte çevre sıcaklığı, referans odasının sıcaklığı ve ölçüm odasının sıcaklığının
deney boyunca elde edilen sonucu gösterilmiştir. Konteyner kapalı bir ortam olduğu için deneyin bazı zaman
dilimlerinde odalardaki sıcaklıklar çevre sıcaklıklarından daha yüksek olarak gözlemlenmiştir. 25 numaralı
ısıl çift referans odasındaki ısıl çifttir. Bu noktada ölçülen sıcaklık 28 ve 29 numaralı noktadan belli bir
müddet daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Buda ısıl enerji deposunun ortamın ısısını belli bir müddet
aldığı için ölçüm ve referans odasının sıcaklık zaman grafiğinde farklılık gözlemlenmiştir. Buradaki
farklılığın daha belirgin hale gelmesi için ısıl enerji deposunun yapısından ısıl enerji deposundaki faz
değiştiren malzemenin miktarı türü çalışma prensibi gibi parametreler büyük rol oynamaktadır.

Şekil 7. Çevre sıcaklığı referans ve ölçüm odasının karşılaştırılması

Isıl çiftlerimizin yerleştirildiği 9, 16, 18 ve 27. noktalar Şekil 8’de deney suresi boyunca zamana
bağlı sıcaklık değişimleri olarak incelenmiştir. 9. nokta ısı borusunun alt gövdesinde bulunmaktadır. Burası
ısıl enerji deposunun içinde bulunup ısı borusunun gövdesinin başlangıç noktasıdır. 16. nokta ısıl çifti ısı
borusunun üst kısmının alt kısmıyla birleşme noktasına yakın bir yerde durmaktadır. 18. nokta ise ısı
borusunun gövdesinin en üst kısmına yakın yerde bulunmaktadır.
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Şekil 8. Çevre sıcaklığının ısı borusu üzerinde ki noktalarıyla karşılaştırılması

Bu grafikte dış ortam havasıyla ölçüm odasının etrafında bulunan ısıl çiftlerin zamana bağlı sıcaklık
değişimleri gösterilmiştir. Burada 27. nokta dış ortam havasının durumunu göstermektedir. Burada 22. ve 24.
nokta konteynerin dış yüzeyinde bulunduğu için günü güneşli zaman dilimlerinde sıcaklı değerlerinde artışlar
görülmektedir. Bu sıcaklık artışı konteynerin duvar kalınlığı ve yalıtımıyla alakalı olarak iç ortama yani
soğutulmak istenen ortamı etkilemektedir. 23. nokta ölçüm odasının kapısının dış tarafında yani konteynerin
koridor tarafında bulunmaktadır. Buda dış ortamın ısınması neticesinde iç ortamın sıcaklığının arttığı ve hatta
dış ortamdan daha sıcak hale gelmektedir. 26. nokta ise ölçüm odasının kuzey duvarının dışında yer
almaktadır. Bu ısıl çiftte diğerlerine nazaran biraz daha sıcaklığı düşük olduğu gözlemlenmektedir. Şekil 9’da
ölçüm odası ile ölçüm odasının etrafında yer alan ısıl çiftlerin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimleri
gösterilmektedir.

Şekil 9. Ölçüm odasının etrafındaki ısıl çiftlerin zamana bağlı sıcaklıklarının değişimi

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu deneysel çalışma, Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi park alanında konumlandırılmış
konteynerde yapılmıştır. Faz değiştiren malzeme kullanılarak tasarlanan ısıl enerji deposu ile konteyner
soğutma testi 03.06.2018 tarihinde, saat 15:40’de başlatılmış ve 10.06.2018 tarihinde saat 09.05’de
sonlandırılmıştır. Bütün deney süresi boyunca çevre sıcaklık değişimi için çeşitli noktalara, ölçüm odasına,
ısıl enerji deposunun içyapısına, ısı borusunun çeşitli yerlerine ve referans odasına konumlandırılmış ısıl
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çiftlerden zamana göre sıcaklık değişimi bilgileri toplanmıştır. Bu bilgiler çevreye, ölçüm odasına, referans
odasına ve ısı borusundan elde edilen ölçüm sonuçlarına göre çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.
Deneyde kullanılan konteyner odalarının eşit boyutlarda olmasına karşın aynı şartlarda
olmamasının ölçüm sonuçlarına etkisi oluşmuştur. Referans odasının iki yüzeyinin güneş ışığıyla teması
ölçüm odasının ise üç yüzeyinin güneş görmesi referans odasıyla ölçüm odası arasında sıcaklık farkının fazla
olmamasına neden olmaktadır.
Isıl enerji deposunda kullanılan Faz Değiştiren Malzemenin miktarı artırılırsa, ısıl enerji deposunun
ortamdan ısıl enerjiyi alıp ısı borularına iletme kabiliyeti daha da artacaktır. Ayrıca ısıl enerji deposunun ısıl
enerji depolama kapasitesinde de büyük ölçüde artma olacağı için ölçüm odası ile referans odası arasında
sıcaklık farkı da artacaktır.
Deneylerdeki ısı borularında R134a soğutucu akışkan kullanılmıştır. Kullanılan bu soğutucu
akışkanın miktarının artırılması ile soğutma performansının arttığı görülmüştür. Isı borularının ısıl enerji
deposunun içyapısında kalan evoparator kısmındaki kanatların uzunluğu ve şekli değiştirilirse, daha kısa
zamanda yüksek oranda ısı transferi yapabilme olanağı da ortaya konulmuştur.
Sonuç olarak, soğutma performansında elde edilen iyileştirme, bu tür sistemlerin elektrik olmayan
yerlerde yaygınlaştırılması ticari anlamda büyük yatırımların habercisi olacaktır.
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Abstract
In Turkey and World, excess agricultural products after harvest are generally dried with open air drying
process with solar energy as the cheapest storage method. During this type of drying, negative effects of
insects, birds and wind, the inadequate weather conditions, the microbial activities and the product loss
are occurred. To reduce this effects, this study aims to design a solar sourced hybrid drying system
supported by an air to air heat pump to dry medical and aromatic plants. The hybrid system conducted
consists of a hot air collector, an air to air heat pump and a drying furnace with electric heater. The
circulation air in the system is primarily heated in the hot air collector. Preheated air is sent to the
condenser of the heat pump. The hot air at the desired dryness is blown onto the product and then the
product is dried. If the temperature is below the desired drying temperature, the heaters in the system
enter the circuit. Since this system operates completely closed circuit, it ensures that the products are
dried at the desired temperature and time. Therefore, since it is not the effect of direct solar radiation, the
healing and storage period expected from these plants will increase.
Keywords: Drying process, Medical and aromatic plants, Hot air collector, Air to air heat pump, Design.

1. INTRODUCTION
The use of certain synthetic substances in place of natural substances in the manufacture of medicines has
increased the side effects of these medicines. This has increased the interest of people in the treatment of
natural or cultural environments. With increasing interest, science branches such as ethnopharmacognosy,
ethnobotany, and ethnopharmacology have been established, developed and become popular science branches
today [1]. It has been reported that the number of medicinal plants for treatment with medicinal plants
prepared by the World Health Organization (WHO) in the 1990s, based on publications and pharmacopoies
made in 91 countries, has increased to 500 and this number is increasing day by day [2]. Turkey has a rich
flora due because of its geographical location. 11014 taxonomic group distribution in Turkey also shows that
among the countries where much of the endemic plant species found [3, 4]. In recent years, people in many
countries are increasingly interested in medicinal and aromatic plants, that is, natural products. For example,
in a survey of 1043 people in New Zealand, it was seen that one in three people used some of these plants and
believed it to be of benefit. Again, in the same study, it was determined that the tendency of women to these
plants was higher than that of males [5].
During the harvesting period of medical and aromatic plants, production is high but consumption is limited.
Various drying techniques have been developed to keep the demanded products at harvest time. With these
techniques, these crops can be reached after the post-harvest period.
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2. DRYING OF MEDICAL AND AROMATIC PLANTS
Post-harvest generations of fruit, vegetable, medical and aromatic plants are widely dried directly by solar
radiation. During this outdoor drying, adverse effects of insects, birds and wind cause crop losses. In addition,
due to the inadequate weather conditions, microbial activities that can not be removed at the time of the
nourishment of the product result in mold loss and yield losses in the end product [6]. Newly harvested
medicinal and aromatic plants should be started to dry immediately due to the adverse effects of atmospheric
air (bacteria, dust and moisture). Particular attention should be paid to the fact that the material remains at this
temperature for a very short time during drying, considering that the temperature at which drying enzymes are
most effective is between 35-50 °C. Drying should be done under or above this temperature and drying in the
open air and in the shade should be preferred [7].

2.1. Drying Methods of Medical and Aromatic Plants
2.1.1. Drying in the sun
This method can be used for green plants, not suitable for flowers. As the sun blossoms the flowers, it causes
the active ingredients to decrease.

2.1.2. Drying in the shadow
Green plants are dried in open arbor, porch or hangar without the direct effect of solar radiation. The product
to be dried is suspended in bundles or laid in a very thin layer on the floor or on the drying shelves.

2.1.3. Drying in the glass greenhouse
In areas where the solar radiation is not high enough, it is very thinly laid and dried in bundles in a room like
glass greenhouse.

2.1.4. Drying with the hot air
Despite the operational cost, very high quality dried plant parts are obtained. According to the amount and
type of material to be dried; one of methods like a drying cabinet (in drying of small quantities), in a drying
chamber (in drying of bulk materials) and in drying tunnels (in drying large quantities of materials) are
selected.

2.1.4.1. Controlled drying with hot air
It is possible to reduce the disadvantages of atmospheric direct sun and wind drying by using closed solar
energy system. In this method, the drying air is passed through the hot air collector to provide a controlled
drying. In the indoor environment there are solar energy and natural and drier models operating by gravure
convection. In the drying process with hot air, the drying air is heated to a certain temperature to increase the
moisture receiving ability and is sent at a certain speed on the product to be dried natural or forced flow. Hot
air coming into contact with the product takes moisture of the product and this process continues until the
desired moisture content is reached.
The products that are dried in the controlled environment are cleaner than the products that are dried under
the sun, and at the end of the drying, there is less change in the natural color, taste, smell and nutrients and
thus the product is protected from environmental conditions by controlled drying [8].
In this study, a hybrid drying system assisted by renewable energy sources of medicinal and aromatic plants
was investigated.

3. HYBRID DRYING FURNACE WITH RENEWABLE ENERGY SOURCE
In this study, a drying furnace prototype with a multi-purpose convection solar energy supported air source
heat pump has been manufactured to dry medical and aromatic plants. In this system, ideal parameters (air
temperature, air speed, drying time) for the product to be dried are entered into the PLC system in the system
to control the parameters according to the load. This system consists of three main parts.
• The hot air collector manufactured to heat the air in the furnace
• Drying furnace, heat pump and ducts
• PLC control unit
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3.1. Hot Air Collector
In Fig. 1, the top view of the hot air collector is manufactured in dimensions of 1130x755x175 mm. The
upper part of the absorbent surface was chosen as copper plate. In order to increase the heat transfer surface
of the collector, 10 pieces of wing film made of galvanized sheet seen as Z-shape under the copper absorbent
surface were joined by rivets at intervals of 8 cm. Underneath the wings, galvanized sheet metal is combined
with a spot welding machine and 10 air ducts with rectangular cross section in the collector are manufactured
as in Fig. 2. In these channels, distributor (DD) at the inlet and collector (TD) at the outlet are installed to
distribute hot air in equal amounts of air.

Figure 1. Top view of hot air collector.

Figure 2. Sectional view of the hot air collectors.

3.2. Drying furnace, heat pump and ducts
The drying furnace in Fig. 3 is manufactured in dimensions of 570x600x960 mm. In the heat pump on the
furnace section; a 1/3 HP Embraco brand compressor with R134a refrigerant compatible with air conditioning
system (6-8 °C evaporation temperature), two Gunay branded condenser with 1/2 HP, a Gunay brand
evaporator with 1/3 HP, two glop valve with 1/4", a Danfoss internally balanced thermostatic expansion valve
and two electric resistors with 1,5 kW are used.
As can be seen in Fig. 3, the condenser K 1 on the drying furnace can be operated independently of the
condenser K 2 . The condenser K 2 will be turned off if the temperature of the air coming from the hot air
collector is the same. As the condenser K 2 is in the oven, it will perform the night drying process because it
increases the reliability of the system. Two electric resistors with 1,5 kW are installed in front of the
condenser in the furnace. These resistances are intended to provide the ideal drying chamber temperature and
to increase the reliability of the system by supporting either one or both of the loads according to load, as a
support to the heat pump for night drying. The centrifugal fan at the outlet of the furnace is 1700m3/h flow
rate and 700 W power. A frequency controlled fan speed control circuit was used to bring the system to
variable airflow (0~1700 m3/h). There are 3 dampers on the drying furnace. When the D 1 and D 3 clasps are
closed and the D 2 clasp is opened, a by-pass circuit is opened. This ensures that the system is operated only
as a heat pump. This feature allows the dryer to be uninterrupted and only the heat pump can be explored.
The digital scale in the furnace records mass loss depending on the time. Endkon brand data logger with 16
outputs is used for temperature measurements. This data logger records the temperatures at all measuring
points in one minute and displays the temperature changes on the computer screen in time, depending on the
time. The measurement points include the wet and dry bulb temperature of the air at the outlet of the
collector, the wet and dry bulb temperature of the air at the outlet of the condenser in the furnace, the wet and
dry bulb temperature of the next electricity shower, the wet and dry bulb temperature of the outlet air of the
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product basket, the temperature of the air at the exit of the furnace and the dry bulb temperature are measured
at 15 different points as the ambient temperature.

Figure 3. PLC controlled hybrid drying furnace with renewable energy source.

The 300x300mm culverts placed at the entrance and exit of the furnace are designed for circulating and
exhausting natural air only through the product. To operate the system under these conditions, it is necessary
to close the K 1 , K 2 and K 3 clips and open the damper. This will be assessed to investigate the effect of air
velocity on product quality. Cross-sectional drawings of the drying furnace, heat pump and ducts are given in
Figs. 4-6.

Figure 4. Solid modeling image of the system.
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Figure 5. Cross-sectional image of the system from different angle.

Figure 6. Cross-sectional image of the system from different angle.

3.3. Control Unit
The control panel consists of one 0-1 position main pacho switch (AS), independent fuse groups of all units, a
centrifugal fan at the furnace inlet, a 0-1 position (F) switch for energizing the motor, a frequency-controlled
electronic circuit running the fan at 0~1400 m3/h 0-1 position (R 1 ) pacho switch, which transfers energy to
the first electrical resistance in 1,5 kW power in the furnace, second electric resistance energy in 1,5 kW
power in the furnace (R 2 ) pacho switch which transmits the 0-1 position are used. The ammeter, voltmeter
and cosφ meter are used to detect the change in these units under different operating conditions, while the
Wattmeter is used to measure the instantaneous power consumption value of the system (see Fig. 7).

Figure 7. Cross-sectional image of the system from different angle.
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A computer-aided data collector with 16 outputs was used for temperature measurements. This data collector
records the temperatures at all measuring points every minute and displays the temperature changes on the
computer screen graphically depending on the time. It is considered to make capacity calculations by
evaluating this data in PLC system.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION
Closed-circuit drying systems are very important for obtaining high value added products in the drying of
agricultural products. In closed circuit drying systems, the temperature of the air sent to the product, the
period of drying, the drying time of the desired value and uninterrupted makes these systems attractive.
However, the initial investment costs and operating costs of these systems are high. This is a system with
lower initial investment costs and lower operating costs. With this multi-purpose system, parameters related
to the desired product to be dried can be conditioned by entering the system. Reliability problem in this
system is solved with two electric resistance support because of reliability problem in renewable energy
source works. This multi-purpose system is designed to provide high value-added products by providing ideal
conditions for drying of agricultural, medical and aromatic plants (air temperature, relative humidity, air
speed, drying time) in the drying furnace.
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Abstract
Energy requirement has been increasing rapidly together with advancing technologies and in parallel
with developing industry. It is known that energy need of Turkey mostly result from heating. The most
efficient energy saving method from energy that used for heating is heat insulation. In this study, by using
life cycle cost analysis method, the effects of compound differences in outer walls of buildings on payback
period, energy savings, total cost, optimum insulation thickness in case of 3 different insulation material
(EPS, XPS and stone wool) use for three different fuel (natural gas, import coal and local coal) in
Afyonkarahisar/Turkey. For chosen wall type, lowest insulation thickness value, in case of XPS use as an
insulation material and natural gas use as fuel, is 0.028 m while it is 0.061 m for coal. Payback period
obtained as 1.8 to 4.4 years and annual energy savings obtained as 53% to 65%. It is also estimated that
emissions of greenhouse gases are reduced by up to 82%.
Keywords: Air pollution, greenhouse gases, building external wall, insulation thickness, optimization.

1. GİRİŞ
Dünya’da yaşanılan enerji krizleri, enerji üretimi, tüketimi ve enerji politikalarında önemli gelişmeleri
beraberinde getirmiştir. Bilinçsizce tüketilip israf edilen enerji için son yıllarda geliştirilen enerji politikaları
sayesinde enerjinin bilinçli kullanılıp, tasarruf edilme yolları belirlenmeye başlanmıştır. Petrol ve petrol
türevi enerji kaynaklarına olan bağımlılık azaltılmaya çalışılmış, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma imkânları araştırılmaya başlanmıştır. Her geçen gün kömür,
petrol gibi fosil enerji kaynaklarının daha ne kadar süre kullanılabileceği tartışıla dururken, dünya bu kez
canlı hayatını tehlikeli boyutlarda etkisi altına alan bir çevre sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Sera etkisi ve
ozon tabakasında oluşan deliğin her geçen gün büyümesi sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma sorununa
çözüm arayışları başlamıştır. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlerin başında, atmosfere salınan baca gazı
emisyonlarını azaltmanın önemi ortaya konulmuştur. Buda, yakıt yakılarak elde edilen ısı enerjisini daha az
yakıt kullanarak elde edebilmekle mümkündür [1].
Türkiye’nin enerji tüketimi üretiminden daha fazla olduğu için enerji açığını dış alımlarla yapan bir ülkedir.
Türkiye’de sanayi ve teknolojik yatırımların artması, şehirleşme ve yaşam kalitesinin yükselmesi, göç ve
diğer yollar ile ülke nüfusunun artışı enerji tüketimini hızlı bir şekilde arttırmaktadır. Bu nedenler Türkiye’yi
konfor şartlarını bozmadan konfor için harcanan enerji için tasarruf planları ve önlemleri konusunda
zorlamaktadır. Bu önlemleri almanın da en kolay yolu yalıtımla yazın ısı kazancını kışın da ısı kaybını asgari
seviyeye indirgeme mümkün olacaktır. Binalara yapılacak ısı yalıtım uygulamaları ile önemli ölçüde enerji
tasarrufunun yanında fosil yakıt tüketiminin azalmasından kaynaklı sera gazı salınımının da azalacağı
aşikârdır. Bina dış duvarlarına yapılacak olan yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlığı oldukça önem arz
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etmektedir. Çünkü yalıtım kalınlığının artması ısı kazancı ve ısı kaybını önemli ölçüde azaltırken, yalıtım
malzemesinden doğacak yalıtım maliyeti de artıracaktır. Bunun için yalıtım uygulamalarında optimum bir
nokta bulmak gerekmektedir. Optimum yalıtım kalınlığını bulmakla birlikte hem yakıttan hem sera gazı
emisyonundan hem de yalıtım maliyetinden tasarruf sağlanacak, amortisman süresi de kısalacaktır.
Optimum yalıtım kalınlığı, binanın ısıtma ve yalıtım maliyeti analizi sonucunda belirlenir. Binanın duvar
konstrüksiyonu, binanın bulunduğu yerin iklim verileri, yalıtım ve yakıt maliyeti, soğutma ve ısıtma yükleri,
ısıtma sisteminin verimi, soğutma cihazının performansı, yalıtım malzemesinin ömrü ve faiz, enflasyon gibi
ekonomik veriler optimum yalıtım kalınlığını etkileyen parametrelerdir [2]. Farklı metotlar kullanılarak bina
dış duvarlarına uygulanan yalıtım malzemelerinin optimum yalıtım kalınlıklarını belirlemek için bir çok
çalışma yapılmıştır.
Bolattürk, yaptığı çalışmada Türkiye’nin birinci iklim bölgesindeki şehirler için optimum yalıtım
kalınlıklarını güneş radyasyonunu da dikkate alarak hesap etmiştir. Buna göre sıcak iklim bölgelerindeki
binalarda optimum yalıtım kalınlıkları soğutma yüklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır
[2]. Bolattürk, başka bir çalışmasında Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesinden seçilen on altı farklı şehir için
optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları ve geri ödeme sürelerini hesaplamıştır. Hesaplama sonucunda,
bu değerleri sırasıyla 0,02–0,17 m, %22–79 ve 1,3–4,5 yıl aralığında belirlemiştir [3]. Gölcü vd., Denizli’deki
binalarda, ısıtma için farklı enerji kaynaklarının kullanılması halinde dış duvarlar için optimum yalıtım
kalınlığını, derece-gün sayısını esas alarak hesaplamışlar, enerji kaynağı olarak kömür kullanıldığında;
optimum yalıtım kalınlığı, yıllık tasarruf ve geri ödeme süresini sırasıyla 0,048 m, %42 ve 2,4 yıl olarak elde
etmişlerdir [4]. Öztuna, Edirne ilinde altı farklı yakıt türü ve iki farklı duvar konstrüksiyonu için derece gün
yöntemini kullanarak optimum yalıtım kalınlığının enerji tasarrufuna etkisini incelemiştir. Yakıt olarak yerli
kömür seçildiğinde, EPS yalıtım malzemesi için iki farklı duvar konstrüksiyonu için optimum yalıtım
kalınlığını 2,8 ile 3,9 cm, geri ödeme süresini 2,1 ile 4,2 yıl, enerji tasarrufunu ise %24 ile %47 aralığında
bulmuştur [5]. Daşdemir, Ardahan’da bir bina dış duvar bileşeninde yalıtımla beraber hava boşluğu
kullanıldığında CO 2 ve SO 2 salınımında %80’e varan düşüşler olduğunu tespit etmiştir [6]. Gürel ve
Daşdemir, Türkiye’nin dört farklı ısı bölgesinden iller için dış duvar yalıtımının optimum yalıtım kalınlığında
yapılması durumunda, salınan zararlı gazların %65–75 oranında azaldığını tespit etmişlerdir [7]. Kurt,
Karabük ili için yaptığı dış duvarlarda hava boşluğunun, optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu, toplam
maliyet, CO 2 ve SO 2 salınımları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Dış duvar içerisinde hava boşluğunun
sırasıyla 2, 4, 6 cm bırakılması durumunda, hava boşluksuz duvara oranla, CO 2 ve SO 2 salınımında ortalama
%54,46’ya varan azalma olabileceği görülmüştür[8]. Mahlia ve İqbal, Maldivler için kullanılan yakıt türüne
göre oluşan baca gazı emisyonlarından CO 2 ve SO 2 miktarlarındaki azalmayı değerlendirmişlerdir. Duvar
bileşenleri içerisinde hava boşluğu kullanılması durumunda optimum yalıtım kalınlığının düştüğü, CO 2
emisyonunda %25, toplam baca gazı emisyonunda ise %77’ye varan azalmalar olduğu görülmüştür [9]. Kurt
ve Daşdemir, Adıyaman ili için, hava boşluklu dış duvar konstrüksiyonunun çevre kirliliği üzerine etkisini
incelemişler ve hava boşluğu bırakılan duvarların emisyon salınımında diğer duvar tiplerine göre daha
avantajlı olduğunu belirtip kişi başına düşen emisyon miktarı 2,13 ton CO 2 iken hava boşluklu bir duvarda bu
değerin 0,45 ton CO 2 ’e düştüğünü tespit etmişlerdir [10]. Kaynaklı ve Yamankaradeniz, bir bölgenin derecegün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım kalınlığının tespitine yönelik bir
prosedür sunmuşlardır [11]. Gürel vd., Karabük’te kömür ve doğalgaz kullanımında dış duvar optimum
yalıtım kalınlığı tespitinin ekonomik ve çevresel analizi yapılmışlardır [12]. Ertürk vd., ısıtma ve soğutma
uygulamalarında, ısıtma derece saat (IDS) ve soğutma derece saat (SDS) değerlerine bağlı olarak, en küçük
optimum yalıtım kalınlığı, maksimum yıllık kazanç, minimum geri ödeme süresi, minimum baca gazı
emisyonu, sandviç duvarda, yalıtım malzemesi olarak XPS, yakıt olarak doğal gaz kullanılması durumunda
gerçekleştiğini bulmuşlardır [13]. Ertürk vd. Bina dış duvarlarından ziyade, pencereler üzerindeki sızmaların
önüne geçmek için Ege bölgesindeki illerde pencereler için optimum hava tabakası kalınlığını araştırmışlardır
[14]. Literatür taramasından da görüldüğü üzere ısı yalıtımı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Tüm
çalışmalar optimum yalıtım kalınlığına göre minimum enerji tüketimine göre yakıt türünü ve geri ödeme
süresini belirlemek için yapılmaktadır.
Bu çalışmada ise, Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan ve birçok yolun kesiştiği kavşak niteliği olan
Afyonkarahisar ili için yakıt olarak doğalgaz ve kömür, yalıtım malzemesi olarak da XPS, EPS ve taş yünü
kullanılması durumunda farklı iki tip duvar bileşenlerinde meydana gelecek optimum yalıtım kalınlıkları
değişiklikleri, optimum yalıtım kalınlığının çevre ve enerji üzerindeki etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Bina Dış Duvarı Konstrüksiyonu
Bir yapının oluşması için gereken gereçlerin küçük parçalar halinde bulunup tümleşik şekilde yapı kabuğunu
oluşturan bileşenlere yapı bileşeni adı denilebilir. Yapı bileşenleri genellikle ülkelere, iklim bölgelerine, hava
şartlarına veya yapı malzemelerinin temin edilebilme durumuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin soğuk
iklim bölgelerinde dış duvar bileşenleri daha kalın kullanılmakta, ılıman iklim bölgelerinde ise daha ince bir
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dış duvar bileşenleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, dış duvarlardan meydana gelecek kayıpları en aza
indirgemek için iki tip duvar seçilmiştir. Birinci tip duvar dıştan yalıtımlı duvar, ikinci tip duvar ise sandviç
duvar tipi tercih edilmiştir. Duvar bileşenleri; (1) iç sıva, (2) tuğla 13,5 cm, (3) yalıtım malzemesi, (4) dış sıva
ve (5) tuğla 8 cm oluşturduğu duvar tipi Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan duvar konstrüksiyonları

2.2. Bina Isıtma Enerjisi İhtiyacının Hesabı
Bilindiği gibi binalarda en fazla ısı kaybı ya da yazın ısı kazancı, binayı oluşturan yapı bileşenlerinden
meydana gelmektedir. Bu bileşenlerde meydana gelen ısı kayıpları binanın mimari şekline, binanın yönüne,
konumuna yalıtımlı olup olmamasına ve yapıda kullanılan malzemelerin özelliğine göre değişiklik
gösterebilir. Bina duvarlarına uygulanacak ısı yalıtımı ile yakıt tüketimi azalacak, yakıt tüketiminin
azalmasıyla da atmosfere salınan sera gazı düşecek ve çevre kirliliğinin önüne geçilerek daha kaliteli hava
sahası ortaya çıkacaktır. Dış duvarın birim alanından meydana gelen ısı kaybı, Eşitlik (1) kullanılarak
hesaplanabilir.
q = U ⋅ ( Tb − To )

(1)

Eşitlikte, U toplam ısı transfer katsayısını (W/m2K) ifade etmekte olup, aşağıdaki eşitlikten elde edilir.
U=

1
Ri + R w + R y + R d

(2)

Eşitlikte; R i ve R d sırasıyla duvar iç ve dış yüzeyinin ısıl taşınım dirençleridir. R w yalıtımsız duvar
tabakasının toplam ısıl direncidir. R y kullanılan yalıtım malzemesinin ısıl direncini göstermekte olup, aşağıda
verilen eşitliklerden hesaplanmıştır.

Ry =

x
ky

(3)

Yalıtımlı ve yalıtımsız haldeki bir binanın dış duvarlarında meydana gelen ısı kayıplarına karşılık, ısıtma için
harcanan yıllık enerji miktarı aşağıdaki eşitlikten elde edilir.
EA =

C f ⋅ U ⋅ HDH

(4)

LHV ⋅η

Eşitlikte, HDH; ısıtma derece saat değerini, LHV; yakıtın alt ısıl değerini (J/m3) göstermektedir. Tablo 1’de
çalışmada kullanılan yakıtlara ait özellikler verilmiştir. Çalışma için seçilen yakıtlar kömür olarak ithal
Sibirya kömürü, doğalgaz fiyatı da Başkent Gaz şirketinden alınmıştır [14].
Tablo 1. Kullanılan yakıta ait özellikler.
Yakıt
Doğal Gaz
Kömür

Fiyat
0,313 $/m3
0,503 $/kg

LHV
34,526x106 J/m3
29,295x106 j/kg

Η
0,93
0,65

Kimyasal Formül
C 1.05 H 4 O 0.034 N 0.022
C 5.85 H 5.26 O 1.13 S 0. 008N 0.077

2.3. Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi
Yalıtım yapılırken bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Kullanılan yalıtım malzemesinin binaya yük
bindirip bindirmeyeceği veya yanmaz olup olmayacağı, binaya nefes aldırması gibi etkenler belirleyici
olmalıdır. Dikkat edilmesi gerek başka bir husus ise yalıtım kalınlığıdır. Yalıtımın kalınlığının artması ile
birlikte ısı kazancı ve ısı kaybı azalacaktır. Ancak, yalıtım kalınlığının artması demek binaya fazladan yük
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binmesi demektir, yalıtım kalınlığının artması ile ısı iletimi azalması meydana gelecek ancak bu azalmadaki
ivme bir süre sonra değer katmamaya başlayacaktır. Bunu etkileyen parametre de yalıtım maliyetinin artışıdır.
Dolayısıyla yalıtım belirli bir değerden sonra artması kazanç getirmediği gibi zararları da olacaktır. Bunun
için yalıtım kalınlığında optimum bir değer söz konusudur. Optimum yalıtım kalınlığı hesaplamalarında farklı
yaklaşımlar mevcuttur. Optimum yalıtım kalınlığı temelde, toplam ısıtma maliyetini en aza indirgemekle
veya yıllık kazancı en fazla elde etmekle hesaplanır.
Bu çalışmada, optimum yalıtım kalınlığı hesaplanırken ömür maliyet analizi kullanılmıştır. Toplam ısıtma
maliyetinin hesabında ise binanın ömür süresi (N) ile şimdiki değer faktörü (P 1 ) birlikte değerlendirilmiştir.
Şimdiki değer faktörü, faiz oranı (i) ve enflasyon oranına (d) bağlı olarak değişir ve aşağıdaki eşitlikten
hesaplanır. Hesaplamalarda i=%9 ve d=%9 alınmıştır.
i = d ise P1 =

N
1+i

(5)

Yalıtımın ilk yatırım maliyeti (P 2 ), işletme giderleri ve bakım giderleri olarak alınmış olup, aşağıda verilen
eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır.
P2 = 1 + P1 ⋅ M s −

Rv

(1 + d )

(6)

N

Eşitlikte, M s ; yıllık bakım ve işçilik maliyetinin ilk alınan maliyet değerine oranını, R v ; perakende satış
değerinin ilk satış değerine oranını göstermektedir. Buna göre bakım ve işçilik maliyetleri sıfır kabul edilirse
P 2 değeri 1 alınabilir. Yalıtım maliyeti (C y ) ise, yalıtım malzemesinin birim hacim fiyatı (C i ) ile yalıtım
malzemesi tabaka kalınlığının çarpımına eşit olup, aşağıdaki gibi hesaplanır.
C y = Ci ⋅ x

(7)

Bina duvarının birim alanından elde edilecek enerji tasarrufu ise aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
S = P1 ⋅ E A − P2 ⋅ C y

(8)

Yalıtılmış bir binanın toplam ısıtma maliyeti; sistemle ilgili tüm harcamaların toplamından oluşan ömür
maliyet analizi kullanılarak aşağıdaki eşitlikten elde edilmiştir.
Ctop = P1 E A + P2C y

(9)

Optimum nokta, Türkçe olarak en iyi nokta en kabul edilebilir, en elverişli nokta olarak tanımlanır. Yalıtım
da optimum nokta ise yıllık maliyetin en düşük olduğu, enerji tasarrufunun en yüksek olduğu nokta olarak
ifade edilebilir. Bu noktada yapılacak olan yalıtım, en az maliyet veya en çok enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Optimum yalıtım kalınlığı, derece saat yöntemi kullanılarak aşağıdaki verilen eşitlikten hesaplanmıştır. Örnek
uygulama için seçilen İzmir ilinin derece saat değeri Tablo 2’de verilmiştir.
 HDH ⋅ C f ⋅ P1 ⋅ k y
X opt = 
 P ⋅ LHV ⋅ C ⋅η
i
 2






1/ 2

(10)

− k y ⋅ Rwt

Yapılan yatırımın somut olarak geri dönmesi önemli bir parametredir. Bunun için de yapılan yatırıma
karşılık, geri ödeme süresinin belirlenmesi gerekir. Yalıtımın geri ödeme süresi aşağıdaki eşitlikten
belirlenmiştir.
GÖS =

LHV ⋅ C i ⋅ P2 ⋅η ⋅ ( R wt ⋅ x + R wt2 ⋅ k y ) ⋅ ( 1 + i )

(11)

C f ⋅ HDH

Tablo 2. Hesaplamalarda kullanılan parametreler.
Parametreler
Derece-saat
Yalıtım
XPS
Isı iletim katsayısı, k
Maliyet, C i
EPS
Isı iletim katsayısı, k
Maliyet, C i
Taş yünü
Isı iletim katsayısı, k
Maliyet, C i

Değerleri
67752 °C-h

Parametreler
Dış duvar 1
R wt
Dış Duvar 2
R wt
Ömür, N
P1
P2

0.033 W/mK
276 $/m3
0,036 W/mK
220 $/m3
0,04
180 $/m3
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Değerleri
0,508 m2K/W
0,696 m2K/W
10 yıl
9,52
1

2.4. Baca Gazı Emisyonlarının Hesabı
Bina dış duvarlarına uygulanacak olan yalıtım yakıt tüketimini düşüreceğinden dolayı, enerji tasarrufunun
yanı sıra, baca gazları emisyonlarını da azaltarak atmosferin yanı sıra kişi başına düşen baca gazı emisyonları
da azalacaktır. Kullanılan yakıtların genel yanma eşitliği aşağıda verilmiştir [10].
C x H z Ow S y N t + α ⋅ A ⋅ ( O2 + 3 ,76 N 2 ) → x ⋅ CO2
+

z
⋅ H 2 O + y ⋅ SO2 + ( α − 1 ) ⋅ A ⋅ O2 + B ⋅ N 2
2

(12)

Yakıt içerisindeki, kimyasalların yanabilmesi için gerekli olan oksijen miktarı aşağıda verilen eşitliklerden
elde edilmiştir.
z
w

A=x+ + y − 
4
2

z
w t

B = 3 ,76α ⋅  x + + y +
+
4
2 2


(13)
(14)

Eşitlik (12)’de verilen NO x ve CO emisyonları ihmal edilmiştir. 1 kg yakıtın yanması sonucu ortaya çıkacak
emisyon oranları aşağıdaki eşitliklerden hesaplanmıştır.
(15)
(16)
Toplam yakıt miktarının belirlendiği m f denklemi üzerinden, yanma sonucu açığa çıkacak toplam gaz
emisyonları aşağıda verilen (17) ve (18) denklemleri ile bulunur.
(17)
(18)
M yakıt yakıtın mol ağırlığı olup, aşağıdaki şekilde hesaplanır.
(19)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada Afyonkarahisar ili dikkate alınarak, optimum yalıtım kalınlığı hesabı yapılmıştır. Hesaplama için
bu ilde ve Türkiye’de en fazla kullanılan iki yakıt türü, doğalgaz ve ithal kömür seçilmiştir. Yine bölgede
kullanım durumuna ve Türkiye şartlarında en fazla tercih edilen üç yalıtım malzemesi, XPS, EPS, ve Taş
yünü tercih edilmiştir. Her iki yakıt türü için de ayrı ayrı hesaplamalar yapılmış, yapılan bu hesaplamalar
seçilen ikinci bir duvar tipi olan sandviç duvar ile karşılaştırılmıştır.
Tablo 3’te Afyonkarahisar için iki farklı duvar yapısı için, optimum yalıtım kalınlıkları, geri ödeme süreleri,
toplam maliyetler ve yıllık kazançları gösterilmektedir. Tablo değerlerinden de anlaşılacağı üzere 2. Tip
(sandviç tip) duvar 1. Tip (dıştan yalıtımlı) duvara göre optimum yalıtım kalınlığı daha düşük çıkmaktadır.
Bunun sebebi de duvar için seçilmiş yapı bileşenlerinin ısı iletim katsayıları ve duvar bileşenlerinin
farklılığıdır. Daha önceki çalışmalar da incelendiğinde toplam ısıl direnci yüksek olan duvar yapısı toplam ısıl
direnci daha düşük olan duvar tiplerine göre, ısı transferlerine karşı daha avantajlı olmaktadır. Her iki yakıt
türü ve duvar tipinde de XPS yalıtım malzemesinin optimum yalıtım kalınlığı daha düşük çıkmakta olduğu
görülmüştür. XPS yalıtım malzemesi diğer yalıtım malzemelerine oranla ısı iletim katsayıları çok düşük bir
yalıtım malzemesidir. Bundan dolayı yalıtım yaparken diğer yalıtım malzemelerine oranla daha az
kalınlıklarda yapılabilir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu yalıtım malzemesinin
temini ve bölge şartlarına uygunluğu olacaktır.
Tablo 3. Farklı yalıtım duvar tipleri için yakıt türlerinin optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu toplam maliyet
üzerindeki etkileri (A: Kömür, B: Doğalgaz).

A: KÖMÜR
Yalıtım Maliyeti ($/m2yıl)
Yakıt Maliyeti ($/m2yıl)
Toplam Maliyet ($/m2yıl)
Geri Ödeme Süresi (yıl)
Kazanç ($/m2yıl)
Optimum Yalıtım Kalınlığı (m)

XPS
18,543
23,170
41,713
1,997
74,313
0,067

DUVAR TİPLERİ
1. TİP DUVAR
2. TİP DUVAR
EPS
Taş Yünü
XPS
EPS
Taş Yünü
17,583
17,161
16,831
16,094
15,763
21,606
20,941
23,170
21,606
20,941
39,188
38,102
40,000
37,699
36,704
1,862
1,805
2,736
2,551
2,473
76,838
77,924
44,685
46,986
47,982
0,080
0,092
0,061
0,073
0,085
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B: DOĞALGAZ
Yalıtım Maliyeti ($/m2yıl)
Yakıt Maliyeti ($/m2yıl)
Toplam Maliyet ($/m2yıl)
Geri Ödeme Süresi (Yıl)
Kazanç ($/m2yıl)
Optimum Yalıtım Kalınlığı (m)

XPS
9,468
14,095
23,563
3,283
19,375
0,034

DUVAR TİPLERİ
1. TİP DUVAR
2. TİP DUVAR
EPS
Taş Yünü
XPS
EPS
Taş Yünü
9,120
8,874
7,756
7,631
7,521
13,144
12,532
14,095
13,144
12,532
22,264
21,407
21,851
20,775
20,053
3,061
2,919
4,497
4,194
3,999
20,675
21,532
9,489
10,565
11,287
0,041
0,049
0,028
0,035
0,042

Optimum yalıtım kalınlığını birçok faktör etkilemektedir. Sadece duvar tipinin değişmesi ile optimum yalıtım
kalınlığını daha düşük noktalara çekmek yanlış bir ifade olacaktır. Aynı duvar tipinde yakıt türlerini
değiştirerek, hesaplama yapıldığında yakıt türü değişikliğine göre optimum yalıtım kalınlığında da değişim
olduğu Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi, 1. Tip (dıştan yalıtımlı) duvar için XPS yalıtım
malzemesi kullanılması halinde optimum yalıtım kalınlığı 0,034 m (3,4 cm) iken, aynı duvar tipinde, yakıt
olarak kömür, yalıtım malzemesi de yine XPS seçilmesi halinde bu değer, 0,067 m (6,7 cm) olmaktadır. Yakıt
türünün optimum yalıtım kalınlığına bu denli değiştirmesinde yakıt maliyeti, yakıt alt ısıl değeri, yakıt verimi
belirleyici bir etken olmaktadır. Bu çalışmada da farklı yakıt türlerinin kullanılmasının başlıca amaçlarından
biri de yakıt türlerinin yalıtım kalınlığına etkisini göstermektir.

Şekil 2. Farklı yalıtım malzemeleri kullanımına göre enerji tasarrufu

Kömür ve doğalgaz kullanımında birim alandan elde edilen enerji tasarrufları Şekil 2’de verilmiştir. Enerji
tasarrufu yalıtım kalınlığının artmasıyla birlikte yükselmektedir. Enerji tasarrufunun en üst noktası bize
optimum yalıtım kalınlığını noktasını verir. Yakıt olarak kömür kullanılması durumunda elde edilecek enerji
tasarrufu, yakıt olarak doğalgaz kullanımından elde edilecek enerji tasarrufundan fazladır. Bunun nedeni
kömürün düşük verimi ve alt ısıl değeridir. Dolayısıyla birim alanı ısıtmak için gerekli enerjinin maliyeti
kömür için doğalgaza göre daha fazladır.

Şekil 3. Derece saat değerlerine göre optimum yalıtım kalınlığı değişimleri

Optimum yalıtım kalınlığını etkileyen birçok faktör vardır. Yakıt maliyeti, yalıtım malzemesi maliyeti, duvar
bileşenleri, yakıt alt ısıl değerleri vb. optimum yalıtım kalınlığını etkileyen faktörlerin en başında da derece
saat değerleri gelmektedir. Isıtma derece saat sayısının artması, bölgenin soğuk bir iklim bölgesinde yer
aldığının bir göstergesidir. Daha önceden yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde ısıtma derece saat
değerleri, yılın ilk ve son günlerinde bu sayıların büyük olduğu görülür. Çünkü bu günlerde dış hava sıcaklığı
düşük olduğundan ısıtma için gerekli enerji miktarı veya diğer bir deyişle ısıtma derece saat değerleri
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büyüktür. Bu durumda birim alandan gerçekleşecek ısı kaybı artacaktır. Dolayısıyla bina dış duvarı için
hesaplanan optimum yalıtım kalınlığı da artacaktır. Isıtma derece gün sayısının yükselmesiyle birlikte birim
alandan elde edilen enerji tasarrufu da artmaktadır. Dolayısıyla soğuk iklim bölgelerinde yalıtım
uygulamalarından daha fazla enerji tasarrufu yapılabileceği yorumu yapılabilir. Şekil 3’te ısıtma derece saat
değerlerine bağlı olarak optimum yalıtım kalınlıklarına yer verilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı üzere derece
saat değeri arttıkça optimum yalıtım kalınlığı da artmaktadır [11].
Şekil 4’te yakıt olarak kömür ve doğalgaz kullanımında farklı duvarlarda oluşacak birim alan başına yıllık
yakıt tüketimleri verilmiştir. Verilen şekilde her iki yakıt kullanıldığında ve her iki duvar tipi için de yakıt
tüketiminin yalıtım kalınlığına bağlı olarak düştüğü görülmektedir. Yalıtım kalınlığına bağlı olarak bu
düşüşler ısı kayıplarının azalmasıyla meydana gelmektedir. Bu düşüşe bağlı olarak birim alanı ısıtmak için
kullanılan yakıt tüketimi azalacak ve dolayısıyla hava kirliliğine neden olan emisyonlar azalacaktır.

Şekil 4. Yakıt ve duvar tiplerine göre yıllık yakıt tüketimi.

Yalıtım, iyi bir enerji tasarruf yöntemi olmasının yanında yakıt kaynaklı çevresel kirlilik için de ciddi bir
önlemdir. Kömür ve doğal gaz yandıkları zaman çevreye CO 2 ve SO 2 gibi zararlı gazlar salınmaktadır. İnsan
sağlığı için zararlı olan bu gazlar, yakıt tüketiminin artmasına bağlı olarak artış göstermektedir. Bina
duvarlarına uygulanacak olan yalıtım, yakıt tüketimini azaltacağı için baca gazı emisyonlarını da önemli
ölçüde düşürecektir. Hesaplamalardan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Tablo 4’te verilmiştir. Tabloda
yalıtımsız halde atmosfere salınan CO 2 ile Optimum noktayı bularak yalıtılmış bir binadan atmosfere salınan
gazlar kıyaslanmıştır. Tabloya göre yalıtımsız bir binadan yıllık 281,499 kg CO 2 atmosfere salınırken bu
değer XPS ile yalıtılmış bir binada 56,214 kg’a düşmektedir. Bu değerlere göre optimum yalıtım kalınlığında
bir binadaki sera gazı salınımının %80 düşürüldüğü anlamına gelmektedir. Yıllık CO 2 emisyonlarının yalıtım
kalınlığına bağlı olarak değişimi 1. duvar tipi (a) ve 2. duvar tipine göre Şekil 5’te verilmiştir. Yalıtım
kalınlığının artmasıyla birlikte yıllık yakıt tüketimi azalacak dolayısıyla kullanılan yakıtların yanması sonucu
açığa çıkan emisyonlar da azalacaktır. Bu durum şüphesiz fosil kaynaklı yakıtların yanması sonucu ortaya
çıkan hava kirliliğini de azaltacaktır. Emisyon salınımının azalması hava kalitesini dolayısıyla da yaşam ve
konfor şartlarını da arttıracaktır.
Tablo 4. İki farklı duvar tipi için CO2 Emisyon değerleri.
YAKIT TÜRÜ

Yalıtımsız
281,499
134,854
205,462
108,049

KÖMÜR 1 (kgCO 2 /kg yakıt)
DOĞALGAZ 1 (kgCO 2 /kg yakıt)
KÖMÜR 2 (kgCO 2 /kg yakıt)
DOĞALGAZ 2 (kgCO 2 /kg yakıt)
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Yalıtım Malzemeleri
XPS
EPS
56,214
52,420
48,594
45,314
56,214
52,420
48,691
45,314

Taş Yünü
50,806
43,206
50,806
43,206

Şekil 5. Duvar tiplerine göre yıllık CO 2 emisyon miktarları.

SO 2 gazı özellikle bitkilerde ve ormanlarda ölümlere neden olmaktadır. Bu bitki ve orman ölümleri de
solunan havanın temizlenmemesi anlamına gelir ki bu da Akciğere nüfuz edilen havanın kirli olduğu
anlamına gelir. Yıllık 0,037 ppm değerinin üzerinde solunan SO 2 akciğer hastalıklarına davetiye
çıkarmaktadır. Tablo 5’te verilen değerler bina için yalıtımlı ve yalıtımsız halde, SO 2 salınımlarının
değerlerini göstermektedir. Şekil 6’da yıllık kömür kullanımına bağlı emisyon SO 2 emisyon miktarları
verilmiştir. Grafik için hesaplamalarda en iyi yalıtım malzemesi belirlenen XPS tercih edilmiştir. CO 2
emisyonunda olduğu gibi SO 2 emisyonu da yalıtım kalınlığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Yalıtım
kalınlığı arttıkça SO 2 emisyonu azalmaktadır.
Tablo 5. İki farklı duvar tipi için SO 2 emisyon değerleri.

Yalıtımsız (kg SO 2 /kg yıl)
Optimum Yalıtım Kalınlığı (kg SO 2 /kg yıl)

XPS
0,579
0,116

1. Tip Duvar
EPS
Taş Yünü
0,579
0,579
0,108
0,105

XPS
0,423
0,116

2. Tip Duvar
EPS
Taş Yünü
0,423
0,423
0,108
0,105

Şekil 6. Duvar tiplerine göre yıllık SO 2 emisyon miktarları.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Enerjiye duyulan ihtiyaç, sanayinin ve teknolojinin artması ile birlikte doğru orantılı olarak artmaktadır.
Bunun yanı sıra, insanların ısıl konfor ihtiyaçları da yine enerji tüketimini hızlandıran olayların başında
gelmektedir. Birçok sanayi ülkesi yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve etkin bir şekilde fayda
sağlayabilmekte iken, gelişme sürecinde olan ve sanayileşme atağında olan ülkeler alt yapılarının
yetersizliğinden dolayı çoğunlukla fosil yakıtlar kullanmak durumunda kalıyor. Fosil kaynaklı yakıtlar
tükenebilirliğinin yanında çevreye verdiği zarar göz ardı edilemez. Dünyada her yıl sadece hava kirliliğinden
3 milyona yakın insanın öldüğü bilinmektedir. Bu sayıda dünyadaki ölüm oranının %5’ini oluşturmaktadır.
Dünya nüfusuna ve ölüm oranlarındaki payına bakılırsa azımsanacak bir rakam olmadığı görülecektir. Elbette
çevre kirliliğinin tümüne fosil yakıtlar sebep olmuyor ancak büyük çoğunluğunu teşkil etmektedir. Çevrenin
kirlenmesi ile birlikte akciğere giden hava kirli olduğundan dolayı birçok akciğer hastalıklarının ana kaynağı
haline gelmiştir. Yalıtım sadece enerjiden tasarrufunun yanında birçok faydası vardır. Doğru şekilde yapılan
bir ısı yalıtımı ile yapılan enerji tasarrufunun yanı sıra küresel ısınma, sera etkisi, çevre kirliliği, orman
ölümleri gibi birçok olumsuz olayların önüne geçilmiş olunacaktır. Binalarda oluşacak terleme, korozyonun
gibi binayı olumsuz etkileyen durumların önüne geçeceğinden dolayı ekonomiye katkı sağlayacaktır. Isı
yalıtımı uygulaması ile yazın ısı kazancı kışın ise ısı kaybı engellenmiş olacak bunun neticesinde de tüketilen
fosil yakıt oranı azalacağından dolayı atmosfere salınan zararlı gazların azalması sağlanacaktır. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçlara göre;
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Bina dış duvarlarında yalıtımın dış duvar tipine göre hem toplam maliyete, hem yıllık kazanca hem de baca
gazı emisyonunun önlenmesine katkısı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılan 3 yalıtım malzemesi
içinden en iyi yalıtım malzemesi olarak ısı iletim katsayısı en düşük olan XPS olduğu görülmüştür.
Uygulanacak olan yalıtım işlemiyle maliyetten tasarruf edilebildiği gibi baca gazı emisyonlarında da %82
civarında bir azalma sağlanabilmektedir. Doğru yalıtım ile emisyon kazancının yanında yakıt ve maliyetten
de kazanç sağlanacaktır. Afyon ili optimum yalıtım kalınlığı baz alındığında, yakıt olarak kömür yalıtım
malzemesi olarak taş yünü kullanılması durumunda yıllık 77,92 m2/$ (%65 tasarruf) kazanç sağlanacak,
doğalgaz ve yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılması durumunda yıllık 21,53 m2/$ (%53 tasarruf)
kazanç sağlanacaktır. Geri ödeme süreleri kömür kullanılması halinde dıştan yalıtımlı duvar tipinde, 1,8 yıl,
sandviç duvar tipinde ise 2,4 yıl olmaktadır. Yakıt türü doğalgaz seçilmesi halinde ise dıştan yalıtımlı duvar
tipinde geri ödeme süresi 2,9 yıl, sandviç duvar tipinde ise 3,9 yıl olmaktadır. Yalıtımın önemi ve sağladığı
katkılar geniş kitlelere anlatılmalıdır. Özellikle uygulayıcılara eğitimler vererek doğru yalıtım kuralları
hakkında bilgilendirmeli ve belirli bir standart yakalamaya çalışılmalıdır. Yapılacak yönetmelikler ve
değişiklikler ile yalıtım malzemeleri ve yalıtım kalınlıkları hakkında bölgeler yeniden düzenlenmeli ve her ısı
bölgesine göre standart uygulama zorunluluğu getirilmelidir. Isı yalıtımı hükümet politikalarında mutlaka yer
almalı ve tüm binalarda zorunlu olmasının yanında denetimi de sıklaştırılmalıdır. Böylelikle alınacak
tedbirler sayesinde ülke ekonomisine fayda sağladığı gibi insan sağlığı, çevre ve yaşam standardında
iyileşmeler elde edilecektir.

5. SİMGELER VE KISALTMALAR
Cy
Cf
EA
g
i
k
mf
PP
P1
q
r
R
Tb
T0
U
x
η
GÖS
HDH
LCCA
LHV

Yalıtım maliyet [TL/m3]
Yakıt maliyet [TL/kg, TL/m3, TL/kWh]
Isıtma için gerekli yıllık enerji miktarı [J/m2yıl]
Enflasyon oranı [%]
Faiz oranı [%]
Yalıtım malzemesinin ısıl iletim katsayısı [W/mK]
Yıllık yakıt tüketimi [kg/m2yıl, m3/m2yıl, kWh/m2yıl]
Geri ödeme süresi [yıl]
Şimdiki değer faktörü
Yıllık ısı kaybı [MJ/m2yıl]
Gerçek faiz oranı
Isıl direnç [m2K/W]
Mahal sıcaklığı [°C]
Ortalama dış sıcaklık [°C]
Toplam ısı geçiş katsayısı [W/mK]
Yalıtım Kalınlığı [m]
Yakma sisteminin verimi
Geri ödeme süresi [Yıl]
Isıtma derece Saat [°C-gün]
Ömür maliyet analizi
Yakıtın alt ısıl değeri [J/kg, J/m3, J/kWh]
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Investigation of Wear Behavior of WC Covered Steels by ESD
Method
Y. Kayalı1, Ş. Talaş1*
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Abstract
Electro-spark deposition (ESD) or low-energy source (LEW) methods allow the deposition of conductive
ceramics, metals and conductive ceramic metal composites with varying ratios to the surfaces of metallic
materials. It is also known as microfabrication to improve the abrasion properties of the substrate or to
obtain a more durable upper surface layer. In this study, the surfaces of the AISI 1040, AISI 4140 and
AISI 5140 steels were coated with WC at a constant rate of rotation and then metallographically
characterized. A homogeneous layer thickness is obtained. The hardness values increased approximately
5 times. In WC-Co and Alumina ball abrasion tests, the best abrasion resistance was obtained with AISI
5140 steel and the worst abrasion resistance was obtained with AISI 4140 steel.
Keywords: ESD, wear behaviour, WC.

1. GİRİŞ
Günümüz endüstrisinde malzemelerin aşınması oldukça yüksek ekonomik kayıplara neden olan
problemlerdendir. Aşınmanın olumsuz etkileri, malzeme üzerine uygulanan yüzey işlemleri ile
azaltılabilmektedir. Günümüzde mühendislik malzemesi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin en iyi yollarından biri
sertlik, aşınma direnci, yüksek sıcaklık mukavemeti ve korozyon direnci gibi özelliklerin geliştirilmesine
olanak veren yüzey kaplama uygulamalarıdır [1-4]. Bu konuda en çok umut veren yöntemlerden biri de
elektro-spark biriktirme (ESD) kaplama yöntemidir. ESD temel olarak kısa süreli, yüksek akım değerine
sahip elektrik akımları kullanılarak elektrot malzemesinin metalik bir altlık malzemesinin yüzeyine
kaynatılmasını (biriktirilmesini) sağlayan mikro-kaynak işlemidir. Kullanılan elektrot malzemesi elektrik
iletkeni olmalı ve oluşan elektrik arkının etkisiyle eriyebilmelidir. Elektrik devresi tarafından sağlanan kısa
süreli ve yüksek akım değerine sahip her akım sonucu oluşan ark elektrotu eriterek altlık malzemesinin
üzerine düşmesini ve bu çevrimin belirli aralıklarla tekrarlanmasıyla malzemenin yüzeyinin kaplanmasını
sağlar [5].
ESD yönteminde kaplanacak yüzeye özel hazırlık gerektirmez, sadece eğer varsa yüzey yağının temizlenmesi
gerekebilir. ESD için elektrik iletkenliği olan her metal, alaşım ve kompozisyon (içinde karbid, boron, bazı
silikon içerenler) için kaplama yapmak mümkündür. Elektro-spark alaşım (depozisyon) yönteminin
teknolojisi çok basit olup, bunun için gereken cihazlar ise küçük boyutlu, ağır olmayan yani bir insan için
taşınabilir özelliktedir. ESD prosesinin pratikliği, ekipmanın oldukça düşük maliyette cihazlar ile
kurulabilmesi, bu yöntemin endüstride kolayca geniş bir alanda kullanılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca
ESD prosesin teknolojisi ve teçhizatı konusunda ortaya koyulan problemlerin analizi bu teknolojinin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yeni perspektifler olduğunu göstermiştir [5-7].
Bu çalışmada, kaplama prosesi olarak ESD (Electro Spark Deposition) tekniği ile zayıf yüzey sertliğine sahip
olan çeliklerin üzerine WC kaplayarak, farklı aşındırıcı bilyalar kullanarak aşınma özelliklerini incelenmiştir.
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2. DENEYSEL YÖNTEMLER
2.1 Deneylerde Kullanılan Malzemeler
Deneysel çalışmalarda Ø 18x6 mm ebatlarındaki aşınma numuneleri kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda
kullanılan çeliklerin kimyasal analizi Tablo I’ de ve çeliklerin alındığı durumdaki mikroyapı görüntüleri Şekil
2 de verilmiştir. AISI1040 ve AISI5140 çeliklerinin mikroyapıları, tane sınırlarının ferrit olduğunu ve aynı
zamanda tane içinin perltik yapıda olduğunu göstermektedir. Buna karşın, AISI4140 çeliği sahip olduğu Mo
nedeniyle daha ince bir tane içi morfolojisi sergilemekte ve ferrit tanelerinin arasında düşük soğuma hzı ile
elde edilen perlitik beynitik sistemi barındırmaktadır.
Tablo I. Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliklerin kimyasal bileşimi.
Kimyasal Bileşim (% Ağırlıkça)

Çelik Türü
C

Si

Mn

Cr

Mo

S

P

AISI 1040

0,38-0,42

0,25-0,35

0,60-0,90

-

-

0,050

0,040

AISI 4140

0,38-0,45

0,15-0,40

0,50-0,80

0,90-1,20

0,15-0,30

0,040

0,035

AISI 5140

0,38-0,45

0,15-0,40

0,60-0,90

0,90-1,20

-

0,035

0,035

Şekil 2. a) AISI 1040, b) AISI 4140 ve c) AISI 5140 çeliklerinin satıldığı durumdaki Optik mikroyapısı

2.2 Deneylerde Kullanılan Cihazlar ve Yöntem
Kaplama işlemi için altlık malzemenin dönmesini, akımın geçişinin sağlanabilmesi için hazırlanan deney
düzeneği ve kaplama makinasına ait görüntüler Şekil 3’de verilmiştir. Bu işlem; 230 devir/dk’da, 90 volt
verilerek 6×170 Hz. frekans aralığında gerçekleştirilmiştir. Burada yüzey düzgünlüğü açısından metal
yüzeyine argon gazı tutulur ve ESD kaplama süresi 2 dakika boyunca gerçekleştirilir.
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Şekil 3. Kaplama makinası ve kaplama deney düzeneği

Kaplama işlemi sırasında altlık çelikler belirli bir devirde dönerken, titreşimli elektrot uygulayıcısı ile elektrot
üzerine temas ettirilerek kıvılcım atlaması sağlanmıştır.

2.3 Metalografik Çalışmalar
Metalografik incelemeler için hazırlanan parçalar kesitten kesildikten sonra, sırasıyla 120, 240, 320, 400, 600,
800, 1000 ve 1200 numaralı zımparalardan geçirilmiştir ve 3 µm‟lik elmas pasta ile parlatma işlemine tabi
tutulmuştur. Parlatılan yüzeyler paslanmaz çelik dağlayıcısıyla (1 birim HNO 3 , 1 birim HCl, 1 birim saf su)
dağlanarak mikroyapıları ortaya çıkarılmıştır. Mikroyapılar, Olympus BX-60 marka optik mikroskop ve LEO
1430 VP marka SEM mikroskobu ile incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Tabaka kalınlıkları ise yine aynı
optik mikroskoba takılı optik mikrometre yardımıyla ölçülmüştür. Tabaka kalınlığı, metalografi numunesinin
yüzünden yapılan en az on beş ölçümün ortalaması alınarak tespit edilmiştir.
X-ışını difraksiyon analizi, ESD kaplama yöntemiyle yüzeyde oluşan kaplama tabakasının karakterizasyonu
için yapılmıştır. Numunelerin X-ışınları difraksiyon analizleri 20-100 derece arasında, CuK α (λ= 1.5406 °A)
radyasyonu kullanılan Shimadzu XRD–6000 marka X-ışınları Difraktometresi ile gerçekleştirilmiştir.
Numunelerin yüzeylerinde oluşan kaplamaların sertlik ölçümleri SHIMADZU HMV-2 model sertlik cihazı
ile yüzeyden 50 gr. yük altında Vikers uç kullanılarak yapılmıştır. Kaplanmış numunelerin yüzeyinden 10
ölçüm alınarak ortalamaları hesaplanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Mikroyapısal analiz
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Şekil 2. ESD yöntemiyle WC kaplanmış a)1040, b)4140, c) 5140 çeliklerinin SEM resimleri

Şekil 2. ESD yöntemiyle kaplanmış olan AISI 1040, AISI 4140 ve AISI 5140 numunelerinin üzerine yapılan
kaplamaların kesit durumundaki electron mikroskop resimlerini göstermektedir. Tabaka kalınlıları genel
olarak homojen bir kalınlıktadır. 1040 ve 5140 çeliklerinin matris kaplama tabakası arayüzeyinde çok az
miktarda kılcal çatlaklar bulunurken, AISI 4140 çeliğinin daha fazla ve daha uzun, kaplama tabakasını
boydan boya kateden bir çatlak formuna ulaştığı görülmektedir. AISI 4140 çeliğinin AISI 5140 çeliğinden
daha farklı olarak Mo içermesi ve bu elementin sertlik değerini ciddi oranda artırdığı ve ayrıca arayüzey ve
kaplama bileşimini değiştirdiği düşünülürse, ısıl gerilimlerin kaplama matris uyumunu daha ciddi boyutlarda
etkilediği düşünülmektedir.

3.2. Sertlik Testleri
Şekil 2 de görüldüğü gibi, tabaka kalınlıkları homojen olmasına karşın çatlak hatalarının tabaka- matris
arayüzeyinde bulunması ve hatta tabaka boyunca ilerlemesi nedeniyle kaplama performansının etkilenmesi
kaçınılmazdır. Bu performansın kaplama sertliği ile ilişkisi Tablo 1’de verilmiştir. WC kaplamanın ardından
elde edilen sertlik değerlerinin incelenmesi sonucunda AISI 1040 çeliğinin en yüksek tabaka sertliğine sahip
olduğunu görmekteyiz. AISI 4140 çeliği takibeden en yüksek bir sertliğe sahiptir. Alaşım miktarı diğerlerine
daha düşük olan ancak C oranı aynı olan AISI 1040 çeliğinin en yüksek sertlik değerini vermesi tabakanın,
Şekil ‘de görüldüğü gibi bileşim olarak daha homojen olması ve AISI5140 çeliğinin daha kalın bir karışım
bölgesi içermesindendir.
Tablo II. ESD yöntemiyle WC Kaplanmış Çeliklerin Mikro Sertlik Değerleri.
Çelikler

Tabaka Sertliği (HV 0.05 )

Matris Sertliği (HV 0.05 )

AISI 1040

1352

258

AISI 4140

1319

217

AISI 5140

1286

248

3.3. XRD Sonuçları
Kaplaması gerçekleştirilen numunelerin yüzeylerinden alınan XRD analizi sonuçları Şekil 3’te verilmiştir.
XRD sonuçlarından W 2 C fazının kaplama içerisinde ve bütün kaplamalarda ortaya çıktığı görülmektedir.
Diğer önemli bir sonuç ise, AISI1040 ve AISI5140 çeliklerindeki pik yoğunluklarının yüksek olması ve aynı
zamanda faz sayısının daha belirğin bir şekilde fazla olmasıdır. AISI 1040 ve AISI 5140 çeliklerindeki C
miktarının artması ile beraber hızlı soğuma nedeniyle en üst tabakada östenitin veya kalıntı östenitin/ymk
kafes yapısındaki fazın oluştuğuda görülmektedir. Genel olarak ve çoğunlukla ferrit fazı bulunmakla beraber
çok az miktarda ymk veya östenit fazının bulunması dışında, ayrıca WC’ün ark atlaması sonrasında kaynak
havuzunda ayrışması ve ana malzemedeki karbon oranının yüksek olması ile beraber ile ortaya çıkan ilave C
nin FeMxC türünde bileşik oluşturduğu veya karbür miktarının artmasına sebep olduğu düşündürmektedir. M
burada Cr, Mo veya W olarak alınabilir. Özellikle AISI 4140 ve AISI 5140 çeliklerinde karbür yapılarının
çok belirgin olduğu ve en az iki metal atomu içeren (CrFe 2 C, Cr 2 FeC veya Cr yerine W veya Mo) bir karbür
yapısı ortaya çıkmıştır. Cr veya Mo içermeyen AISI 1040 çeliğinde ise, Fe 4 C yapısı kırınım desenine daha
çok uymaktadır.

1101

a)

b)

c)
Şekil 3. ESD yöntemiyle WC kaplanmış a) AISI 1040, b) AISI 4140, c) AISI 5140 çeliklerinin kaplama yüzeyi XRD
analizleri

3.3 Sürtünme Deneyleri
Sürtünme deneyleri sonuçları Tablo III’de özetlenmiş ve Şekil 4’de ise karşılaştırmalı grafiksel olarak
verilmiştir. Özet halinde sunulan değerler göstermiştir ki kullanılan bilyanın sürtünme katsayılarının
hesaplanmasında önemli bir faktördür. Kaplanmış ve kaplanmamış yüzeylerin sürtünme katsayısı değerleri,
aynı bilya grubu içerisinde farklılıklar göstermektedir. Kaplama ile aynı bileşimdeki WC bilya grubundaki
aşınma deney sonuçları, AISI 4140 ve AISI 5140’da kaplamadan önce daha düşük sürtünme katsayısını işaret
ederken, kaplanmış olanların daha düşük aşınma hızına sahip olduğunu göstermektedir. Bu durumun aşınma
mekanizmalarının farklılığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. WC kaplanmış yüzeyde WC bilyanın
kaplama yüzeyinden geçmesi ile beraber, plastik deformasyonun sınırlı kaldığı ve her iki tarafın eşit oranda
sürtünmeye katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Buna karşın, aynı tür olmayan alümina bilyanın kullanıldığı
deneylerde, alüminanın diğer bileşenlerden daha fazla sertliğe sahip olduğu düşünülürse, matris katmanın
kaplanmamış malzemelerde yüzey profilini oluşturan işleme izlerinin deformasyonu ve adhesiv yapışma ile
sürtünmeyi artırdığı buna karşın kaplanmış yüzeylerin deformasyon kapasitesi çok sınırlı olduğundan sadece
kaplama malzemesinin yapışma koparma ile aşındırdığı düşünülmektedir.
Hem kaplanmış ve hemde kaplanmamış sistemlerde, en iyi performansı, AISI1040 ve AISI5140 çelikleri
gösterirken, kaplanmış çeliklereki en iyi performans yine AISI1040 ve AISI5140 da görülmektedir.
Tablo III. Aşındırıcı bilya türü ve elde edilen sürtünme katsayıları.
Aşındırıcı Bilya
Malzemeler

Al 2 O 3 Bilya

WC-Co Bilya

S.Katsayısı

Aşınma Hızı x 10-6

S.Katsayısı

Aşınma Hızı x 10-6

(µ)

(Nm/mm2)

(µ)

(Nm/mm2)

AISI 1040

0,62

211,958

0,44

76,611

ESD ile WC Kaplanmış AISI 1040

0,56

45,879

0,46

13,64

AISI 4140

0,59

389,129

0,43

84,087

ESD ile WC Kaplanmış AISI 4140

0,58

53,641

0,51

30,008

AISI 5140

0,65

95,828

0,51

54,968

ESD ile WC Kaplanmış AISI 5140

0,58

43,633

0,46

10,777
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Şekil 4. Aşındırıcı bilya türü, kaplama şartları, sürtünme katsayısı ve aşınma hızı değerleri

4. GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada, AISI 1040, AISI 4140 ve AISI 5140 çeliklerinin yüzeyleri WC ve Alümina elektrodla ESD
yöntemi ile kaplanmış ve ardından metalografik olarak karakterize edilmiştir. Homojen bir tabaka kalınlığı
elde edilmiştir. Sertlik değerleri yaklaşık olarak 5 kat artmıştır. WC-Co ve Alümina bilyelerle yapılan aşınma
deneylerinde en iyi aşınma dayanımı AISI 5140 çeliği ile elde edilirken en kötü aşınma dayanımı ise AISI
4140 çeliği ile elde edilmiştir.

REFERENCES
[1] Taşçı, A., Borlanmış çeliklerin aşınma ve korozyon davranışlarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü., Fen Bilmleri
Enstitüsü, İstanbul, 1993.
[2] Kayalı Y. Borlanmış AISI 316 L Paslanmaz Çeliğin Korozyon ve Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, Doktora Tezi,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, 2011.
[3] Uysal, M., CrN, TiN kaplanmış ve kaplanmamış AISI 304 paslanmaz çeliğin korozyon özellikleri, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.
[4] Gil, L., Brühl, S., Jiménez, L., Leon, O., Guevara, R., Staia, M.H., Corrosion performance of the plasma nitrided 316 L
stainless steel, Surface & Coatings Technology, 201; 4424–4429, 2006.
[5] Brown, E.A, Sheldon, G. L., Bayoumi , A. E., A Parametric Study of Improving Tool Life by Electrospark Deposition,
Wear 138; 137-151, 1990.
[6] Gould, J., Application of electro-spark deposition as a joining technology, Welding Journal 90; 191s-197s, 2003.
[7] Holliday, R., Parker, J.D. and Williams, N.T., Electrode deformation when spot welding coated steels, Welding in the
World 35(3); 160-164, 1995.

1103

Ballistic performance of ESD coated steel plates
Ş. Talaş1*, Y. Kayalı1
1

Department of Metallurgical and Materials Engineering, Afyon Kocatepe University,
Afyonkarahisar, Turkey

Abstract
Electro Spark Deposition (ESD) or Low Energy Welding (LEW) coating is applied on metallic surfaces
for the purpose of increasing surface wear properties and better corrosion performance. For this
purpose, an actuator is employed for this course of the process in order to ease the formation of the
coating layer. ESD coatings have been applied onto various types of steel plates and metallurgical and
physical properties are investigated to characterize the coatings that are made on steel plates. LowSpeed/ impact energy ballistic tests have been carried out on ESD coated steel plates and it is revealed
that as the hardness of the coating is increased the low impact energy ballistics performance of the
coating becomes promising for the protection from low speed particle impact of vehicles and other
objects.
Keywords: ESD, ballistic performance, coating

1. INTRODUCTION
ESD coating or low energy welding (LEW) of metals and ceramics are gaining pace with industrial
applications owing to their great mobility and multitasking with type of electrodes and substrates. It is notable
that LEW is a pulsed - arc micro-welding technique with a short-duration and high-current electrical pulse
that is utilized to deposit a conductive electrode material onto a metallic substrate [1]. During the process,
electrode is melted during by each pulse discharge with a known frequency produces a small molten pool
that solidifies before the next pulse strikes. The volume of weld pool is so small that a rapid cooling rate is
achieved (109K/s) [2]. Such cooling rates are sufficient for the formation and production of a highly cooled
structures such as nanocrystalline and amorphous structures on metallic substrates without expensive setups.
Its advantages are their simplicity in design and equipment, economical in terms of electrode and equipment
cost and less hazardous compared to normal welding procedures that are operated at high currents. This
technique is a potentially feasible for the production of nanocrystalline and/or amorphous coatings on a small
scale of substrate or electrode, too [3-6]. Since this technique works with a low energy input it is capable of
forming a metallurgically sound coating at ambient temperatures or slightly over ambient temperatures,
resulting in effective prevention in the microstructural features and low thermal distortion of the substrates
even in thin specimens.
The ballistic resistance of a material is basically characterized by effect on the collective resistance against
protruding object of the target material, which is essential for the arrest of a particular type of projectile with
a specific muzzle velocity. A large number of experiments are continuously carried out on targets with
different alloy compositions and heat treatment processes applied on them. Since mechanical properties and
the ballistic performance are not fully comprehensible and there is no reliable data to evaluate the relation,
such development will be inevitable for R&D engineers. An approximate correlation is strictly expected to
greatly facilitate the development of armour since substantial knowledge on the mechanical properties is
routinely available for various alloys that is in use by industry, however, the impact resistance still needs be
tested for clarity of their performance [7].
*
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The aim of this paper is to determine a ballistic performance for the plates that were ESD coated by various
hard materials. For this purpose, the performance was determined by a low speed projectile aimed at the
middle of the specimens.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURES
3.5 cm x 3.5cm steel coupons were tested against 800g low speed ballistic projectile dropped at a height of
2.5 m in guide tube. Sensors for the recording the travel time of the weight were placed on the tube and a
commercial program was employed to measure the speed of weight based on the total time spent in the tube
itself until the impact on the specimen. For impact tests, a pointed tip was used.

a)

b)

Fig. 1. a) The tip that is used for the low speed ballistic testing and b) test plate

SZ3000 coating machine was used for the coating process in which parameters such as frequency, voltage
and rotation speed is kept constant for the purpose of comparison (Figure 1). Frequency of 600 kHz, voltage
of 120V and 105 rpm applicator rotation speed were used to produce specimens. A steel plate with a
composition similar to AISI1008 was used. Hand-made coatings were produced with 1 minute of holding
time and applied on an area of 3 cm radius. For the electronic part of the experimental setup, the impact force
was measured using 4 sensors with a 50kg capacity each attached on HX-711 load sensor adaptor coupled
with Arduino-UNO controller. The sensors were placed under 10mm thick steel plate. The load sensors were
calibrated with a known weight and then used for the experiment. A voice recorder was used to calculate the
speed of the projectile. The speed of projectile was measured to be 5.5 m/s for 800g load with tip. Shimadzu
HMV series microhardness tester was used for hardness measurements.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Coating performance
The specimens were tested in uncoated and stated states and a pointed tip was used for the impact test. The
uncoated specimen was tested and the indent depth was measured to be 4.4mm and the coated specimen was
also tested against falling weight and the depth of the indent was 3.3mm. The difference appears to be
corresponding to -1.1mm and that the puncture performance of tungsten (W) coating is improved
approximately by 20%. Uncoated specimens and coated specimens are shown in Figure 2.The coated
specimens contain a region where ESD coating with W electrode was performed prior to impact testing. The
speed of object was approximately 5.5m/s, corresponding to 12 Joule, which is roughly 1% of the impact
energy of actual projectile leaving the muzzle of a hand gun at a speed of approximately 300m/s with
ammunition weighing approximately 8g. The tests are usually carried out at a distance of 15m that is the
muzzle speed becomes lower than aforementioned speed.
Figure 2 also shows the macroview of coating layer deposited onto the specimen. Porous structure of the top
layer is apparent and the multilayer formation is clearly observable, otherwise it is homogeneously distributed
and does not contain macro defects or cracks that are usually found at the top layers of hard phase coating [5,
8]. Due to electric arc, molten metal drops are projected onto the surface and forms a molten pool which
solidifies fast, although, the solidification is fast the multi layer formation is more apparent from the smoother
background lying beneath the top layer. It is also interesting that porous structure is the indication of release
of gaseous products which are formed by undissolved oxygen or nitrogen, mostly nitrogen, during the coating
operation. The source of gaseous products may be due to surface contaminants or uneven protection of arc
reaction zone.
The approximate thickness of W layer was measured to be 24 micron on average from 7 measurements. It is
obvious from the Figure 2 that thickness variation is inevitable and further processing may cause
delamination following and during the grinding of the surface.

a)

b)
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c)
Fig. 2. a) Uncoated and b) coated specimens after impact testing and c) SEM image of coating surface

3.2. Hardness of coating
The surface hardness of the uncoated and coated specimens before the impact testing was 210±21HV 0.5 and
566±85 HV0.05, respectively. The hardness of coated specimens is obviously higher than that of uncoated
specimens due to the contribution of W alloying on the surface. Although, the layer thickness is relatively
less, the effect on hardness and impact energy of such a thin layer of W is greatly acknowledged.

3.3 Impact testing
Figure 3 shows the images from the impact sound recorder of coated and uncoated specimens. The coated
specimens did not have an indent depth as much as uncoated specimen and therefore it is comparatively rigid
absorbing more of the impact energy compared to uncoated specimen. The tip of the falling weight is resisted
and the sound density is higher per linear time scale where as uncoated specimen produces rather
unconnected stages owing to dynamic deformation of plate on which the tip is projected. The sound profile
provides important information regarding the impact process. Initial entrance of the sound wave is similar in
both specimens, however, the following pattern is unique for easily deforming structure and it requires more
rigidity to slow down the indent compared to coated specimen. The deformation capacity of coated bilayered
structure is restricted because as the indent moves in the hard layer engulfs the indent and creates friction on
the side surfaces while uncoated surface behaves similar way but the base metal deforms while the indent
moves in. This is as effective mechanism as forming a solid thick hard layer. It is ideally a single vertical line
is expected from a solid and fully rigid structure.

b)

a)

Fig. 3. Impact sound recorder patterns from a) coated and b) uncoated specimen

4. CONCLUSIONS
The coating of steel plates with W electrode was carried out by ESD and low speed impact testing on both
uncoated and coated specimens were tested. The impact testing provided an idea that coatings are viable
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option and that W coating with a thickness of approximately 24 micron resulted in an improvement of 20%
based on the indent depth created by falling weight of 800g.
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Abstract
The martensitic stainless steels are widely used in many industries with their excellent mechanical
properties and sufficient corrosion resistance. These steels usually are used for a wide range of
applications like nuclear power plants, steam generators, mixer blades, pressure vessels, turbine blades,
surgical tools, instrument manufacturing and so on. Contrary to good mechanical and corrosion
properties of martensitic steels, poor weldability and cold cracking sensitivity are major problems that
are faced in joining of these steels. In this study, the weldability of AISI 420 martensitic stainless steel by
Plasma arc transfer welding (PTAW) method using EI 316L-16 and ENiCrFe-3 filler metal has been
investigated. Effects of post weld heat treatments on mechanical properties and microstructure of PTA
welded AISI 420 martensitic stainless have also been determined. As a conclusion, it was determined that
post weld heat treatments sufficiently improved the mechanical properties of the welds.
Keywords: Plasma arc transfer welding, AISI 420 martensitic stainless steel, mechanical properties.

1. GİRİŞ
Martenzitik paslanmaz çelikler, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) sıralamasına göre 400 seri
numaralı diziye girerler [1]. Manyetik özelliğe sahiptirler ve % 11.5 -% 18 oranında krom içerirler. Çeliğin
kristal yapısından dolayı oda sıcaklığında martenzitik olarak adlandırılırlar. Östenitik çeliklerden daha düşük
alaşım içeriğine sahip olması nedeniyle östenitik çelik türlerine göre maliyeti daha düşüktür. Karakteristik
krom oksit yüzey filmi oluşturdukları için birçok ortamda önemli derecede korozyon direncine sahiptirler.
Martenzitik paslanmaz çelikler, mükemmel mekanik özellikleri ve yeterli korozyon direnci ile birçok
endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır [2, 3]. Genellikle nükleer santraller, buhar jeneratörleri, mikser
bıçakları, basınçlı kaplar, türbin kanatları, cerrahi aletler, alet üretimi vb. gibi geniş bir uygulama alanına
sahip olan bu çelikler yüksek sertleşme özelliklerine sahiptirler [4]. Sadece % 4 -% 10 krom içeren çelikler ile
krom içeren ısıya dayanıklı çelikler (% 11.5 minimum krom gereksinimleri ile gerçek bir paslanmaz çelikler
buna dahil değildir) benzer sertleştirilebilme karakteristiği gösterirler. Bu çelikler, Amerikan Demir ve Çelik
Enstitüsü'ne (AISI) göre 500 seri numaraları ile belirlenir ve kaynak açısından bakıldığında, martensitik
paslanmaz çelikler ile aynı grupta ele alınabilir. Bu çelikler sıklıkla sünekliği düşük olan sertleştirilmiş bir
durumdadır [5, 6]. 1.
Isı, ark kaynağında olduğu gibi aniden bölgesel bir alana uygulanır ve aniden soğumaya bırakılırsa çatlama
meydana gelebilir. Isınıp, soğuyan malzeme büzülür ve ana metaldeki uzun süreli sünekliği önler. Bu tip bir
çatlama, çeliğin ön ısıtma yapılması ile önlenebilir. Çünkü ön ısıtma, kaynak bölgesi ile ana metal arasındaki
sıcaklık farkını azaltır. Bu durum, kaynak bölgesinin daha yavaş soğumasını sağlar ve ısıdan etkilenen
bölgedeki çelik sert bir şekilde sertleşmeyecektir [7]. Tüm kaynak işlemi sırasında kullanılan ön ısıtma
sıcaklığı 350°F-500°F arasındadır ve işlem süresince korunmalıdır. Kaynak tamamlandıktan sonra kaynak
1
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işlemi yapılan parça yavaş yavaş, tercihen fırın içerisinde soğutulmalı ve kademeli sıcaklık değişimlerine izin
verilmelidir [8]. Martenzitik paslanmaz çeliklerin mekanik özellikleri, yüksek sıcaklıklarda nispeten yavaş
soğumada bile yoğun olarak sertleştikleri için kaynaktan etkilenir. Kaynak havuzu ve kaynak havuzunu
çevreleyen çelik sert ve kırılgandır. Bu fiziksel özellikleri iyileştirmek için kaynak işleminin ısıl işlemi
gereklidir. Ön ısıtma veya kaynak sonrası ısıl işlem uygulanabilir değilse, çatlama olmadan sünek kaynak
metali biriktirerek sertleşen ,daha yüksek alaşımlı östenitik paslanmaz çelik elektrot (309 gibi) kullanılması
gerekebilir. Bu çözüm, kaynak yapısının gerekli özelliklerine bağlı olacaktır ve her durumda
önerilmemektedir. Martenzitik paslanmaz çelikler, kaynaklı paslanmaz çeliklerin yaklaşık % 15'ini oluşturur
[9].
•

Martenzitik paslanmaz çeliklerin kaynaklanabilirliği, soğuk çatlak oluşumuna olan duyarlılıkları
nedeniyle düşüktür.

•

Çeliklerin martenzitik yapısı, çelik sünekliğini azaltan ve dolayısıyla çatlaklara karşı hassasiyeti
arttıran yüksek karbon içeriği ile belirlenir.

•

Martenzitik dönüşüm, kristal kafesin değişmesi nedeniyle tanelerin hacminde değişikliklere neden
olur. Bu değişiklikler çatlama riskini artıran iç gerilmeler üretir.

•

Martenzitik paslanmaz çelikler gevrekleşmeye neden olabilecek hidrojenleri atmosferden ve diğer
kaynaklardan kolayca alır ve çözer.

Kaynak işlemi gerçekleştirilen malzemelerde çatlak oluşumunu önlemek için, 1000-1200ºF (540-650ºC)
yüksek karbonlu (>% 0,2) martenzitik çeliklerde çelik sertliğinin iyileştirilmesi için kaynak sonrası ısıl işlem
yapılması gerekmektedir. Martenzitik kaynak için krom ve karbon içeriğinin kaynaklanmış parçaların
bileşimiyle eşleştiği yaygın dolgu malzemeleri kullanılır. Martensitik paslanmaz çeliklerin kaynağı için krom
ve karbon içeriğinin kaynaklanmış parçaların bileşimiyle eşleştiği yaygın dolgu malzemeleri kullanılır.
Östenitik paslanmaz çelikler için dolgu malzemesi (308, 309) kullanıldığında kaynak sertliği artırılabilir.
Bu çalışmada, AISI 420 martenzitik paslanmaz çeliğin EI 316L-16 ve ENiCrFe-3 dolgu metalleri kullanılarak
plazma ark transfer (PTA) kaynak yöntemi ile kaynaklanabilirliği incelenmiştir. PTA kaynaklı AISI 420
martensitik paslanmaz çelik malzemenin kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde değişken parametrelere
(akım şiddeti, ilerleme hızı, dolgu malzemesi ) bağlı olarak mekanik özellikleri ve mikroyapısı üzerindeki
etkileri belirlenmiştir.
2. DENEYSEL PROSEDÜR
Bu çalışmada, 3 mm kalınlığındaki AISI 420 martenzitik paslanmaz çelik levha, EI 316L-16 ve ENiCrFe-3
dolgu malzemesi çapı 2.4 mm olan nozul kullanılarak plazma transfer ark (PTA) kaynak tekniği ile
kaynaklanmıştır. Deneysel olarak yapılan bütün çalışmalar Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Martenzitik paslanmaz çelik ve östenitik
paslanmaz çeliğin nominal bileşimi Tablo I'de verilmiştir. PTA kaynak koşulları Tablo II.'de listelenmiştir.
Tablo I. AISI 420 çeliğinin kimyasal bileşenleri.

Alaşım
AISI 420

C
0.15

Mn
1.1

Si
0.98

Ağırlıkça yüzde bileşim (%wt)
Cr
Ni
P
12.15
0.04

S
0.03

Fe
Denge

Tablo II. PTA kaynak koşulları.

Numune
Kodu
S1
S2
S3
S4

Kaynak
akımı (A)
100
120
100
120

Plazma gaz debisi
(lt/dk)
1.0
1.0
1.0
1.0

Koruyucu gaz debisi
(lt/dk)
20
20
20
20
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Kaynak hızı
(m/dk)
0.01
0.015
0.01
0.015

Dolgu metal
EI 316L-16
EI 316L-16
ENiCrFe-3
ENiCrFe-3

Numuneler, metalurjik inceleme için geleneksel metalografik prosedürlerle hazırlanmıştır. Bunun için;
kaynak işlemi sonrası, numunelerin kaynak yüzeyinde meydana gelen yapısal değişikliklerin incelenmesi
amacıyla numuneler, kaplama ara yüzeyine dik doğrultuda soğutma sıvısı yardımıyla 3 mm boyutunda
kesilmiştir. Kesilen numuneler sırasıyla 240, 400, 600, 800, 1000, 1200 meshlik silisyum karbür zımpara
kâğıtlarıyla zımparalandıktan sonra, numuneler 1 µ’ luk elmas pasta ve alkol kullanılarak çuhalama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Dağlama işleminde ise dağlayıcı olarak 10 ml HCl, 100 ml etil alkol (%95 saflıkta)
çözeltisi hazırlanıp elektrolitik olarak (6V) 10 sn numune daldırma işlemiyle dağlama işlemi
gerçekleştirilmiştir.
PTA kaynak yöntemi ile birleştirilen AISI 420 martenzitik paslanmaz çelik kaynaklı bağlantıların değişken
parametrelere bağlı olarak birleşme arayüzeyi üzerinde meydana gelen yapısal değişimler Nikon Eclipse
MA200 optik mikroskop cihazı ile optik görüntüleri alınmıştır. Kaynak metalinin kesitinden 0.50 mm
aralıklarla alınan mikro sertlik ölçümleri, 50 g yük altında Vickers skalasında 10 sn’ lik yükleme hızı
uygulanarak DuraScan mikro sertlik test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Çekme testleri, 5000 N yük
kapasitesine sahip Shimadzu çekme cihazında, 1 mm/dk çekme hızı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çekme
testi için hazırlanan numunelerin görüntüsü Şekil 4a’da verilmiştir.

3. BULGULAR
3.1. Mikroyapı Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İki farklı akım şiddeti (100, 120 A), 1.0 lt/dk Plazma gaz debisi, iki farklı ilerleme hızı 0.01 m/dk ve 0.015
m/dk, iki farklı dolgu malzemesi (ENiCrFe-3 ve E316L-16) çapı 2.4 mm olan nozul kullanılarak PTA
yöntemi ile birleştirilen AISI 420 martenzitik paslanmaz çelik kaynaklı bağlantıların S1-S4 numunelerinin,
kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde ortaya çıkan yapısal değişimi gösteren optik mikroskop
görüntüleri Şekil 2’ de verilmiştir. Bu çalışmada, Şekil 1’ de verilen tanımlama esas alınarak kaynak metali
(kaynak havuzu), ITAB ve esas malzeme şeklinde adlandırılarak tanımlanmaya çalışılacaktır. Elde edilen bu
mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde, kaynak havuzunun geleneksel ergitme kaynak yöntemlerinden farklı
olarak ortaya çıktığı görülmüştür. S1 numunesinin kaynaklı bağlantısının birleşme arayüzeyi üzerinde alınan
(kaynak havuzuna bitişik ITAB bölgesindeki mikroyapı fotoğrafı incelendiğinde, kaynak havuzuna bitişik her
iki geçiş bölgesinde çatlak, boşluk ve bağlantısız bölgelerin olmadığı görülmektedir. Artan enerji girdisine
bağlı olarak ısı girdisinin yapmış olduğu tavlama etkisiyle tane irileşmesinin olduğu ve daha sonra yapının
hızlı soğuma etkisinde kalan kısmında ise küçük taneli homojen bölgeye dönüştüğü görülmektedir.

Şekil.1 Kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişimin şematik gösterimi
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 2. Kaynak bağlantısı yapılan a) S1, b) S2, c) S3 ve d) S4 numunesinin mikroyapı görüntüleri

ITAB-KB tarafında ana metalin içine doğru uzanan kısmen erimiş dar bir bölge ve bol miktarda asiküler ferrit
adacıkları yer almaktadır ve iri taneli bölgede, tane sınırlarından başlayan çok sayıda Widmanstätten ferrit
mevcuttur. Asiküler ferritler daha çok, ergime sınırında ve malzemenin serbest yüzeylerinde, yani soğuma
hızının yüksek olduğu kısımlarda oluşmuştur. Asiküler ferritin hem soğuma hızına, hem de yapıdaki
inklizyonlara bağlı olduğu ve inklizyonlardan başladığı bilinmektedir [10]. Ayrıca; bu bölgede, esas metale
göre aşırı bir tane irileşmesi görülmektedir. Bu bölgeye bitişik nispeten dar bir aralıkta yeniden kristalleşmiş
bölge yer almakta ve bu bölgeyi ana metal izlemektedir. İri taneli bölge ile küçük taneli bölge arasında tedrici
bir geçiş vardır; yani taneler yavaş yavaş küçülmekte ve daha sonra tamamen küçülmüş tanelerden oluşan
bölgeye geçilmektedir. ITAB tarafında da iri taneli bölgeden oluşan ferritik paslanmaz çeliğe ait tipik
mikroyapı morfolojisi görülmektedir. Mikroyapının ferrit fazlarından meydana geldiği ve iri taneli bölgede
yoğun tane içi ve tane sınırı çıta şeklinde krom karbürlerin oluştuğu görülmektedir. ITAB tarafında ortalama
tane boyutu S1, S2, S3 ve S4 numuneleri için, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.21 mm, 0.23 mm olarak belirlenmiştir.
Şekil 2a’ daki S2 numunesinde ise artan ilerleme hızına bağlı olarak hem kaynak havuzunda daralma hem de
ITAB bölgesinde daralma görülmektedir. Birleşme bölgesinde meydana gelen bu yapısal değişim, artan
ilerleme hızına bağlı olarak birim hücrenin ısının tesiri altında kalma süresini azaltarak sıcaklığın tavlama
etkisini azaltması sonucu gerçekleştiği düşünülmektedir. Aynı zamanda, sıcaklığın yaratmış olduğu bu
tavlama etkisi düştükçe yüksek sıcaklıktan soğuma süresi kısalacaktır. Bu mekanizma, AISI 420 martenzitik
paslanmaz çelik tarafında T 8/5 sıcaklığının hızlı geçmesine katkı sağlayarak krom karbür oluşumunu
sınırlandırır.
İlerleme hızı 0.005 m/dk arttırılarak birleştirilen S3 numunesinde kaynaklı bağlantıya ait arayüzey mikroyapı
fotoğrafları incelendiğine, ITAB bölgesinde meydana gelen yapısal değişim, S1 ve S2 numunelerinin
kaynaklı bağlantıları ile kıyaslandığında önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Bu değişim, ITAB geçiş
bölgesinde yoğun martenzit oluşumunu hızlandırarak kaynağın mukavemeti açısından olumsuzluk
yaratmasının yanısıra hızlı soğumanın etkisiyle krom karbür oluşum yoğunluğunda azalma kaydedilerek
olumlu sonuç sağlamıştır.
Kaynak akım şiddeti ve plazma gaz debisinin artışına bağlı olarak oluşan enerji ve kaynak ergime sıcaklığının
artış göstermesi difüzyonu artırmaktadır. Ancak, ilerleme hızı arttıkça krom ve karbon elementi difüzyonunda
düşme görülmektedir. Bu durum, artan kaynak hızına bağlı olarak ısı girdisinin düşmesiyle ilişkilendirilebilir.
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3.2. Mikrosertlik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İki farklı akım şiddeti (100, 120 A), 1.0 lt/dk plazma gaz debisi, iki farklı ilerleme hızı (0.01 m/dk ve 0.015
m/dk), iki farklı dolgu malzemesi (ENiCrFe-3 ve E316L-16) çapı 2.4 mm olan nozul kullanılarak PTA
yöntemi ile birleştirilen S1-S4 numunelerinin kaynaklı bağlantıların birleşme merkezinden ana metale doğru
çizgisel bir hat boyunca 0.5 mm aralıklarla yapılan mikrosertlik ölçüm sonuçları, Şekil 3’ de verilmiştir.
Numunelerin sertlik eğrileri incelendiğinde, literatüre uygun olarak üç farklı bölgede (kaynak metali, ITAB
ve esas malzeme) sertlik dağılımının değiştiği görülmektedir [7]. Kaynak bölgesinde değişim gösteren ölçüm
sonuçlarının esas malzemeye ulaşıldığında, AISI 420 çeliğin ana sertlik değerlerine yakın sonuçlar elde
edilmiştir.
İki farklı enerji girdisi (100 ve 120 A), iki farklı ilerleme hızı (0.01 ve 0.015 m/dk) ve iki farklı dolgu
malzemesi kullanılarak birleştirilen S1-S4 numunelerine ait sertlik profili incelendiğinde; her numunede
benzer bir sertlik dağılımının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu dağılım, kaynak havuzunda maksimum, esas
metale doğru gidildikçe düşüş kaydedilmiştir. Merkezdeki bu yükselme, E316L-16 dolgu malzemesi
kullanılarak birleştirilen S1 kaynaklı numunede 300 Hv, S2 kaynaklı numunede 250 Hv olarak
kaydedilmiştir. Bu durum, Schaffler diyagramı esas alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda doğrultusunda
dikişte bir miktar martenzit yapının oluştuğu tespitimizi doğrulamaktadır. Kaynak havuzu içerisinde
mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; bu bölgede sertliği arttırıcı krom-karbür (Cr-C) fazlarının ortaya
çıkması ve ani soğuma sonucunda az oranda da olsa martenzitik yapının ortaya çıkmasından ileri gelmektedir.
Bu kaynaklı bağlantıların kaynak metali üzerinde alınan X-ray analiz sonuçlarından CrC, Cr 23 C 6 , Cr 7 C 3 ve
Cr 3 C 2 bileşikleri saptanmıştır. Yüksek enerji girdisi sağlayan PTA yöntemiyle mikroyapıda oluşan yoğun
karbürlerin daha homojen bir şekilde dağılması ve yine yapıda diğer sert fazların bulunması sertliği artırıcı
yönde etki göstermiştir. Ayrıca, kaynak havuzunda mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; bu bölgede
sertliği artırıcı ani soğuma sonucunda az oranda da olsa tamamlanmamış dendiritik yapının ortaya
çıkmasından kaynaklamaktadır. Sertlik profili, kaynak metaline bitişik ITAB bölgesinde yani kaynak
dikişinin hemen bitişiğinde bir düşüş göstermektedir. Bu bölgelerden alınan EDS analiz sonucunda elde
edilen elementer konsantrasyon profili bu değişimi desteklemektedir. Artan ilerleme hızına bağlı olarak
sertlik değerinde düşüş kaydedilmiştir. Bu durumun kaynak dikişinin ısının tesirinde kalma süresini
azaltmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
ENiCrFe-3 dolgu malzemesi kullanılarak birleştirilen S3 ve S4 numunelerinin kaynak bağlantılarının sertlik
grafikleri incelendiğinde sertlik dağılım eğrilerinin, genel olarak birbirine benzer profiller sergilediği dikkat
çekmektedir. Ancak; bu numuneler E316L-16 dolgu malzemesi kullanılarak elde edilen S1 ve S2 kaynak
numuneleri ile kıyaslandığında gerek kaynak havuzu ve gerekse ITAB bölgesinde önemli derecede sertlik
düşüşü kaydedilmiştir.
İlerleme hızı 0.005 m/dk arttırılarak birleştirilen S4 kaynak numunesinde az da olsa bir sertlik düşüşü
kaydedilmiştir. Gerek mikroyapı ve gerekse mikrosertlik analiz sonuçları incelendiğinde, ilerleme hızının
kaynak bölgesinin genişliği ve kaynak merkezindeki sertlik değerleri üzerine önemli etkisi olduğu sonucu
doğrulanmaktadır.

Şekil 3. Kaynaklı bağlantıları yapılmış numunelerin kaplama bölgelerindeki mikrosertlik değerleri
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3.3. Çekme test sonuçlarının irdelenmesi
Çekme testleri, 1 mm/dk çekme hızı kullanılarak, gerçek gerilme-gerçek uzama eğrilerine ait veriler cihazdan
okunarak belirlenmiştir. Değişken parametreler kullanılarak kaynaklı bağlantıları yapılmış numunelerin
görüntüsü ve birleştirilen kaynaklı bağlantıların maksimum çekme gerilme grafiği Şekil 4a-b’ de verilmiştir.
Kaynaklı numunelere uygulanan çekme testi sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde; S1 ve S2
numunelerinin belli bir akma noktası göstererek kırıldıkları ve bu kırılmaların genelde ana malzemeye bitişik
ITAB bölgesinde gerçekleştiği görülmüştür. Ancak; S3 ve S4 numunelerinde belli bir akma noktası
göstermeksizin maksimum çekme gerilmesinde önemli bir düşüş kaydederek gevrek kırıldıkları
belirlenmiştir. Bu numunelere ait arayüzey mikroyapıları incelendiğinde; AISI 420 tarafında yani ITAB
bölgesinde kaynak sonrası tane irileşmesi ve yer yer çıta ve plaka martenzit yapı oluştuğu görülmektedir.
Martenzit sert ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hacim merkezli kristal yapıda dislokasyonların kolayca hareket
edebileceği sıkı paket kayma düzlemleri yoktur. Ayrıca, karbon ve krom içeriği yüksek olduğunda karbür
parçacıklarının çökelmesi dağılım mukavemetlenmesi sağlar, aynı zamanda kırılganlığa da sebep olur [11].
Bütün karbürler, kayma düzlemleri içermeyen karmaşık kristal kafeslerine sahiptirler ve bu nedenle, sert ve
kırılgandırlar [12]. Sonuç olarak, tane irileşmesi ve taneler arası karbür çökelmeleri kaynaklı bağlantının
mekanik özelliklerini olumsuz etkiler. İlk durumda, tane büyümesi ve çökeltiler kayda değer bir şekilde
özellikleri etkiler, son durumdayken martenzitin hali ve miktarı mekaniksel tepkiye katkıda bulunur. Hunter
ve arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada; hem ITAB bölgesindeki ve kaynak metalindeki aşırı derecede
ince partiküllerin çökelmesini, hem de tane boyutunu, kaynakların sünekliğindeki düşmeyle
ilişkilendirmişlerdir [13]. Thomas ve arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada; hem tane büyümesi hem de
tokluk arasındaki ilişki yalnızca tane büyümesine bağlı değildir, bununla birlikte kaynaklı bağlantıların
mukavemetinin ITAB bölgesinde meydana gelen martenzitin küçük bir miktarı ile de ilişkili olduğunu
vurgulamışlardır [14].

(a)

(b)

Şekil 4. Kaynaklı bağlantıları yapılmış numunelerin a) çekme deneyi numuneleri, b) çekme testi sonrasında elde edilen
maksimum çekme değerleri

4. GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada, AISI 420 martenzitik paslanmaz çeliği farklı üretim parametreleri ( akım şiddeti, kaynak
ilerleme hızı ve dolgu malzemesi ) kullanılarak PTA yöntemi ile birleştirilerek üretim parametrelerinin
kaynaklı bağlantıların birleşme bölgesinde meydana gelen mikroyapısal değişim ve mekanik özellikler
üzerine olan etkileri incelenmiş olup, elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
1.

AISI 420 martenzitik paslanmaz çelik E316L-16 dolgu malzemesi kullanarak ve kaynak ağzı
açmaksızın tek pasoda plazma kaynak yöntemi PTA yöntemi ile sorunsuz birleştirilebilmektedir.
Ancak, ENiCrFe-3 dolgu malzemesi kullanılarak yapılan kaynaklı bağlantılarda düzenli bir
katılaşmanın olmaması ve bağlantısız bölgelerin varlığından dolayı çok düşük çekme değerleri
kaydedilmiştir.

2.

E316L-16 dolgu malzemesi kullanılarak birleştirilen kaynaklı bağlantılara ait kaynak sonrası yüzey
ve arayüzeyinden alınan makro fotoğraflar incelendiğinde, herhangi bir kaynak hatasının olmadığı
kusursuz birleştirmeler görülmektedir. Ara kesit yüzeyinde alınan makro fotoğraflar incelendiğinde;
ilerleme hızına bağlı olarak farklı eriyik metal profilleri gözlenmiştir.

3.

Yüksek kaynak ilerleme hızında (0.015 m/dk.) gerçekleştirilen plazma kaynak işlemlerinin
tamamında, kaynaklanma derinliğinde azalma kaydedilmiştir. Kaynaklanma derinliği, azalan
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ilerleme hızına bağlı olarak artmış ve artan plazma gaz debisi ve akım şiddeti ile yüzde yüz %100
kaynaklanma sağlandığı belirlenmiştir.
4.

ENiCrFe-3 dolgu malzemesi kullanılarak birleştirilen numunelere uygulanan çekme test sonuçları
incelendiğinde, bağlantısız bölgelerin varlığı sonucunda numunelerde, mukavemet kaybıyla
birlikte, gevrek tipte kırılmalar meydana gelmiştir. Yeterli uzama gösteremeden ve boyun vermeden
kırılan bu numunelerde kırılma, esas malzemeye yakın kaynak metalinde gerçekleşmiştir. Bu
durumun, düzensiz katılaşmanın bir sonucu olarak bağlantısız bölgelerin varlığı, tane irileşmesi ve
taneler arası karbür çökelmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

5.

Kaynaklı bağlantıların, birleşme hattına dik doğrultuda yapılan sertlik taraması sonucu elde edilen
sertlik verilerinin, dolgu malzemesine bağlı olarak farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Sertlik, kaynak
metalinden maksimumdan başlayarak esas malzemeye doğru düşüş göstermiştir. Kaynak metali
içerisinde mikrosertlik değerlerinin yüksek çıkması; buralarda sertliği arttırıcı krom-karbür
fazlarının ortaya çıkması ve ani soğuma sonucunda az oranda da olsa martenzitik yapının ortaya
çıkmasından ileri geldiği düşünülmektedir.

6.

Alın pozisyonunda tek taraftan PTA yöntemi ile birleştirilen AISI 420 kaynaklı bağlantılar üzerinde
alınan mikroyapı ve mekanik test analiz sonuçlarından, işlem parametrelerinin birleşme kalitesi ve
kaynaklanma derinliği üzerinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Uygun akım şiddeti, plazma gaz
debisi ve ilerleme hızı kombinasyonları kullanılarak kaynak kalitesini artırmak mümkün
olabilmektedir.

7.

Mikroyapı ve mekanik test sonuçları irdelendiğinde, ergitme kaynak yöntemi ile birleştirilmesi
oldukça güç ve problemli olan AISI 420 martenzitik paslanmaz çeliğin E316L-16 dolgu malzemesi
kullanılarak yüksek enerji girdisine sahip PTA kaynak yöntemi ile birleştirilebilirliğinin mümkün
olduğu sonucuna varılmıştır.
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Investigation Energy Change of Indoor Temperature for Cooling
Purpose for Afyonkarahisar Province
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Abstract
In this study, the data set of the past 32 years for Afyonkarahisar obtained from Turkish State
Meteorological Services has been used. Through a Visual Basic based software which devepoled by that
data set, by determining outdoor temperature distribution in cooling season, it is calculated that
depending upon increase in average outdoor temperature in cooling season; global heating value,
increasing cooling degree hour value as a result of global heating, and cooling degree hour values determined according to 11 different indoor reference temperature(18-28°C)- for each year of 32 years .
Proportional change of the increase or the decrease in energy demand was estimated depending on the
condition that the indoor reference temperature, which was selected for cooling degree hour values of
Afyonkarahisar province, is above or below the range of 1-11°C. In this study, depending upon cooling
purpose indoor reference temperature, importance of energy consumption and creating awareness aimed.
Keywords: Afyonkarahisar, Cooling degree-hour, energy change, global warming.

1. GİRİŞ
Dünyanın küresel olarak ısınması, toplumların refah düzeyinin artması, teknolojik gelişmelerin etkisi kapalı
hacimlerde soğutma sistemlerinin kullanılmasını her geçen gün artmaktadır. Soğutma sistemlerinde enerji
kaynağı olarak büyük oranda fosil kaynaklı elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Dünya milletleri enerji
taleplerini büyük oranda fosil kaynaklardan karşılamaktadırlar. Enerji talebinin baş döndürücü hızla artması
fosil türü yakıtların yeniden oluşmasına göre çok hızlı olmasından dolayı dünya fosil yakıt rezervlerinin
sürekli olarak azalmasına neden olmaktadır.
Kapalı hacimler de iç ortam sıcaklığındaki küçük değişiklikler ısıtma ve soğutma yüklerinin azalmasına
neden olmaktadır. Isıtma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin azalması sera gazı salınımın da düşme
sağlamaktadır [1 1]. Isıtma-soğutma yüklerinin bulunmasında derece-saat/gün değerleri yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır [2-9]. Enerji tüketici davranışlarının, Avustralya için ısıtma enerji gereksinimi üzerindeki
etkisinin araştırma sonucuna göre; iç ortam sıcaklıklarındaki değişimlerle %15 ile %30 arasında kazançlar
sağlanabileceği açıklanmıştır [10].
Bu çalışmada tüm iç ortam konfor sıcaklıklarındaki değişimin, binalardaki ısıtma enerji tüketiminin üzerine
etkisi incelenmiştir Afyonkarahisar ili soğutma amaçlı, iç ortam sıcaklığındaki değişimin binalarda soğutma
enerjisi tüketiminin etkisi kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Araştırma sonuçları Tablo I,II,III ve Şekil 5, 6,
7, 8, 9’da verilmiştir.
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2. ENERJİ
TÜKETİMİ
YÖNTEMLERİ

TAHMİNİNDE

KULLANILAN

DERECE-ZAMAN

Devletlerin kısa ve uzun vadede enerji planlaması ve tesis yatırımları için enerji tüketimi, üretiminin tahmini
ve modellenmesini yapmak zorundadır. Enerji üretiminin kontrolü ve programlanması için günlük veya
saatlik kısa dönem tahmini gereklidir. Bu tahminler, bakım ve işletme planlaması için elzemdir[11]. Bu
tahminler bir yandan toplam enerji tüketimi içinde konut sektörünün durumunu tespit etmek ve aileler için
kazançlı, randımanlı ısıtma ve soğutma sistemini belirlemede de rahatlık sağlayacağından elzemdir. Ayrıca
son kullanıcılara sunulan farklı sistemlerin ederini ve enerji harcamasını kıyaslayarak optimum durumu
belirlemek, enerji yüklerinin önkestirimi, sürekli araştırılıp, geliştirilmelidir [12].
Derece-zaman metodlarıyla (i) binaların ısıtma-soğutma kapasiteleri hesaplanmakta (ii) her il için ısıtma ve
soğutma sezonlarının başlangıcı, sezon süresi ve bitişi belirlenebilmekte (iii) ulusal, bölgesel, il bazında
doğalgaz boru hatları boyutlandırılmakta (iv) konutlarda ısıtma ve soğutma amaçlı enerji miktarını saatlik,
aylık ve sezonluk olarak tespit edilmekte (v) yurdumuzun senelik yakıt kullanımını hesaplanmakta (vi) ömür
maliyet çözümlemesine göre en uygun dış duvar izolasyon kalınlıklarının tespitinde (vii) zirai çalışmalarda ve
mücadelenin ise hangi günlerde olacağının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır [8].
Derece-zaman metodlarıyla alakalı literatürde üç değişik (bin, derece-gün, derece-saat yöntemi) statik yöntem
ve binanın dinamik durumuna göre yapılan hesaplamalarda kullanılan dinamik metodlardır. Bildiride
kullandığımız derece-saat metodu izah edilmiştir.
Derece-saat (DS) yöntemi ile kapalı hacimlerin ısıtılması veya soğutulması için ihtiyaç olan enerji rahatça
tahmin edilebilir. Bu yöntemde ısıtma ve soğutma amaçlı ihtiyaç olan enerjinin, dış ortam sıcaklığı ve
referans sıcaklığı arasındaki farkla orantılı olduğu kabul edilir. DS yönteminde, en az on yıl geçmişe yönelik
yıllık 8760 saatlik ortalama ölçüm değerleri gereklidir. Referans sıcaklığı, bir yapıda ısıtmaya veya
soğutmaya gerek duyulmadığı zamanlardaki dış ortam sıcaklığıdır. Referans sıcaklıkları, farklı mahaller için
farklı olsada, izolasyonsuz bir yapı için derece-saat değerleri ısıtmada 18°C, soğutmada 22°C alınır. DS
hesaplamalarında, yılda 8760 saatlik ölçüm değerlerinin olması şarttır. Soğutma derece-saat değerleri eşitlik 1
ile bulunabilir [7].
SDS = (1 saat) Ʃsaatler (Td-Tb)+
Tb

: Saatlik iç mahal sıcaklığı [°C]

Td

: Saatlik dış mahal sıcaklığı [°C]

(1)

Eşitlikdeki ‘+’ işareti hesaplamalarda pozitif değerlerin dikkate alınacağını belirtmektedir. Soğutma enerjisi
gereksinimi Qs gereksinimi, kWh olarak Denklem 2’den hesaplanabilir.
(2)
Q s : Soğutma enerjisi gereksinimi [kWh]

3. AFYONKARAHİSAR SOĞUTMA AMAÇLI ENERJİ TÜKETİMİ ARAŞTIRMA
AŞAMALARI
Bu çalışma için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ‘.txt’ dosyası olarak Afyonkarahisar için tedarik edilen
meteorolojik datalardan faydalanılmıştır. Bu set 1972-2010 yılları kapsayan Afyonkarahisar için ölçülen dış
hava sıcaklık dağılımlarıdır. Bu datalar excele dönüştürülüp hazırlanan Visual basic yazılımına uyarlanmıştır.
Bu yazılımla Afyonkarahisar için aylık baz da araştırmalar yapılmıştır. Analiz netiesinde azami ve asgari
sıcaklıklar ile ikisi arasında görülen sıcaklıkların toplamdaki yüzde olarak sayısı 1°C farkla bulunmaktadır.
Ayrıca 12 ayın ortalaması alınarak yıllık sıcaklık dağılımına göre Afyonkarahisar’ın soğutma derece-saat
değerleri bulunmuştur.
3.1 Afyonkarahisar soğutma sezonundaki dış sıcaklık dağılımı
Afyonkarahisar için soğutma derece-saat değerleri aşamasında soğutma sezonundaki her ay için dış sıcaklık
dağılımları tespit edilmiştir. Soğutma sezonu dış hava sıcakllık dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil.1 Afyonkarahisar soğutma sezonu dış hava sıcaklık dağılımı
Şekil 2’de son otuziki yıllık soğutma sezonundaki dış hava sıcaklık dağılımı verilmiştir. Şekil incelendiğinde soğutma
dönemi ortalama dış hava sıcaklık değeri 19.14 C değerinden 1.66 C lik artışla 20.80 C değerine yükselmiştir. Soğutma
dönemi için sıcaklık artışı oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu artışın etkisi Şekil 3’te soğutma derece-saat
değerindeki artış olarak görülmektedir.

Şekil 2. Soğutma sezonu için yıllara bağlı ortalama sıcaklık değişimi

3.2 Afyonkarahisar soğutma derece-saat Değerlerinin Hesaplanması
Afyonkarahisar meteorolojik veri seti ve bilgisayar programıyla on bir farklı (18-28°C) iç ortam denge
sıcaklığına göre soğutma derece-saat değerleri bulunmuştur. Hesaplama sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Bu
tabloda, soğutma sezonu mayıs ayında başlamakta ekim ayında bitmekte olduğu görülmektedir. Ayrıca,
soğutma derece-saat değerleri on bir farklı (18-280C) iç ortam denge sıcaklığına göre sezonluk toplam olarak
verilmiştir. Soğutma dönemindeki her ay için soğutma derece-saat değerleri de sezondaki toplam soğutma
derece-saat değerlerine göre yüzde olarak verilmiştir. Bu yaklaşım, Afyonkarahisar’da klima kullanan
bireylerin iç ortam sıcaklığına bağlı ödeyeceği elektrik faturası konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacaktır.
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Bu Tablonun daha iyi anlaşılabilmesi için Tablo 2 türetilmiştir. Tablo 2’nin birinci sütununda referans
alınacak iç ortam sıcaklığı (RİOS), son sütunda soğutma derece-saat değerleri, iç sütunlarda ise değiştirilmesi
istenen iç ortam sıcaklığı (DİİOS) değerleri görülmektedir.
Tablo I. Afyonkarahisar soğutma sezonundaki aylara göre ve sezonluk SDS değerleri.

Referans
Sıcaklık
(0C)

Mayıs

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

6,2
5,6
5,0
4,3
3,7
3,1
2,5
2,0
1,5
1,1
0,8

AFYONKARAHİSAR
Aylar
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ayların toplam içindeki yüzdelik dağılımı (%)
15,9
27,4
33,4
13,4
15,5
28,0
34,6
13,0
15,1
28,6
35,9
12,6
14,6
29,3
37,2
12,1
14,0
30,1
38,6
11,5
13,3
30,9
40,1
10,8
12,5
31,8
41,8
10,0
11,6
32,8
43,5
9,1
10,5
34,0
45,2
8,1
9,3
35,2
47,0
6,9
8,1
36,5
48,7
5,7

Ekim

Soğutma DereceSaat
Toplam

3,7
3,3
2,9
2,5
2,1
1,7
1,3
1,0
0,7
0,4
0,2

12410
10388
8588
7004
5626
4439
3430
2582
1887
1332
901

Tablo II. RİOS’na göre soğutma derece-saat değerinin yüzde olarak değişimi.

AFYONKARAHİSAR
RİOS
[°C]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DİİOS [°C]
18
0,0
16,3

19

20

21

22

23

24

SDS
25

26

-19,5 -44,5 -77,2 -120,6 -179,6 -261,8 -380,6 -557,7
0,0

-21,0 -48,3

27

28

[DS]

-831,7

-1277,4 12410

-84,6

-134,0 -202,9 -302,3 -450,5

-679,9

-1052,9 10388

30,8 17,3

0,0

-22,6

-52,6

-93,5

-150,4 -232,6 -355,1

-544,7

-853,2

8588

43,6 32,6

18,4

0,0

-24,5

-57,8

-104,2 -171,3 -271,2

-425,8

-677,4

7004

54,7 45,8

34,5

19,7

0,0

-26,7

-64,0

-117,9 -198,1

-322,4

-524,4

5626

64,2 57,3

48,3

36,6

21,1

0,0

-29,4

-71,9

-135,2

-233,3

-392,7

4439

72,4 67,0

60,1

51,0

39,0

22,7

0,0

-32,8

-81,8

-157,5

-280,7

3430

79,2 75,1

69,9

63,1

54,1

41,8

24,7

0,0

-36,8

-93,8

-186,6

2582

84,8 81,8

78,0

73,1

66,5

57,5

45,0

26,9

0,0

-41,7

-109,4

1887

89,3 87,2

84,5

81,0

76,3

70,0

61,2

48,4

29,4

0,0

-47,8

1332

92,7 91,3

89,5

87,1

84,0

79,7

73,7

65,1

52,3

32,4

0,0

901

Tablo II’nin birinci sütununda referans alınacak iç ortam sıcaklığı (RİOS) , iç sütunlarda değiştirilmesi
istenen iç ortam sıcaklığı (DİİOS) değerleri son sütunda ise soğutma derece-saat değerleri görülmektedir. Bu
tabloda Afyonkarahisar için verilen soğutma derece-saat değerleri baz alınarak iç ortam sıcaklığındaki ±1°C
farkın soğutma enerjisine oransal olarak etkisi verilmiştir. Tablo da; RİOS ile DİİOS’in aynı sütun ve satır
rakamlarının kesiştiği yerin sıfır olduğu görülmektedir. 0.0 değerinin sağ ve sol tarafına bakılarak enerji
talebindeki azalma ve artma yüzdesel olarak görülmektedir. Mevcut iç ortam referans sıcaklığına göre
referans alınacak sıcaklık yüksek seçildiğinde değişimin oransal olarak azaldığı negatif sayı olarak, mevcut iç
ortam referans sıcaklığına göre referans alınacak sıcaklık düşük seçildiğinde değişimin oransal olarak arttığı
pozitif sayı olarak görülmektedir.
Soğutma amaçlı DİİOS’lığı 24°C’den RİOS 26°C’ye çıkarılması istendiğinde % 81.8 enerji talebinin azalmış
olduğu, 24°C’den 22°C’ye düşürülmesi istendiğinde ise % 39 enerji talebinin artmış olduğu Tablo II’de
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görülmektedir. Bu tablo verilerine göre soğutma sezonunda Afyonkarahisar için referans alınacak iç ortam
sıcaklığı 25°C ve üzerinde seçildiğinde enerji tasarrufu oranındaki artış dikkat çekmektedir.

3.2.1 Soğutma derece-saat değerindeki değişim trendinin tespiti
Afyonkarahisar ili için 32 yıllık dış sıcaklık dağılımı incelenerek yıllara bağlı soğutma derece-saat
değerlerindeki değişim trendi Şekil 3’te verilmiştir. Afyonkarahisar soğutma sezonu için son otuz iki yıllık
ortalama dış hava sıcaklık artışı 1.66 C olarak gerçekleşmesi soğutma derece-saat değerini de 919 DS
artırmıştır. Bu artış 32 yıl önceki ortalama düşünüldüğünde % 85’e, yıllık bağlamda ise % 2.656 artışa
tekabül etmektedir..

Şekil 3. Soğutma derece-saat değerinin yıllara bağlı değişimi

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, öncelikle Afyonkarahisar ili için on bir farklı iç ortam sıcaklığına göre, soğutma amaçlı enerji
ihtiyaçları tahmin edilmiştir. Ayrıca, Afyonkarahisar soğutma derece-saat değerleri, soğutma dönemlerindeki
ayların dış hava sıcaklık dağılımlarına göre hesaplanarak rahat ve basit kullanımı olan tablolar hazırlanmıştır.
Hazırlanan tablolarla soğutma cihazlarında iç ortam sıcaklığındaki 1°C değişimin enerji tüketimine etkisi;
nispi ve nümerik varyasyonu incelenip termodinamik tablolar gibi değişik bir yaklaşım getirilerek soğutma
amaçlı iç ortam sıcaklığının enerji kullanımı üzerindeki tesiri detaylı olarak izah edilmiştir.
Ayrıca Afyonkarahisar için son otuz iki yıllık dış hava sıcaklık dağılımı ayrı ayrı incelenerek soğutma dönemi
ortalama dış hava sıcaklık değeri 19.14ºC değerinden 1.66ºC’lik artışla 20.80ºC’ye yükselmiştir. Soğutma
dönemi için dış hava sıcaklık artışı 1.66ºC olarak gerçekleşmiştir. Afyonkarahisar ilinin son otuz iki yıl
soğutma döneminde 1.66ºC küresel olarak ısınması bu çalışmayla literatüre ilk defa kazandırılmıştır.
Bu tür çalışmaların her il için yapılması, özellikle split klima üretici firmalarının ise kullanım kılavuzlarına
eklemesi durumunda son kullanıcıların enerji tasarrufu konusundaki farkındalığı artmış olacaktır. Bu
farkındalık, birincil enerji kaynaklarının kullanılmasını azaltacağı gibi ve daha az sera gazı salımını meydana
getirecektir.
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Investigation of the Impact of Leno Build on Tear Strength in
Woven Fabrics
B. B. Kastacı1,*
Tekstil Mühendisliği Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye
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Abstract
In this study, leno fabrics were compared with equivalent structural properties of standard woven
fabrics. Each sample group was produced in three different pattern ranges containing leno warp and
without leno warp. It is also produced in two different crossovers and three different weft densities. The
effect of the structural properties of these samples on their physical performance to tear strength was
analyzed on an experimental findings.
Keywords: Leno Weave, Leno Fabric Structural Properties, Leno Fabric Tear Resistance.

1. GİRİŞ
Leno yapılı ya da leno kumaşlar, karmaşık yapılı kumaşlar grubunda yeralır. Yapı içinde birbirine paralel
konumlanmış standart çözgülere ek olarak ya da tümüyle leno çözgüler yeralır. Leno ya da döner gücü ile
anılan dokuma yüzeyleri ise; çözgü ipliklerinin yukarı ve aşağı hareketinin yanında, aynı zamanda çapraz
hareket ettirilmesiyle oluşturulan, seyrek dokunmuş fakat sağlam yapılı olan tekstil yüzeyleridir [1].
Standart yapılı dokuma kumaşlar ise, atkı ve çözgü olarak bilinen iki ayrı iplik grubunun 90° lik açıda
birbiriyle kesişerek öngörülen örgü düzenine uygun, birbirinin altından ve üstünden geçerek bağlantılar
yapması neticesinde oluşturulan geleneksel bir tekstil yüzeyidir
Leno dokuma kumaşlarda yan yana bulunan leno çözgü iplikleri atkı ile bağlantı yaparken birbirine paralel
kalmayıp, aynı zamanda çapraz geçişler yaparak birbirine de bağlanırlar. Kumaşa seyrek fakat dayanıklı
yapısını veren çözgü ipliklerinin meydana getirdiği bu çapraz geçişlerdir [2].
Leno kumaşlarda birim yapı iki çözgü ipliği ve bir atkı ipliğinden meydana gelir. Bu iki çözgü ipliğinden düz
olana sabit çözgü veya standart çözgü, bağlama hareketi yapan çözgüye ise çapraz çözgü veya döner çözgü
denir. Standart dokuma kumaşlarda çözgü iplikleri atkı iplikleriyle dik konumda bağlantı yaparken, leno
kumaşlarda bu çözgü çiftleri paralel atkı ipliklerini aralarına alarak bükülürler [3].
Leno kumaş üretiminde dokuma kumaş yüzeyinin tamamı leno bağlantılarıyla oluşturulabildiği gibi, varolan
dokuma örgüleri ile birlikte de kullanılarak zengin desenlendirme çeşitliliği sunulabilmektedir.
Leno dokuma kumaşların zarif görünümü ve dayanıklı performansı sayesinde giyim eşyası olarak kullanımı
çok eskilere dayanmaktadır. Lif ve kumaş üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, mükemmel yapısal
kararlılığı nedeniyle leno kumaş giyim dışında birçok alanda kullanılmaktadır [3].
Leno kumaşlar kadın ve erkek üst giyiminde, ev tekstilinde, paketleme ve çuval bezi yapımında, tarım
tekstillerinde, inşaat sektöründe, jeotekstil uygulamalarında, tıbbi tekstillerde ve otomobil döşemelikleri gibi
teknik tekstillerde de giderek artan kullanım alanına sahiptir.
Geniş kullanım alanı bulunan leno kumaşların teknik ve bilimsel literatürde aynı ağırlıkta yer bulmadığı
gözlenmiştir. Yayınlarda genel olarak leno dokuma sistemleri, kumaş özellikleri, desenlendirme teknikleri,
teknik tekstillerde kullanım alanları ve teknik tekstil kumaş yapılarını içermektedir. Leno yapının, kumaşların
bazı yapısal ve mekanik özelliklerine önemli etkilerde bulunduğu tahmin edilmekle birlikte bunların davranış
ve karakteristikleri üzerine net veriler yoktur.
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Bu çalışmanın temel amacı da bu alandaki eksikliği gidermek ve leno yapıların karakteristiklerini ve fiziksel
performanslarını ortaya koymaktır. Kumaşların mekanik özellikleri arasında yer alan mukavemet testleri en
önemli performans karakteristiklerinden birisidir. Bu çalışmada kumaş konstrüksiyonunda yapılan
değişikliğin kumaş üzerindeki etkisini incelemek amacıyla kumaşların yırtılma dayanımları ortaya
konmuştur.

2. MATERYAL VE METOD
Leno dokuma kumaş performansının tespiti için yaptığımız deneysel çalışmada, leno dokuma sistemi ile
dokunan ve aynı desende leno bağlantısı olmadan armürlü tezgahta dokunmuş olan 36 çeşit kumaşın
performansları kendi aralarında ve aynı konstrüksiyonda 1/1 bezayağı kumaşlar ile karşılaştırılmıştır.
Numuneler Smith G6300 armürlü dokuma tezgahında toplam 6 çerçeve ile dokunmuştur (Şekil 2.1).

Şekil 2.1. Dokuma tezgahında dokunan numuneler

Lenosuz düz bağlantılı kumaşlar için çelik gücüler (Şekil 2.2) ve leno örgülü kumaşlar için çelik ve leno
gücüler (Şekil 2.3) kullanılarak dokunmuştur.

Şekil 2.2. Numuneler dokunurken kullanılan çelik gücü

Şekil 2.3. Numuneler dokunurken kullanılan leno gücü

Çözgülerde aynı mekanik sıklığı elde edebilmek için tarak taharı yapılmış, bu sayede tüm kumaşların çözgü
sıklıkları eşitlenmiştir. Desen olarak armür örgülerin farklı kombinasyonları ile 1/1 bezayağı örgü kullanılmış
ve atkıdan üç farklı sıklık ile toplam 39 çeşit kumaş karşılaştırılmıştır.
Numunelerde atkı ve çözgü ipliği olarak aynı harman karışımlı, aynı lottan 40/2 penye iplik kullanılmıştır.
Tablo 2.1. Dokunan numunelerin genel konstrüksiyonu

Adet

Kumaş Kodu

1
2
3
4
5
6
7
8

B1.G.3L.17
B1.G.3L.20
B1.G.3L.23
B2.G.3D.17
B2.G.3D.20
B2.G.3D.23
B3.G.5L.17
B3.G.5L.20

Nominal
Çözgü
Sıklığı
(tel/cm)
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9

Nominal
Atkı Sıklığı
(atkı/cm)

Örgü

Tarak Eni
(cm)

Tarak
Numarası

17
20
23
17
20
23
17
20

Desen 1 Leno Bağlantılı
Desen 1 Leno Bağlantılı
Desen 1 Leno Bağlantılı
Desen 1 Düz Bağlantılı
Desen 1 Düz Bağlantılı
Desen 1 Düz Bağlantılı
Desen 2 Leno Bağlantılı
Desen 2 Leno Bağlantılı

180
180
180
180
180
180
180
180

90/1,88
90/1,88
90/1,88
90/1,88
90/1,88
90/1,88
90/1,88
90/1,88
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

B3.G.5L.23
B4.G.5D.17
B4.G.5D.20
B4.G.5D.23
B5.O.3L.17
B5.O.3L.20
B5.O.3L.23
B6.O.3D.17
B6.O.3D.20
B6.O.3D.23
B7.O.5L.17
B7.O.5L.20
B7.O.5L.23
B8.O.5D.17
B8.O.5D.20
B8.O.5D.23
B9.S.3L.17
B9.S.3L.20
B9.S.3L.23
B10.S.3D.17
B10.S.3D.20
B10.S.3D.23
B11.S.5L.17
B11.S.5L.20
B11.S.5L.23
B12.S.5D.17
B12.S.5D.20
B12.S.5D.23
B13.17
B13.20
B13.23

16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,9
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
17,2
17,2
17,2

23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23
17
20
23

Desen 2 Leno Bağlantılı
Desen 2 Düz Bağlantılı
Desen 2 Düz Bağlantılı
Desen 2 Düz Bağlantılı
Desen 3 Leno Bağlantılı
Desen 3 Leno Bağlantılı
Desen 3 Leno Bağlantılı
Desen 3 Düz Bağlantılı
Desen 3 Düz Bağlantılı
Desen 3 Düz Bağlantılı
Desen 4 Leno Bağlantılı
Desen 4 Leno Bağlantılı
Desen 4 Leno Bağlantılı
Desen 4 Düz Bağlantılı
Desen 4 Düz Bağlantılı
Desen 4 Düz Bağlantılı
Desen 5 Leno Bağlantılı
Desen 5 Leno Bağlantılı
Desen 5 Leno Bağlantılı
Desen 5 Düz Bağlantılı
Desen 5 Düz Bağlantılı
Desen 5 Düz Bağlantılı
Desen 6 Leno Bağlantılı
Desen 6 Leno Bağlantılı
Desen 6 Leno Bağlantılı
Desen 6 Düz Bağlantılı
Desen 6 Düz Bağlantılı
Desen 6 Düz Bağlantılı
1/1 Bezayağı
1/1 Bezayağı
1/1 Bezayağı

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

90/1,88
90/1,88
90/1,88
90/1,88
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
95/1,78
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
105/1,6
172,5/1
172,5/1
172,5/1

Tüm numunelerde kullanılan desenlerin örgü raporları da şöyledir;

Şekil 2.4. Numune desen örgü raporları

2.1. Uygulanan Test
Yırtılma mukavemeti belirli koşullar altında bir yırtığı başlatmak, sürdürmek veya yaymak için gereken karşı
koyma kuvvetidir Newton veya kilogramkuvvet gibi kuvvet birimleriyle ifade edilir.
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Dokunan 39 çeşit kumaşın yırtılma mukavemetleri Elmatear yırtılma mukavemet cihazı ile TS EN ISO
13937-1 no’ lu ‘‘Tekstil-Kumaşların Yırtılma Özellikleri - Bölüm 1:Balistik Sarkaç Metodu İle Yırtılma
Kuvvetinin Tayini’’ standardına göre testler yapılmıştır.
Yırtılma dayanımı atkı ve çözgü doğrultusunda ayrı ayrı, en az 5 deney numunesi ile yapılır. Uzunluğu
çözgüye paralel olan deney parçaları için yırtılma doğrultusu ‘ atkı boyuna’ ve uzun kenarı atkıya paralel olan
deney parçaları için yırtılma ‘çözgü boyuna’ olarak tanımlanır. Numune alırken, çözgü yönündeki numuneler
için her birinde değişik çözgü iplikleri olacak biçimde, atkı yönündeki numuneler için her birinde değişik
bobinlerden gelen atkı iplikleri bulunacak biçimde alınmasına ve kumaşın katlanmış, kırışık yerlerinden ve
kumaş kenarından alınmamasına özen gösterilmelidir [4].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Atkı ve çözgü yönünde ayrı ayrı yapılan yırtılma mukavemeti tayini deneyleri sonucunda elde edilen yırtılma
mukavemeti değerleri Tablo 3.1’ de, sonuçların grafiksel gösterimi Şekil 3.2’ de verilmiştir.
Kumaşlar haşıllı olduğu için çözgü yırtılma mukavemet tayini yapılamamıştır. Cihazda çözgü yönünde
yırtılmaya başlayan test numunesi, kuvvetin etkisiyle atkı yönüne kayarak çözgü yönünde boydan boya
yırtılma göstermemiştir. Çözgü yönünde gerçekleşemeyen yırtılmadan dolayı geçerli mukavemet değerlerine
ulaşılamamıştır (Şekil 3.1).

Şekil 3.1. Çözgüden yırtılamamış numuneler

Tablo 3.1. Atkı yırtılma mukavemeti tayini test sonuçları
Numune
No

Atkı Yırtılma
Mukavemeti (N)

Numune
No

Atkı Yırtılma
Mukavemeti (N)

B1.G.3L.17

13,3

B2.G.3D.17

14,3

B1.G.3L.20

12,1

B2.G.3D.20

13,6

B1.G.3L.23

10,2

B2.G.3D.23

10,7

B3.G.5L.17

13,6

B4.G.5D.17

14,6

B3.G.5L.20

12,6

B4.G.5D.20

14,0

B3.G.5L.23

11,2

B4.G.5D.23

12,3

B5.O.3L.17

13,6

B6.O.3D.17

14,8

B5.O.3L.20

12,4

B6.O.3D.20

14,4

B5.O.3L.23

10,7

B6.O.3D.23

11,3

B7.O.5L.17

14,7

B8.O.5D.17

15,6

B7.O.5L.20

13,6

B8.O.5D.20

15,1

B7.O.5L.23

12,1

B8.O.5D.23

12,6

B9.S.3L.17

14,2

B10.S.3D.17

15,7
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B9.S.3L.20

12,6

B10.S.3D.20

14,6

B9.S.3L.23

10,9

B10.S.3D.23

12,4

B11.S.5L.17

15,2

B12.S.5D.17

16,5

B11.S.5L.20

14,7

B12.S.5D.20

15,3

B11.S.5L.23

12,8

B12.S.5D.23

14,5

B13.17

16,3

B13.20

15,6

B13.23

13,5

***Ortalama atkı yırtılma mukavemeti değerleridir.

Şekil 3.2. Numunelerin atkı yırtılma mukavemeti değerleri(grafikte; kırmızı sütunlar leno bağlantıları, mavi
dokulu sütunlar düz bağlantıları, kahverengi dokulu sütunlar ise bezayağı örgüyü gösterir)
Numunelerin yırtılma mukavemetleri için çizelge ve grafikler incelendiğinde;
•

•

3/3 leno bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı; B1.G.3L.17, B1.G.3L.20, B1.G.3L.23,
orta leno/düz çözgü aralıklı; B5.O.3L.17, B5.O.3L.20, B5.O.3L.23 ve en dar leno/düz çözgü
aralıklı; B9.S.3L.17, B9.S.3L.20, B9.S.3L.23 tiplerin atkı yırtılma mukavemeti, 5/5 leno bağlantı
yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı B3.G.5L.17, B3.G.5L.20, B3.G.5L.23, orta leno/düz çözgü
aralıklı B7.O.5L.17, B7.O.5L.20, B7.O.5L.23 ve en dar leno/düz çözgü aralıklı B11.S.5L.17,
B11.S.5L.20 ve B11.S.5L.23 tiplerinin atkı yönünde yırtılma mukavemetinden daha düşük olduğu,
aynı şekilde 3/3 leno olmadan düz bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı; B2.G.3D.17,
B2.G.3D.20, B2.G.3D.23, orta leno/düz çözgü aralıklı; B6.O.3D.17, B6.O.3D.20, B6.O.3D.23 ve
en dar leno/düz çözgü aralıklı; B10.S.3D.17, B10.S.3D.20 B10.S.3D.23 tiplerin atkı yönünde
yırtılma mukavemetinin, 5/5 leno olmadan düz bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı
B4.G.5D.17, B4.G.5D.20, B4.G.5D.23, orta leno/düz çözgü aralıklı B8.O.5D.17, B8.O.5D.20,
B8.O.5D.23 ve en dar leno/düz çözgü aralıklı B12.S.5D.17, B12.S.5D.20 ve B12.S.5D.23 tiplerin
atkı yönünde yırtılma mukavemetinden daha düşük olduğu görülmüştür.
3/3 leno bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı; B1.G.3L.17, B1.G.3L.20, B1.G.3L.23,
orta leno/düz çözgü aralıklı; B5.O.3L.17, B5.O.3L.20, B5.O.3L.23 ve en dar leno/düz çözgü
aralıklı; B9.S.3L.17, B9.S.3L.20 B9.S.3L.23 tiplerin yırtılma mukavemetinin 3/3 leno olmadan düz
bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı; B2.G.3D.17, B2.G.3D.20, B2.G.3D.23, orta
leno/düz çözgü aralıklı; B6.O.3D.17, B6.O.3D.20, B6.O.3D.23 ve en dar leno/düz çözgü aralıklı;
B10.S.3D.17, B10.O.3D.20 B10.O.3D.23 tiplerin atkı yönünde yırtılma mukavemetinden daha
düşük olduğu, aynı şekilde 5/5 leno bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı B3.G.5L.17,
B3.G.5L.20, B3.G.5L.23, orta leno/düz çözgü aralıklı B7.O.5L.17, B7.O.5L.20, B7.O.5L.23 ve en
dar leno/düz çözgü aralıklı B11.S.5L.17, B11.S.5L.20 ve B11.S.5L.23 tiplerin yırtılma
mukavemetinin, 5/5 leno olmadan düz bağlantı yapan en geniş leno/düz çözgü aralıklı B4.G.5D.17,
B4.G.5D.20, B4.G.5D.23, orta leno/düz çözgü aralıklı B8.O.5D.17, B8O.5D.20, B8.O.5D.23 ve en
dar leno/düz çözgü aralıklı B12.S.5D.17, B12.S.5D.20 ve B12.S.5D.23 tiplerin atkı yönünde
yırtılma mukavemetinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
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•

•
•

•

Kararlı yapıdaki bezayağı tiplerin B13.17, B13.20 ve B13.23 tiplerinin atkı yönünde yırtılma
mukavemeti değerleri diğer desenli tiplerden bağımsız çıkmış ancak atkı yönünde yırtılma
mukavemet en yüksek olan B12.S.5D.17, B12.S.5D.20 ve B12.S.5D.23 tiplere yakın olduğu
görülmüştür.
Genel olarak atkı sıklığı düştükçe atkı yönünde yırtılma mukavemetinin arttığı gözlemlenmiştir.
Çünkü sıklık azaldıkça atkı iplikleri arasında boşluklar yani serbest alan mesafesi arttığı için bu
iplikler daha rahat hareket ederek kayacak ve yırtılma kuvvetine birlikte karşı koyabilecektir.
Leno/düz çözgü aralığı azaldıkça atkı yırtılma mukavemetinin arttığı gözlemlenmiştir. Çünkü gerek
leno bağlantı olsun gerekse leno olmadan düz bağlantı yapan kumaşlarda olsun leno/düz çözgü
aralığı azaldıkça kumaşlarda birim alanda daha fazla bağlantı yapan çözgü iplikleri olur ve bağlantı
ipliklerinin altında atkı iplikleri daha rahat birbiri üzerinden kayarak hareket ederler. Bu nedenle de
yırtılma kuvvetine karşı daha mukavemetlidirler.
Leno olmadan düz bağlantı yapan kumaşların atkı yırtılma mukavemetinin aynı sıklık ve leno/düz
çözgü aralığında sahip leno bağlantı yapan kumaşlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Çünkü düz bağlantılarda çözgü iplikleri birbiri üzerinde kayarak daha rahat hareket ederler, leno
bağlantıda ise atkı iplikleri leno çözgüler tarafından sıkıştırıldığından yani çözgünün atkı üzerinde
makaslama etkisinden dolayı daha rijittir, rahat hareket edemez ve kolayca yırtılır.

4. SONUÇ
Bu çalışmada leno kumaşların ana değişkenleri olan leno çözgü teli sayısı ve dizilişinin kumaş
karakteristiğine olan etkisi araştırılmış ve leno çözgüsü olmayan eşdeğer standart yapılı dokuma kumaşlarla
karşılaştırılmıştır. Her numune grubu leno çözgü içeren ve leno çözgü içermeyen üç farklı atkı sıklığında
üretilmiş ve bu numunelerin yırtılma mukavemetleri deneysel bulgular bazında analiz edilmiştir. Dokunan
kumaşlara mekanik performansları ile ilişkili yırtılma mukavemeti testi yapılmış, bu testte çözgü haşıllı
olduğu için, çözgü boyunca yapılan yırtılma mukavemeti testlerinde, uygulanan kuvvetin etkisiyle yırtılma
atkı yönüne kaydığı için kumaşları birbiriyle kıyaslayacak herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.
Atkı yönünde yırtılma testlerinde ise aynı leno/düz çözgü aralıklı ve aynı atkı sıklığında atlama miktarı yani
yüzme uzunluğu arttıkça mukavemetin arttığı görülmüştür. Yine aynı leno/düz çözgü aralıklı ve aynı sıklıkta
leno bağlantı yapan kumaşların atkı yönünde yırtılma mukavemetinin, leno olmadan düz bağlantı yapan
kumaşların atkı yönünde yırtılma mukavemetinden daha düşük olduğu görülmüştür. Atkı yönünde yırtılma
mukavemetinde en yüksek değer en dar leno/düz çözgü aralıklı yani birim alanda en fazla bağlantı grubuna
sahip leno olmadan düz bağlantı yapan kumaşlarda görülmüştür. Yapısında leno/düz bağlantı çözgüsü
olmadan dokunan bezayağı tiplerin atkı yönünde yırtılma mukavemeti de en dar leno/düz çözgü aralıklı yani
birim alanda en fazla bağlantı grubuna sahip leno olmadan düz bağlantı yapan kumaşlara yakın değerler
almıştır. Tüm tiplerde atkı sıklığı düştükçe atkı yönünde yırtılma mukavemeti artmış, leno/düz çözgü aralığı
azaldıkça, atkı yönünde yırtılma mukavemeti artmış, leno olmadan düz bağlantı yapan kumaşların atkı
yönünde yırtılma mukavemeti de aynı sıklık ve leno/düz çözgü aralığına sahip leno bağlantılı kumaşlardan
daha yüksek gelmiştir.
Sonuç olarak bu çalışma kapsamında yapılan testler göz önüne alındığında, mukavemet özelliklerinin yüksek
olmasını gerektiren kullanım koşulları için, özellikle atkı yönünde yırtılma mukavemeti açısından leno
kumaşlar yeterli performans göstermemektedir.
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Abstract
Today, automotive industry is looking for new materials which are lightweight while maintaining or improving
passenger safety. Advanced high strength steels (AHSSs) have been increasingly being used in automobile
industry, as the replacement of mild steels, to enhance vehicle crashworthiness, improve fuel economy and to
reduce CO 2 emissions. AHSSs are complex, sophisticated materials; with carefully selected chemical
compositions and multiphase microstructures resulting from precisely controlled heating and cooling processes.
Various strengthening mechanisms are employed to achieve a range of strength, ductility, toughness, and fatigue
properties. This paper involves the basic study of Advance High Strength Steels (AHSSs), its types, and properties
of AHSSs.
Keywords: Steel, Advanced High Strength steels (AHSS), mechanical properties, microstructure, toughness.

1. INTRODUCTION
Reducing the weight of a vehicle is one most direct and effective way to improve fuel efficiency and reduce
greenhouse gas emissions. However, there are potential safety problems that need to be considered. For example, an
average of 4.9% fuel economy improvement could be achieved for every 10% reduction in total vehicle weight but a
3–4.5% increase in the safety risk could be caused with a decrease of 100 kg in the weight of a car. Automotive
manufacturers must balance the objectives of both improved fuel economy and crash safety. In an attempt to respond
such objectives, the steel industry has been developing new advanced high strength steel (AHSS) with unique
metallurgical properties and processing methods of which enable the automotive industry to meet requirements for
safety, efficiency, emissions, manufacturability, durability and quality at relatively low cost. Many groups all over the
world are conducting research on these new steel grades to understand better their applications and to continue
tailoring unique sets of characteristics. It is possible to save 25% of the weight and 14% of the cost when
conventional steels in a four-door car body are replaced by AHSSs. It has been reported that the energy consumption
in the transportation sector will decline from 26.7 quadrillion Btu in 2012 to 25.5 quadrillion Btu in 2040 due to a
significant decline in energy consumption by light-duty vehicles, which will decrease the emission of greenhouse gas
and benefit global climate change. Based on an environmental case study reported by the World Steel Association,
the use of every 1 kg of AHSSs in a five-passenger family car could achieve a total life cycle saving of 8 kg
greenhouse gas (reported as CO 2 equivalents), which corresponds to a 5.7% reduction in greenhouse gas emissions
over the full life cycle of the vehicle. It is estimated that the ratio of AHSSs to the total automotive steels would be
increased from 7% in 2009 to 28–36% in 2020. AHSSs have a bright future, and have been regarded as the most
promising materials for vehicles in the 21st century due to the unique combination of excellent performance and
competitive cost [1].
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The major difference between convention high strength steel (HSS) and AHSS is their microstructure. Conventional
HSS are single phase ferrite steel whereas AHSS are multi-phase steel that contains ferrite; martensite, bainite and/or
retained austenite [2-7]. Based on the different development stages, AHSSs are generally divided into three
generations. The first generation AHSSs include dual phase (DP) steel, transformation-induced plasticity (TRIP)
steel, complex phase (CP), ferritic-bainitic (FB) steel, hot-formed (HF) steel and martensitic (MART) steel. Most of
these steel grades have higher strength and better ductility without significant increase in cost as compared to the
conventional high strength steels, and have been well developed and used in many applications throughout the
automotive industry. The second generation AHSS grades which mainly include twinning-induced plasticity (TWIP)
steel. These steels are extremely strong and formable, and exhibit an excellent combination of strength and
formability to ensure they can be used to provide extraordinary mass reduction for difficult-to-form parts, but these
AHSS grades are highly alloyed with high cost alloying elements such as chromium and nickel, resulting in
significant production cost increase, and their widespread adoption is hampered. The third generation AHSSs have a
better combination of strength and ductility than the first generation one, and can be produced with a lower cost than
that of the second generation one. The third generation grades are currently under research and development [1]. The
candidates for third-generation steels are Q&P processed steels, medium Mn steels and steels with carbide-free
bainite [8]. They are regarded as future opportunities for automotive and other structural applications due to their
improved strength and ductility relative to the first generation and more affordable than the second generation [1].

2. FIRST GENERATION ADVANCED HIGH STRENGTH STEELS (AHSS)
2.1. Dual Phase (DP) steels
DP steels consist of a ferritic matrix containing a hard martensitic second phasein the form of islands. Increasing the
volume fraction of hard second phases generally increases the strength. DP (ferrite plus martensite) steels are
produced by controlled cooling from the austenite phase (in hot-rolled products) or from the two-phase ferrite plus
austenite phase (for continuously annealed cold-rolled and hot-dip coated products) to transform some austenite to
ferrite before a rapid cooling transforms the remaining austenite to martensite. Due to the production process, a small
amount of other phases (bainite and retained austenite) may be present. Depending on the composition and process
route, steels requiring enhanced capability to resist cracking on a stretched edge (as typically measured by hole
expansion capacity) can have a microstructure containing significant quantities of bainite. Figure 2.1a shows a
schematic microstructure of DP steel, which contains ferrite plus islands of martensite. The soft ferrite phase is
generally continuous, giving these steels excellent ductility. When these steels deform, strain is concentrated in the
lower-strength ferrite phase surrounding the islands of martensite, creating the unique high initial work-hardening
rate (n-value) exhibited by these steels. Figure 2.1b is an actual micrograph showing the ferrite and martensite
constituents. The work hardening rate plus excellent elongation creates DP steels with much higher ultimate tensile
strengths than conventional steels of similar yield strength. Figure 2.2 compares the engineering stress-strain curve
for HSLA steel to a DP steel curve of similar yield strength. The DP steel exhibits higher initial work hardening rate,
higher ultimate tensile strength, and lower YS/TS ratio than the HSLA with comparable yield strength [9].

a)
b)
Fig. 2.1. a) Schematic shows islands of martensite in a matrix of ferrite and b) micrograph of DP steel [9]

2.2. Transformation Induced Plasticity (TRIP) Steels
The microstructure of TRIP steels is retained austenite embedded in a primary matrix of ferrite. In addition to a
minimum of five volume percent of retained austenite, hard phases such as martensite and bainite are present in
varying amounts. TRIP steels typically require the use of an isothermal hold at an intermediate temperature, which
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produces some bainite. The higher silicon and carbon content of TRIP steels also result in significant volume
fractions of retained austenite in the final microstructure. Figure 2.3a shows a schematic of TRIP steel microstructure
and Figure 2.3b illustrates a micrograph of TRIP 690. Figure 2.4 compares the engineering stress-strain curve for
TRIP steel to a DP steel curve of similar yield strength. During deformation, the dispersion of hard second phases in
soft ferrite creates a high work hardening rate, as observed in the DP steels. However, in TRIP steels the retained
austenite also progressively transforms to martensite with increasing strain, thereby increasing the work hardening
rate at higher strain levels [9].

Fig. 2.2. Comparison of DP 350/600 with HSLA 350/500 and mild steel [9]

a)

b)

Fig. 2.3. a) Schematic shows phases in TRIP steels and b) micrograph of TRIP 690 steel [9]

Fig. 2.4. Comparison of TRIP 350/600 with HSLA 350/500 and mild steel [9]
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2.3. Complex Phase (CP) Steel
CP steels typify the transition to steel with very high ultimate tensile strengths. The microstructure of CP steels
contains small amounts of martensite, retained austenite and pearlite within the ferrite/bainite matrix. An extreme
grain refinement is created by retarded recrystallization or precipitation of microalloying elements like Ti or Nb.
Figure 2.5a shows a schematic of CP steel microstructure and Figure 2.5b illustrates the grain structure for hot rolled
CP 800/1000. Figure 2.6. compares the engineering stress-strain curve for HSLA steel to a CP 1000/1200 steel curve.
In comparison to DP steels, CP steels show significantly higher yield strengths at equal tensile strengths of 800 MPa
and greater. CP steels are characterized by high energy absorption, high residual deformation capacity and good hole
expansion [9].

a)

b)

Fig.2.5. a) Schematic of CP steel microstructure and b) Micrograph of CP 800/1000 hot rolled steel [9]

Fig. 2.6. Comparison of CP 1000/1200 with HSLA 350/500 and mild steel [9]

2.4. Martensitic (MS) Steel
To create MS steels, the austenite that exists during hot-rolling or annealing is transformed almost entirely to
martensite during quenching on the run-out table or in the cooling section of the continuous annealing line. The MS
steels are characterized by a martensitic matrix containing small amounts of ferrite and/or bainite (Figure 2.7a and
2.7b). Within the group of multiphase steels, MS steels show the highest tensile strength level. This structure also can
be developed with postforming heat treatment. MS steels provide the highest strengths, up to 1700 MPa ultimate
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tensile strength. MS steels are often subjected to postquench tempering to improve ductility, and can provide
adequate formability even at extremely high strengths. Figure 2.8. shows MS950/1200 compared to HSLA [9].

a)

b)

Fig.2.7. a) Schematic of martensitic steel microstructure and b) microstructure for MS 950/1200 [9]

Fig.2.8. Comparison of MS 950/1200 with HSLA 350/500 and mild steel [9]

2.5. Ferritic-Bainitic (FB) Steels
FB steels have a microstructure of fine ferrite and bainite. Strengthening is obtained by both grain refinement and
second phase hardening with bainite. Figure 2..9a. is a schematic of ferritic-bainitic steel micro-structure and Figure
2.9b is a micrograph of FB 450/600. FB steels are available as hot-rolled products. The primary advantage of FB
steels over HSLA and DP steels is the improved stretchability of sheared edges as measured by the hole expansion
test (λ). Compared to HSLA steels with the same level of strength, FB steels also have a higher strain hardening
exponent (n-value) and increased total elongation. Figure 2.10. compares FB 450/600 with HSLA 350/500 steel [9].

2.6. Hot-Formed (HF) Steels
The implementation of press-hardening applications and the utilization of hardenable steels are promising alternatives
for optimized part geometries with complex shapes and no springback issues. Boron-based hot-forming steels
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(between 0.001% and 0.005% boron) have been in use since the 1990s for body-in-white construction. A typical
minimum temperature of 850 °C must be maintained during the forming process (austenitization) followed by a
cooling rate greater than 50 °C/s to ensure that the desired mechanical properties are achieved. Two types of presshardening or hotforming applications are currently available [9].

a)

b)

Fig. 2.9. a) Schematic of Ferritic-Bainitic steel and b) micrograph of FB 450/600 microstructure [9]

Fig.2.10. Comparison of FB 450/600 with HSLA 350/500 and mild steel [9].

3. SECOND GENERATION ADVANCED HIGH STRENGTH STEELS (AHSS)
3.1. Twinning-Induced Plasticity (TWIP) Steel
TWIP steels have a high manganese content (17-24%) that causes the steel to be fully austenitic at room
temperatures. A large amount of deformation is driven by the formation of deformation twins. This deformation
mode leads to the naming of this steel class. The twinning causes a high value of the instantaneous hardening rate (nvalue) as the microstructure becomes finer and finer. The resultant twin boundaries act like grain boundaries and
strengthen the steel. Figure 3.1a provides a schematic of TWIP steel and Figure 3.1b shows the as annealed
microstructure for a TWIP steel. TWIP steels combine extremely high strength with extremely high stretchability.
The n-value increases to a value of 0.4 at an approximate engineering strain of 30% and then remains constant until
both uniform and total elongation reach 50%. The tensile strength is higher than 1000 MPa. Figure 3.2 compares
TWIP 750/1000 to HSLA steel [9].
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Fig. 3.1. a) Schematic of TWIP steel. and b) photomicrograph of TWIP steel as annealed [9]

Fig. 3.2. TWIP 750/1000 compared to HSLA and mild steels [9]

4. CANDIDATES FOR THIRD GENERATION ADVANCED HIGH STRENGTH STEELS
(AHSSs)
4.1. Steels with Carbide-Free Bainite (CFB)
It was shown that microstructure consisting of carbide-free lath bainite and interlath retained austenite can ensure the
properties of HSHF steels. Steels with carbide-free bainite (CFB), as they are termed in Europe and USA, or TRIP
steels with bainitic ferrite (TBF), as termed in Japan, are based on advantageous combinations of several positive
ideas: the presence of substantial fraction of retained austenite that facilitates TRIP effect, elimination or minimizing
the fraction of ferrite phase (to target at ferrite-free TRIP steel), and replacement of martensite with bainite thus
lowering differences in hardness between phases as well as interface stresses responsible for initiation of cracking.
The CFB steel concept has been intensively studied aiming at substantially higher balance of strength and ductility
including higher yield strength at higher flangeability. It has been understood that, similar to TRIP steels, sufficiently
high Si content is necessary not only to suppress carbide formation in bainite but also to simultaneously reach higher
strength of ferritic bainite and thus to increase the energy absorption due to stronger ductile matrix and contribution
to ductility from TRIP effect of retained austenite. CFB (or TBF) steels are expected to be superior to DP steels with
respect to the combination of strength and uniform and total elongation and to surpass TRIP steels with polygonal
ferrite in terms of edge formability (flangeability, hole expansion). It is the fact though that, depending on steel
composition and primarily on time and temperature available for isothermal holding, these steels can contain certain
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amounts of fresh martensite, which can be formed during final cooling as a result of incomplete bainite reaction and
which ideally should be tempered by postannealing [8].

4.2. Medium Mn Steel
Steels with increased but still relatively moderate, “medium” amount of Mn (4– 10 %) are seriously considered as
potential candidates to achieve the performance of the third generation AHSS. Combination of high tensile strength
and ductility of medium Mn TRIP-assisted steels (e.g., TS: 1200 MPa at 25 % TE) motivates numerous researchers to
find the ways to their practical utilization as the new third generation of steel. Optimization of property balance of
these steels, as well as widening of the processing windows, requires selection of appropriate alloying, initial
microstructure, and annealing parameters. No published data related to their flangeability and hole expansion are
available, but under certain conditions, the high YS/TS ratio that typically correlates with high HE values can be
achieved. Tendencies to alloy of medium Mn steel with Al to widen the processing window should be also considered
as an efficient method to enhance the resistance to delayed fracture, which is critical for ultrahigh strength steels [8].

4.3.Q&P Processed Steel
Quenching and partitioning is a complex process, which involves several parameters that should be optimized in
order to obtain the desired microstructure and mechanical properties. There is no universal combination of these
parameters to achieve the best properties of steel, but some general trends should be taken into account when
considering the adjustments of the Q&P cycle for specific chemical composition. The chemical composition of steel
for Q&P processing should contain alloying elements that inhibit carbides formation (Si, Al) and stabilize austenite
(Mn, Ni, Mo) to reduce bainite formation window and prolong bainite incubation time. Microstructure refinement is
very beneficial for Q&P processing. It was shown that microalloying with Nb can help refining the microstructure
and allow for higher strength without loss of ductility. Similar effect could be obtained by pre-quenching the steel
prior to Q&P treatment. In 2009, Baosteel commissioned the Q&P processing line that currently produces the 1000
MPa steel grade. It is also known that a number of successful industrial trials of Q&P steels with TS of 980, 1180,
and 1470 MPa have been performed elsewhere to expect their commercialization in short future, and even limited
quantities of these grades have been produced commercially. The most important conclusion is that Q&P processed
steels demonstrate some combinations of properties that match expectations from third generation of steel [8].

5. CONCLUSIONS
As a result of this study, the following conclusions were reached:
1) AHSSs started to be used in automotive sector and it is obvious that they will have to be used increasingly in
near future to improve vehicle performance in fuel efficiency, affordability and quality.
2) When compared to the conventional steels first generation AHSSs offer improved formability over wide range
of strength.
3) Second generation AHSSs are extremely strong and formable.
4) Candidates for third generation AHSSs have increased formability compared to first generation AHSSs. It is
expected that these are currently being used commercially in near future.
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Abstract
Assessment of structural condition of historical masonry structures needs specific applications and
methods. Each historical masonry structure must be considered separately due to its complex
construction. The aim of this study is to examine the vibration response of a historical masonry clock
tower placed in Çorum province in Turkey. In the study, Operational Modal Analysis (OMA) technique
was used for determining the dynamic characteristics which are natural frequencies, mode shapes and
damping ratios of the tower experimentally. The experimental dynamic characteristics are extracted by
Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) and Subspace Structural Identiﬁcation (SSI)
methods. The natural frequencies and mode shapes are in harmony for both method but there is not any
accordance between damping ratios.
Keywords: Historical masonry structures, clock tower, vibration response, operational modal analysis.

1. INTRODUCTION
Historical masonry structures have been destroyed or heavily damaged due to some reasons such as
earthquakes, floods, fires, excessive loading, support settlements, losing the materials strength, wars etc. [1].
These structures need special numerical and experimental assessment and applications for conservation.
Before any retrofitting or restoration application prior assessments should be made to understand the
condition of historical structure. Collection of the information data about historical structure should be made
for prior assessment. At this point an important challenge faces to authorities; lack of the information about
historical structures. Lourenco [2] listed difficult aspects of the historical structures; uncertainty about the
inner part of the structural elements, difficult to obtain material properties, different mechanical properties
associated with workmanship and using of different materials, variation in the construction of structural
elements due to long building periods, unknown construction sequence and unknown existing damage in the
structure. On the other hand experimental applications have an important problem that has to be faced
according to the ‘minimum intervention criterion’ to prevent the loss of historical value [3]. Because of these
reasons, researchers use numerical and nondestructive experimental methods which are more convenient for
the historical structures [4] together to assess the structural condition of the historical masonry structures.
Finite Element Method and Operational Modal Analysis (Ambient vibration test) are common numerical and
experimental methods which are used for assessment of the historical structures. With the use of these two
methods, actual condition of a historical structure can be modeled numerically and scenarios can be simulated
for static and dynamic statements. To make comprehensive investigation about historical structures,
researchers use finite element model updating, damage detection and structural health monitoring which base
experimental measurements. These methods are developed day by day and become strong tools for
assessments of historical structures. In the literature many researches have been done about different
historical structures by using these methods [5-12].
*
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In this paper prior assessment of a historical masonry clock tower located in Çorum province was made by
nondestructive experimental measurement for future comprehensive application such as static, dynamic
response and damage detection. In the paper, dynamic characteristics of a historical masonry clock tower
located in Çorum province was obtained with Operational Modal Analysis method.

2. DESCRIPTION OF THE TOWER
The clock tower with cylindrical shape is located in the city center of Çorum, Turkey. Çorum province is
located in the middle-north Anatolia (Fig. 1). The Tower was constructed in 1894 by Hasan Pasha.

Fig. 1. Location of the Çorum province in the Turkey

Yellow cut sandstone was used in the construction of the tower. From bottom to top with 27.50 m height, the
tower consists of a base, pulpit, transition segment, cylindrical body and upper body (clock zone). The base is
octagonal with a diameter of 4 m. Pulpit part has the same geometric properties as the base and its height is
4.17 m. The diameter of the main body part is 2m and the height is 11.95m. The stairs have 0.25 m step
height and 0.15 m step width. Each stair has an inner and an outer radius of 0.4 m and 1 m respectively. The
rectangular upper body is narrower than the main body and height is 5.4 m. Also this part contains clocks
which were placed each face of upper part. Wall thicknesses are 1m in pulpit, 0.3 m in main body. Views of
clock tower are shown in Fig. 2.

Fig. 2. Views of clock tower
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3. EXPERIMENTAL MODAL TESTING-AMBIENT VIBRATION TEST
Experimental Modal Analyses can be divided into two sub-techniques: Forced Vibration Test (FVT) and
Ambient Vibration Test (AVT). In FVT, a known input force vibrates the structures using artificial excitation
such as impulse hammer, hydraulic shaker and response of the structures is measured. In AVT, also called
Operational Modal Analysis, an unknown input force such as wind, traffic, blasting, earthquake vibrates the
structures and the responses are measured. AVT is easier and cheaper technic because of excitation of
structures is made in operational condition and not need any extra equipment to vibrate the structures.
Experimental dynamic characteristics are extracted using signal processing methods. There are several modal
parameter identification methods available. These methods are developed by improvements in computing
capacity and signal processing procedures. In this study, two different methods, which are Enhanced
Frequency Domain Decomposition (EFDD) in the frequency domain and Stochastic Subspace Identification
(SSI) in the time domain, were used for modal parameter extraction. General schema of the AVT is given in
Fig. 3.

Fig. 3. General schema of the ambient vibration test

3.1. Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) Technique
EFDD method is an extension of FDD technique which is a basic technique that is easy to use. In this
technique, modes are simply picked locating the peaks in Singular Value Decomposition plots calculated
from the spectral density spectra of the responses. As FDD method is based on using a single frequency line
from the Fast Fourier Transform analysis, the accuracy of the estimated natural frequency depends on the
FFT resolution and no modal damping is calculated. However, EFDD gives an improved estimation of both
the natural frequencies and the mode shapes and also includes damping [13].
In EFDD, the single degree of freedom (SDOF) Power Spectral Density (PSD) function, identified around a
peak of resonance, is taken back to the time domain using the Inverse Discrete Fourier Transform. The
natural frequency is obtained by determining the number of zero-crossing as a function of time, and the
damping by the logarithmic decrement of the corresponding SDOF normalized auto correlation function [13].
In EFDD technique, the relationship between the unknown input and the measured responses can be
expressed as [13, 14]:

[G

yy

]

(ω ) = [ H (ω ) ][ Gxx (ω ) ][ H (ω ) ]

Where Gxx is the

r

by

r

T

Power Spectral Density (PSD) matrix of the input,

(1)

r

is the number of inputs, Gyy

is the m by m PSD matrix of the responses, m is the number of responses, H (ω) is the m by

r

Frequency Response Function (FRF) matrix, and H (ω ) and superscript T denote complex conjugate and
transpose, respectively. Solution of Equation (1) is given in detail in the literature [15-17].
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3.2. Stochastic Subspace Identification (SSI) Technique
SSI is an output-only time domain technique that directly works with time data, without the need to convert
them to correlations or spectra. The technique is especially suitable for operational modal parameter
identification, but it is a difficult procedure to explain in detail in a short way for civil engineers. The model
of vibration structures can be defined by a set of linear, constant coefficient and second-order differential
equations [18]:

B {u (t )}
{F (t )} =
[ M ]{U (t )} + [C ]{U (t )} + [ K ]{U (t )} =
2

2

(2)

where M , C2 , K are the mass, damping and stiffness matrices, F (t ) is the excitation force, and U (t ) is
the displacement vector depending on time t. Observe that the force vector F (t ) is factorized into a matrix

B2 , describing the inputs in space, and a vector u (t ) . Although equation (2) represents quite closely the true
behavior of a vibrating structure, it is not directly used in SSI technique. So, the equation of dynamic
equilibrium (2) will be converted to a more suitable form: the discrete-time stochastic state-space model.
Solution of the Equation (2) is given in detail in the literature [19-21].

3.3. Application
Ambient vibration test was performed on clock tower to determine its dynamic characteristics such as natural
frequencies, mode shapes and damping ratios. In the ambient vibration test, a B&K 3560 data acquisition
system with 17 channels and B&K 8340-type uni-axial accelerometers which have 10V/g sensitivity, uniaxial signal cables, PULSE [22] and OMA [23] software were used as the test equipment. The frequency
range was selected as 0-15Hz and four accelerometers were located at the middle and top point of the tower
in the transverse and longitudinal direction.
Ambient vibration testing was carried out for 30 minutes. The signals obtained from the accelerometers were
accumulated in a Brüel&Kjaer 3560 data acquisition system and then were transferred into the PULSE
Lapshop software. After the test, the signals were transmitted to OMA software for the signal processing.
Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD) and Subspace Structural Identiﬁcation (SSI)
techniques were used to extract dynamic characteristics. A representative model generated in PULSE
software for the tower and accelerometers layout along with their directions are presented in Fig. 4.

Fig. 4. The accelerometer location on building, data acquisition system and representative model in PULSE software

Singular values of spectral density matrices (SVSDM) of the data set and the average of auto spectral
densities (AASD) of the data set obtained by EFDD technique for the tower are given in Fig. 5. As seen in
Fig.5, the first five natural frequencies are obtained between 0-12 Hz frequencies range.
The dynamic characteristics of the tower were also identified using SSI technique. The stabilization diagram
and singular values for the first four modes are given in Fig. 6. The natural frequencies, mode shapes and the
modal damping ratios were calculated using the stabile values. It is seen in Fig. 6, five natural frequencies
were also identified between 0-12 Hz. Fig. 7 illustrates the first five mode shapes.
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Fig. 5. SVSDM and AASD of the data set

Fig. 6. The stabilization diagram and singular values
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1st Mode

2nd Mode

3rd Mode

4th Mode

5th Mode

Fig.7. The first five mode shapes of the clock tower

The experimental dynamic characteristics identified using both the EFDD and SSI techniques of the tower are
compared in Table 1.The natural frequencies are calculated within 1.482Hz-9.991Hz and 1.479Hz-9.949Hz
respectively for the EFDD and SSI techniques. In addition, the damping ratios were identified within 0.354%1.871% and 0.357%-5.242% for the EFDD and SSI, respectively. It can be seen that there is clear agreement
between the natural frequencies with the maximum error of 1.2% in the third mode. However, there is no
significant agreement between the damping ratios.

Table I. Modal Parameters of the tower for the EFDD and SSI techniques
Frequency (Hz)

Damping Ratios (%)

Mode
EFDD

Diff.(%)

SSI

EFDD

Diff.(%)

SSI

1

1.482

0.2

1.479

1.633

54.7

0.7393

2

1.555

0.5

1.564

1.871

80.9

0.3577

3

5.702

1.2

5.632

0.637

267.8

2.3430

4

5.923

0.5

5.891

1.855

16.9

2.1680

5

9.991

0.4

9.949

0.354

1381

5.242

Fig. 8 shows that the Modal Assurance Criterion (MAC) correlation between the mode shapes. The MAC
values located on diagonals were obtained as nearly one. This means that there is a close agreement between
results and the EFDD and SSI results are almost overlapping.

Fig. 8. Modal assurance criterion correlation between EFDD and SSI techniques
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4. CONCLUSIONS
This paper presents experimental testing and of a historical masonry clock tower. Operational Modal Analysis
was used for measurement and EFDD and SSI techniques were used for extraction of dynamic characteristics.
EFDD and SSI results clearly similar for natural frequencies and mode shapes, but there is not agreement
between the damping ratios. The ﬁrst five experimental frequencies of the tower were obtained within 1.4799.991Hz and the mode shapes of the tower were obtained as translation and torsional modes.
Due to having cultural heritage, historical structures are difficult to investigate with detrimental interventions.
Nondestructive experimental methods are convenient for these structures. The obtained dynamic
characteristics can be used as a reference for updating the finite element models of the structures. Hence
representative models can be used to make prior assessments of a historical structure.
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Abstract
Nondestructive experimental methods are very convenient for historical structures when compared to
other experimental applications. They can supply a clear data about the structure and this data is
accepted as a reference point for verifying and updating the finite element models to make further
investigation about the structure. In this paper, vibration characteristics of a large scale historical
masonry building which was built in the year of 1914 are investigated by nondestructive experimental
measurement. Non-destructive experimental measurements were made by Operational Modal Analysis
method and dynamic characteristics extracted using the Enhanced Frequency Domain Decomposition
(EFDD) method. According to the results natural frequencies were extracted within 10.31Hz to 16.13Hz
and mode shapes were obtained as transverse, longitudinal and torsional modes.
Keywords: Historical masonry structures, Operational Modal Analysis, Dynamic characteristics.

1. INTRODUCTION
Estimation of the structural behavior of historical masonry structures is very hard. This is due to the difficulty
of implementing experimental applications on such structures. Besides it is also not permitted to make
applications which would cause damage to the structures due to the historical values. Nondestructive
experimental methods and numerical analyses are the best ways to investigate the structural behavior of the
historical structures.
Numerical methods such as finite element (FE) method are widely used in civil engineering field. Numerical
methods are good tools to predict structural behavior in design stage, thus reduce cost and time [1]. At the
determination of the structural behavior of historical structures, numerical methods especially finite element
method is very useful. Finite element method needs information such as geometric dimensions, material
properties, boundary conditions etc. of the structure to give reliable results. However these information data
cannot be measured easily at the historical masonry structures which have not got any standard about
geometric dimensions, material properties, boundary conditions, construction styles etc. In order to calibrate
the finite element model of the historical masonry structures, nondestructive experimental methods are widely
used. In this way, uncertain parameters of the structure can be determined. Besides, nondestructive
experimental methods form the basis of structural health monitoring and damage detection.
Among the experimental methods Operational Modal Analysis is widely used to obtain the modal parameters
of a structure in a nondestructive way. Through a simple and accurate process the ambient vibrations are
obtained on the structure, for to purpose of estimate modal shapes, natural frequencies and modal damping
ratios based on the processing of the acquired data [2, 3]. FE model updating is carried out by assuming these
dynamic characteristics as a reference. Operational Modal Analysis is commonly used for many studies to
investigate different kind of historical masonry structures by researchers [4-10].
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In this paper, Operational Modal Analysis of a historical masonry building is presented. The building was
built as hospital in the year of 1914 and in the year of 1986 a big fire broke out in the building and only
exterior walls remained standing. In the restoration process masonry walls repaired and interior parts of the
building had been constructed with using steel profiles and concrete materials. In order to the determining the
dynamic characteristics of this composite building, Operational Modal Analysis was utilized. Enhanced
Frequency Domain Decomposition (EFDD) method was used in signal processing.

2. THE STRUCTURE
The building was located at Çorum and was built as hospital at the end of the Ottoman period in the year of
1914 by Governor Nurettin Bey. The building presents architectural texture of 19th century and served as
firstly hospital then Agriculture School (1924-928), Governor’s Residence (1928-1933), Health School
(1933-1941), Male Art School (1942-1967), Commercial High School (1967-1975), Machine High School
(1976-1982) and Atatürk High School (1982-1984). In the year of 1986 a big fire broke out in the building
and only exterior walls remained standing. In the restoration process which was finished in the year of 2003
masonry walls repaired and interior parts of the building had been constructed with using steel profiles and
concrete materials. Since the restoration was finished the building has been served as a museum. Views of the
building are given in Fig. 1.
The architectural design of front and back façade of building are different. The front facade has two balconies
and each balcony is carried by four columns. The back facade of structure has five asperities. Inner part of the
building has steel construction with concrete slabs.
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Fig. 1. Views of the building

3. EXPERIMENTAL STUDY
Experimental methods for measuring the dynamic characteristics of structures are divided into two; Forced
Vibration Test (FVT) and Ambient Vibration Test (AVT). In FVT, a known input force vibrates the
structures using artificial excitation such as impulse hammer, hydraulic shaker and response of the structures
is measured. In AVT which called also Operational Modal Analysis, an unknown input force vibrates the
structures using natural excitations such as wind, traffic, blasting, earthquake and the responses are measured.
Excitation of structures in operational condition is cheap and easy. Therefore, AVT are quite attractive
compared to FVT because of being inexpensive since extra equipment is not needed to vibrate the structures.
In this study, ambient vibration test which was convenient for historical structures was used to obtain
dynamic characteristics of the building. Enhanced Frequency Domain Decomposition signal processing
technique was used to extract the dynamic characteristics.

3.1. Enhanced Frequency Domain Decomposition Technique
Ambient excitation does not lend itself to Frequency Response Functions (FRFs) or Impulse Response
Functions (IRFs) calculations because the input force is not measured in an ambient vibration test. Therefore,
a modal identification procedure will need to base itself on output-only data [15]. There are several modal
parameter identification techniques available. These techniques are developed by improvements in computing
capacity and signal processing procedures. In this study, two different techniques, which are Enhanced
Frequency Domain Decomposition (EFDD) in the frequency domain and Stochastic Subspace Identification
(SSI) in the time domain, are used for modal parameter extraction.
EFDD method is an extension of FDD technique which is a basic technique that is easy to use. In this
technique, modes are simply picked locating the peaks in Singular Value Decomposition plots calculated
from the spectral density spectra of the responses. As FDD method is based on using a single frequency line
from the Fast Fourier Transform analysis, the accuracy of the estimated natural frequency depends on the
FFT resolution and no modal damping is calculated. However, EFDD gives an improved estimation of both
the natural frequencies and the mode shapes and also includes damping [16].
In EFDD, the single degree of freedom (SDOF) Power Spectral Density (PSD) function, identified around a
peak of resonance, is taken back to the time domain using the Inverse Discrete Fourier Transform. The
natural frequency is obtained by determining the number of zero-crossing as a function of time, and the
damping by the logarithmic decrement of the corresponding SDOF normalized auto correlation function [16].
In EFDD technique, the relationship between the unknown input and the measured responses can be
expressed as [16, 17]:

[G

yy

]

( jw) = [ H ( jw) ] [ Gxx ( jw) ][ H ( jw) ]
*

T

(1)

where

Gxx (jw)

= rxr

Gyy ( jw ) =

Power Spectral Density (PSD) matrix of the input,

mxm

r

is the number of inputs,

PSD matrix of the responses, m is the number of responses,

H ( jw) = mxr Frequency Response Function (FRF) matrix, and * and superscript T denote complex
conjugate and transpose, respectively [18]. The FRF can be written in partial fraction, i.e., pole/residue form

1147

n

=
H ( jw)

*
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∑ jw − λ
k =1

Rk

+

(2)

jw − λk

*

k

where:

n = number of modes,

λk = pole, and
Rk = residue
Then Eq. 1 becomes [18];
*
*
Rk 
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 Rk
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∑ ∑  jw − λ + jw − λ *  [Gxx ( jw)]  jw − λ + jw − λ * 
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=

k
k 
s
s 
n

n

H

where:

s

singular values and superscript

H denotes complex conjugate and transpose.

Multiplying the two partial fraction factors and making use of the Heaviside partial fraction theorem, after
some mathematical manipulations, the output PSD can be reduced to a pole/residue form as follows [18]:
n

)
G yy ( jw=

*

Ak

∑ jw − λ
k =1

+
k

Ak

jw − λk

*

+

*

Bk
− jw − λk

+

Bk

− jw − λk

*

where:

Ak = kth residue matrix of the output PSD.
In the EFDD identification, the first step is to estimate the PSD matrix. The estimation of the output PSD

Gˆ yy (jw) known at discrete frequencies w = wi is then decomposed by taking the SVD of the matrix [18]
G yy (jw i ) = U i S iU i

H

where:
matrix

U i = [ui1 , ui 2 ,......uim ] unitary matrix holding the singular vectors uij and Si diagonal matrix

holding the scalar singular values

sij .

Thus, in this case, the first singular vector

uij

is an estimation of the mode shape [18]. PSD function is

identified around the peak by comparing the mode shape estimation

uij

with the singular vectors for the

frequency lines around the peak. As long as a singular vector is found, which has a high modal assurance
criterion (MAC) value with

uij , the corresponding singular value belongs to the SDOF density function [18].

From the piece of the SDOF density function obtained around the peak of the PSD, the natural frequency and
the damping can be obtained. The piece of the SDOF PSD can be taken back to time domain by inverse FFT,
and the natural frequency and the damping ratios are simply estimated from the crossing times and the
logarithmic decrement of the corresponding SDOF auto correlation function [18].
In case the two modes are domination, the first singular vector will always be a good estimation of the mode
shape of the strongest mode. However, in case the two modes are orthogonal, the first singular vectors are
unbiased estimates of the corresponding mode shape vectors [18].

3.2. Measurement
The dynamic characteristics of the building were obtained by Operational Modal Analysis. In the test, B&K
3560 data acquisition system with 17 channels and four B&K4506 type three-axial accelerometers which
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have 0.5 V/g sensitivity and 0.3–2000 Hz frequency span and three-axial signal cables were used as test
equipment. The frequency range was selected as 0-50Hz and four accelerometers were used in the referenced
tests. In the test, measured signals were collected at PULSE software [19]. Through the OMA software [20],
the dynamic characteristics were extracted by using Enhanced Frequency Domain Decomposition (EFDD)
method. Because of being large scale building, referenced measurements were made and measurement time
was taken as 30 minute for each test. Fig. 2 presents the accelerometer location on building and representative
model in PULSE Software during the Operational Modal Analysis test method.

Fig. 2. The accelerometer location on building and representative model in PULSE software

Singular values of spectral density matrices (SVSDM) of the data set and the average of auto spectral
densities (AASD) of the data set obtained by EFDD technique for the building are given in Fig. 3. As seen in
Fig.3, the first three natural frequencies are obtained between 10 and 16Hz frequencies range. Fig. 4
illustrates the first three mode shapes. The first one is transverse mode the second one is longitudinal mode,
and third is torsional mode. Experimental frequencies are given in Table 1.

(a)

(b)
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Fig. 3. SVSDM (a) and AASD (b) of the data sets

1st Mode (Transverse)

2nd Mode (Longitudinal)

3rd mode (Torsion)

Fig. 4. The mode shapes of the building

Table 1. Experimental natural frequencies.
Mode

Frequency (Hz)

1

10.31

2

14.63

3

16.13

4. CONCLUSIONS
Nondestructive experimental measurement of a historical masonry building was investigated in this paper.
Experimental tests were performed by ambient vibration tests. The test was carried out by referenced
measurement because of the building is too big. EFDD method was used to extract experimental dynamic
characteristics. The first three experimental natural frequencies are obtained between 10.31-16.13Hz. The
first and second modes are attained as translational modes and the third mode is torsional mode. The obtained
data will be utilized for further researches as a reference of the updating process.
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Abstract
İn this study, a general methodology of building of a PEM fuel cell–battery system is examined. A PEM
(Proton exchange membrane) fuel cell that operates in low temperature conditions is suitable for the
portable power applications. However, PEM fuel cells have some problems about working independently
as a power system. A rapid voltage drop and a slow response to the load demand are the primary critical
problems, as most electronic devices require stabilized power and fast transient response. Thus, energy
storage devices, such as fast charge and discharge battery and power regulation devices are required to
work with the PEM fuel cell to form a power system to provide regulated, fast-response power to a
variable load. Battery is used as an auxiliary power source addition to fuel cell for a fast response to the
load demand and it also stores surplus energy in case of load power is lower than nominal fuel cell
power. Coordination between fuel cell, battery and load can be provided by a power management system
and this system eliminates all disadvantages of fuel cell and battery while saving advantages of both. By
selecting appropriate fuel cell and battery which have near nominal voltages, this coordination can be
achieved without need of a power management system which increases the price of the system and reduce
its efficiency.
Keywords: PEM Fuel Cell, Battery and Hybrid Power System, Power management system.

1. INTRODUCTION
Many studies are being done about hybrid power systems which shows much promise in boosting energy
efficiency while reducing emissions and costs. A proton exchange membrane (PEM) fuel cell–battery power
system using hydrogen as fuel has a higher energy and power density than conventional batteries, and it is
one of the most up-and-coming environmentally friendly alternative energy sources [1].
In this study, a fuel cell based hybrid power system was constructed and tested in the absence and presence of
a power management system (PMS). Fuel cell has a slow start and a large time delay to respond the transient.
Therefore, the battery as an auxiliary energy source provides the power during the system’s start and absorbs
the dynamic power when the load varies. The battery plays a crucial role in the response to dynamic load
changes. Since the system has two power supplies, the power distribution needs to be adjusted. This
distribution can be adjusted with or without a PMS by selecting appropriate fuel cell and battery which have
near nominal voltages for small application.
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2. MATERIALS AND METHOD
In this study an 100 W PEM fuel cell and 12 V 12 Ah lead-acid battery were used as power source and
resistor bank was used as dc load. Fuel cell was used as primary energy source along with battery as auxiliary
energy source with multiple input converter. The fuel cell stack was made up of 20 single cells with a 12 V
nominal voltage. It is self-humidified so can be operated without external gas humidification at ambient
temperature. At the anode, pure hydrogen (>99.995% dry) was fed into grooved flow channels of the fuel cell
bipolar plates at a controlled pressure around 0.45–0.55 bar. 50 L 200 bar high pressure seamless steel
cylinder was used for hydrogen storage. A manually controlled purge valve was fixed at the anodic
downstream line to periodically drain excessive water diffusing from the cathode to the anode through the
polymeric membrane and another solenoid valve was located at the stack inlet to control the hydrogen
feeding.A DC–DC converter was interconnected between the fuel cell and the load in order to rectify the
variable stack voltage to the load required value. This system also integrated a control unit for battery
charging from the fuel cell. A central controller was used to coordinate and command all the components
through efficient management in order to ensure safe and correct power distribution during load variations. In
second situation fuel cell and battery connected in parallel and fed load together. In Fig. 1 experimental setup
of hybrid power system was shown.

Fig. 1. Experimental setup of hybrid power system

Voltages and currents of fuel cell, battery and load were measured and collected by a data logger. To compare
both situation in terms of voltage, current, power and efficiency, received data were used to define voltage,
current and power characteristics of both absence and presence of PMS. Hybrid power system schema was
shown in Fig. 2.

Battery
Hybrid
System
PEMFC

Datalogger

Fig. 1. Hybrid power system schema.
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Load

3. RESULTS
For transient analysis of the fuel cell under dynamic conditions, the output values were treated as functions of
the time. Fig. 3 presents the performance curves (i.e. current, voltage and power) of the hybrid system, from
which the power output at different load currents can be identified. It can be clearly seen that hybrid system
has more stable voltage and transient respond [2].

Fig. 3. Hybrid system current-voltage characteristic and power curve

Another advantage of the hybrid system is that system can feed loads demanding more power. If we force
borders of hybrid system, it can supply power up to 200 W, which we cannot get from fuel cell alone. The
power output of fuel cell becomes more stable and restricted thus this advantageous performance is of great
significance to guarantee a safe and stable operation of the fuel cell.
In hybrid system, when system starts up without load, fuel cell feeds battery. While fuel cell is giving a
current of 1.71 A, battery pulls 1.13 A. Difference between these two value feeds hybrid controller. When the
system is loaded in transient response time, current of fuel cell increases to 2.65 A while load requiring
approximately 6.00 A. In this case, battery switches from charging to discharging state and provides 3.86 A.
in steady state current of fuel cell increases to 3.60 A and current of battery decreases to 2.93 A. Both
produce approximately 6.50 A in total while load consumes 6.00 A. In hybrid situation, system consumes
some current itself which reduces its efficiency. Thus, in small application which is not complicated and need
to be lower cost, hybrid system can be built without a PMS. Therefore, system was tested without the PMS.
Again system starts up without load and fuel cell feeds battery. While fuel cell is giving a current of 2.86 A,
battery pulls 2.80 A which is almost same. When the system is loaded again in transient response time,
current of fuel cell increases to 4.40 A while load requiring approximately 7.02 A. In this case, battery
switches from charging to discharging state and provides 2.62 A. in steady state current of fuel cell increases
to 5.47 A and current of battery decreases to 1.26 A. Both produce 6.73 A while load consumes 6.73 A which
means no loss and maximum efficiency. PEM fuel cell, battery and load currents are shown in Fig. 4. and 5.
for these two cases.
In Fig. 6. voltages of fuel cell, battery and load are shown for hybrid and parallel connected systems. While
voltage values differ in hybrid system, they are almost same in parallel connected system. In parallel
connected case load voltage is exactly same with battery voltage so it was not shown separately. Load voltage
is higher in hybrid situation than parallel connected.
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Fig. 4. PEM Fuel Cell, Battery and Load Currents in Hybrid System

Fig. 5. PEM Fuel Cell, Battery and Load Currents in Parallel Connected System

Fig. 6. a) Voltages in Hybrid System

b) Voltages in Parallel Connected System
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4. CONCLUSIONS
Despite the advantageous qualities of fuel cells such as high efficiency and low environmental pollution, the
most important drawbacks of fuel cell include limited operating voltage range and load handling capability
during transients. These draw backs can be overcome by combining a battery having appropriate power. This
combination can provide a good dynamics and can provide peak loads increasing the lifespan of fuel cell and
keeping the battery state of charge (SoC) within safe limit [2].
By this study, while the response time for variable loads was decreased especially in increasing power
demand, system efficiency and cost were compared. This result demonstrates that the battery plays a crucial
role in the response to dynamic load changes and that this system response is strongly influenced by the
battery's capacity and current rating [3]. Additionally, voltage rating of battery is important by the way need
of a PMS in some application.
Efficiency of the fuel cell was improved by providing a more stable voltage and power operating range. Thus
operating life of fuel cell was extended. Especially in peak loads, fuel cell and battery share load current. This
reduces required fuel cell maximum power capacity. Thus, it minimizes cost, dimension and weight of
system. On the battery side, the discharge was more limited than in the case of alone operation, and since it is
in state of continuous charging, there is less performance loss and its service life is extended too. By this
hybrid system, fuel cell with high energy density and battery with high power density are combined and a
system with both energy and power density are high, is designed. Thus, a system has been created in which
both of their advantages are conserved and their disadvantages are overcome.
Generally, building a hybrid system like this which has advantages as mentioned in this study, has some
disadvantages like cost and efficiency. With this study it is demonstrated that in some cases, especially cost
and efficiency focused, building this system with appropriate fuel cell and battery can reduces cost and
maximize efficiency.
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Abstract
In this study, the design of structural systems was performed by the fuzzy membership function.
Especially fuzzy programming which is a soft calculation method was preferred instead of hard linear
and nonlinear programming. The design problem was solved by constructing an optimal decision
function with a α-level-cut approach using the membership function. An algorithm was developed for the
optimum design of space truss systems by ANSYS packaged software. The displacement, tensile stress,
compressive stress and minimum size constraints were considered in the formulation of the design
problem. The α-cut approach was illustrated upon design problems of space truss systems and the results
were discussed.
Keywords: Space truss system, α-level-cut approach, Linear and nonlinear programming, Membership
function, linear programming, Fuzzy optimization.

1. INTRODUCTION
For many years, the issue of modeling and solving optimization problems has been investigated in the field of
engineering. Variables are used to define events, actions, and situations in models related to optimization
problems. With the help of these variables, mathematical models reflecting the real situations are created
under certain assumptions. Existing models, until this century, were small models including a few variables.
However, since the beginning of this century, intense efforts were made on the larger models needed to solve
real decision problems. Optimization methods can be used to solve these models. Problems, in which the
largest or smallest possible value of the mathematical function of one or more independent variables under
certain limiters is investigated, are called optimization problems. The first optimization methods studied are
called classic optimization methods. In classic methods, mathematical techniques such as differential
calculation methods and Lagrange multipliers are used.
In engineering and other sciences, systems are modeled using precise mathematical operations. The vast
majority of problems encountered in everyday life include an uncertainty or definition situation. There is a
need to find a way to solve these problems more effectively.
Nowadays, systems are generally stable, linear and time-invariant. Upon going beyond these features, the
system will become unmanageable. If the system can be controlled by a structure that can act as a human, it
can be operated properly even if it is stable of unstable, linear or nonlinear, time-variant or time-invariant.
These situations lead scientists to make systems that can perceive, decide and act as a human.
Fuzzy logic and the fuzzy set theory were first introduced in 1965 by Prof. Lotfi A. Zadeh and it developed
rapidly and became a new subject that was open to research and attracted many scientists [1]. The studies
mentioning the solution of problems of fuzzy linear programming were conducted by Zimmermann and
Tanaka [2, 3]. Since then, a few studies have been conducted on fuzzy linear and nonlinear programming [412]. Rao made the optimum design and definition of mechanical systems [13]. The optimum design of
*
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structures with a single objective function was examined by Yuan and Quan [14]. The first applications of
fuzzy sets in civil engineering were carried out by Braun and Yao [15]. Fuzzy sets were used in the solution
of engineering systems with finite elements [16]. Rao et al. provided a formulation for multipurpose fuzzy
optimization of engineering systems [17]. Keleşoğlu developed an algorithm for multipurpose fuzzy
optimization of structural systems [18, 19, 21, 22].
In this study, the linear and nonlinear design of truss systems was performed by using fuzzy programming.
The α-cut approach was used for the optimum solution of the design problem. Cut areas were used as a
variable in the design and the structure volume was minimized under fuzzy limiters. Stress and displacements
were used as fuzzy limiters. 25 and 52-bar space truss systems were solved as a numerical application.

2. FUZZY PROGRAMMING
Fuzzy programming, one of the fuzzy mathematical programming methods, is a method providing making a
decision in a fuzzy environment. Decision-making in the fuzzy environment means a decision process in
which the limiters or objectives or both are fuzzy. It means that these objectives or limiters include alternative
groups of which limits are not defined certainly.
The solutions obtained by the intersection of the objective function and limiters are called fuzzy decisions and
are called fuzzy alternatives. Fuzzy decision or decisions having the highest membership degree in the space
of alternatives is called the optimum decision. The objective in fuzzy programming is to achieve the optimum
decision [22].

2.1. Mathematical formulation of fuzzy programming
Fuzzy sets are used to solve the objective function, the uncertainty, and complexity of the limiters of the
design problem. Initially, there are fuzzy set information and membership elements corresponding to each
limiting function. By choosing the form of membership functions as linear and nonlinear, the fuzzy transition
region was defined most properly. The formulation of the developed method is defined in the sub-sections
below.
references.
The objective function of fuzzy linear programming f ( X ) and the situation of X design variable:

min f ( X )

(1)

The state of design limiters is as follows:
~
i = 1,2..., m
g i ( X ) ≤ bi ,

(2)

üst
X alt
j = 1,2,..., n
j ≤ Xj ≤ Xj

Here, the lower and upper limit values of the objective function, f (X ) , g i ( X ) fuzzy limiter function and
design variables are defined as X ialt , X iüst .
In Figure 1, the fuzzy area is defined as bi ∈ [bi , bi + p i ] and

~

pi

pi

is defined as the fuzzy tolerance amount.

is known for each fuzzy limiter. Thus, by adding θpi to the right side value of inequality (2), the right

side value becomes bi + θpi and here, θ ∈ [0,1] . This situation turned fuzzy limiters problem into a
parametric programming problem [25].

Fig. 1.

α i -level-cut and membership function µ gi (X)
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According to equations (1) and (2), the membership functions of fuzzy limiters should be:

1

 g ( X ) − bi
µ gi ( X ) = 1 − i
pi

0
Here,

µ gi ( X )

g i ( X ) < bi
bi ≤ g i ( X ) ≤ bi + pi

(3)

g i ( X ) > bi + pi

is defined as the membership function. Between identified continuous and monotonous

pi

functions and fuzzy limiters,

is allowed as the tolerance area.

For the solution of equations (1) and (2), functions are defined as

f max

f min .

and

f max = min f ( X ), limiter g i ( X ) ≤ bi ∀ i , X alt ≤ X ≤ X üst

(4)

f min = min f ( X ), limiter g i ( X ) ≤ bi + p i ∀ i , X alt ≤ X ≤ X üst

(5)

In Figure 2, the state of

µ f (X )

linear membership functions is presented.

Fig. 2.

αf

-level-cut and membership function

µ f (X)

The membership degree is defined in equation (6).

1

f ( X ) − f min

µ f ( X ) = 1 −
f max − f min

0

Thus, by using

f max , f min

f ( X ) < f min
f min ≤ f ( X ) ≤ f max

(6)

f ( X ) > f max

values, a continuously increasing linear membership function are formed for the

objective function. Since the optimal solution will take a value between f max , f min the higher the value of
the optimal solution is, the higher the value of compliance is [26].
In Figure 3, the state of µ f ( X ) nonlinear membership functions is presented.
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Fig. 3. Nonlinear membership function

µ f (X) and objective function f ( X )

In the α -level-cut approach, max α value gives an optimum solution. In other words, the highest value of
the membership degree of the objective function allows us to reach the optimum decision. The membership
degree is given in equation (7).

µ f ( x) =

f max − f ( X )
f ( X ) − f min
= 1−
f max − f min
f max − f min

The state of fuzzy programming is given by using the

(7)

α -level-cut approach as

min f ( X )

(8)

Limiters

f ( X ) − [ f max − α ( f max − f min )] = 0 for linear programming as µ f ( X ), α t ∈ [0,1] ,
f
,1
f ( X ) − ( f min / α ) = 0 for nonlinear programming as µ f ( X ), α t ∈  min
f max 


(9)
(10)

and [X , α ] is used as variables.
T

(1 − α ) pi is added to the right side value of each limiting function in equation (2) and
g i ( X ) ≤ bi + (1 − α ) pi , ∀ i

(11)

is obtained. Here, equation (9) will be used in linear programming and equation (10) in nonlinear
programming.
The software of the ANSYS- based developed algorithm is given in the Flow Chart in Figure 4.
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Fig. 4. Flow chart of the fuzzy optimization problem with the α-level-cut approach
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3. NUMERICAL APPLICATION
The design with fuzzy linear and nonlinear programming is defined with the help of variables, limiters, and
objective function. In the case of a design under uncertainty, the objective function and limiters are either
uncertain or fuzzy. The fuzzy objective function and fuzzy limiters can be characterized by the membership
function. The coefficients of variables in a model constructed with the linear and nonlinear programming of a
design problem were examined in the fuzzy environment in the light of the information obtained from right
side constants and objective function design, and the alternatives were investigated by being blurred with the
fuzzy programming algorithm.
In this study, a fuzzy linear and nonlinear programming algorithm was developed by using the α-level-cut
approach. The developed algorithm was written in ANSYS packaged software and was applied to the
optimum design of space truss systems. Numerical examples were selected from the literature [27-29].

3.1. Design of a Twenty Five-Bar Space Truss System
It is requested to design the 25-bar space truss system shown in Figure 5 with fuzzy linear and nonlinear
programming. The number of the unsupported nodes of the system is 6, elasticity module is 20700kN/cm2,
and the bars are collected in 8 groups. The initial cut area is selected to be 10 cm2 and the minimum cut area
is taken as 2 cm2. The optimum design is requested to be done by considering the minimum constructional
weight of the system as the objective function, displacements and bar stress as fuzzy limiters, with the help of
the α-level-cut approach.All title and author names must be in single-column format and must be centered.

Fig. 5. Twenty five-bars space truss system

The limits of the design variables were determined to be Ai(l ) ≤ Ai ≤ Ai(u ) ; i = 1,....,8 and the limit values
were taken as Ai(l ) = 2.0 cm2 , (i = 1,....,8), Ai(u ) = 20 cm2 , (i = 1,....,8) .
displacement limiters

δ i( alt )

≤ δ i ≤ δ i(üst ) ; i

= 1,2,3,4 were given as δ

( alt )

The limit values of the

= 0, δ (üst ) = 1 cm, (i = 1,2,3,4) , the

limit values as stress limiters σ i( alt ) ≤ σ i ≤ σ i(üst ) ; i = 1,2,...25 were given as

σ ( alt ) = −275.8 MPa,

σ (üst ) = 275.8 MPa, (i = 1,2,...,25) . The fuzzy tolerance area of the displacement and stress limiters was
taken as 20%. The fuzzy optimum design of the system is requested.
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The coordinates and directions of the nodal points and element group numbers of the twenty five-bars space
truss system are given in Table I.
Table I. Nodal point coordinates and element group numbers of the twenty five-bars space truss system.

Node No

X (cm)

Y(cm)

-95.25
95.25
-95.25
95.25
95.25
-95.25
-254.00
254.00
254.00
-254.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Group
No
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Z(cm)

0.00
0.00
95.25
95.25
-95.25
-95.25
254.00
254.00
-254.00
-254.00

508.00
508.00
254.00
254.00
254.00
254.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Element Nodal Points
(1,2)
(1,4), (2,3), (1,5), (2,6)
(2,5), (2,4), (1,3), (1,6)
(3,6), (4,5)
(3,4), (5,6)
(3,10), (6,7), (4,9), (5,8)
(3,8), (4,7), (6,9), (5,10)
(3,7), (4,8), (5,9), (6,10)

As seen in Table II, displacements in the directions of only x, y of nodal points 1 and 2 are limited to 1 cm.
There are loadings in the directions of x, y, and z in the 1st, 2nd, 3rd and 6th nodal points.
Table II. Loading and displacement limits.

Displacement
Upper Limits (cm)

Loading (kN)
Node No
X
1
2
3
6

80.0
60.0
30.0
30.0

Y
120.0
100.0
0.0
0.0

Z

X

Y

-30.0
-30.0
0.0
0.0

1
1
-

1
1
-

As seen in Table III, in case α = 0 , when the optimum design is performed by taking the tolerance limiter
values of stress and displacement as 20%, the fuzzy objective function was found to be f min = 53877cm3 .
In case α=1, the optimum design was obtained to be f max = 64385cm3 and this also equals to a classic
optimization result. If the necessary optimum decision function for fuzzy linear programming is written in
equation (9), the equation will be:

f ( X ) − [64385 − α (64385 − 53877)] = 0

(12)

Table III. Design of the twenty five-bars truss system with fuzzy programming.
Linear

α =0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Ux 1
Uy 1
Ux 2
Uy 2

f (x)

2.0000
3.2615
13.7360
2.0000
4.9305
3.1283
2.7244
15.3790
1.0053
1.2000
0.9855
1.0026
53877

Non Linear µ f

µ f (x)

α =1

max α = 0.9339

2.0000
3.9366
15.973
2.0000
5.9734
3.7839
3.6739
18.2080
0.8388
1.0059
0.8199
0.8449
64385

α =0

α =1

8.8815 2.9683 2.2374
5.4289 3.2345 3.6436
9.4068 14.2400 16.1660
7.7630 2.0000 2.0000
7.7766 5.5399 6.2349
2.0000 2.9629 3.6397
3.9715 2.7185 3.5205
13.690 15.0450 18.3450
0.8603 1.0156 0.8741
1.3597 1.2021 1.0087
.85747 1.0004 0.8554
1.2011 1.0148 0.8515
54572
54035
63990
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(x)

max α = 0.9513
8.9096
5.4791
9.3249
7.8142
7.8260
2.0000
4.0466
13.5350
0.8636
1.3631
0.8607
1.2146
54520

Equation (12) is written as the macro of the membership function in the algorithm created in ANSYS
packaged software. With this written algorithm, the optimum design procedure is performed under fuzzy
limiters and parameters until the
value is reached. At the end of the design, the biggest membership
function is obtained to be max α = 0.9339 and the construction weight, which is a fuzzy objective function,
corresponding to this value to be f ( x) = 54572 cm 3 . When optimization of the same problem is performed
with nonlinear fuzzy programming, the value of the membership function is obtained as max α = 0.9513 and
the objective functions as f ( x) = 54520 cm 3 .

3.2. Optimum Design of a Fifty Two-Bars Space Truss System
For the optimum design with fuzzy linear and nonlinear programming, the design of the 52-bars space truss
system given in Figure 6 as a second example is requested. Loading situations and displacement upper limits
are given in Table 4. The number of the unsupported nodes of the system is 13, elasticity module is
21000kN/cm2, the bars are collected into 8 groups and the initial cut area is selected as 20 cm2. Fuzzy linear
and nonlinear behaviors of the unsupported nodal points under loadings in the direction y are analyzed and
optimization is examined. The optimum design is requested to be performed by considering the minimum
weight of the system as the objective function, displacements and bar stress as fuzzy limiters, with the help of
the α-level-cut approach.
The limits of the design variables are determined to be Ai( alt ) ≤ Ai ≤ Ai(üst ) ; i = 1,2,...,8 and the limit values are
given as

Ai( alt ) = 2cm 2 , Ai(üst ) = 100 cm 2 , (i = 1,2,3...,8) . The limit values of the displacement limiters in

the direction of only z axis of the unsupported free nodal points δ i( alt ) ≤ δ ≤ δ i(üst ) ; i = 1,2,...13 are taken as

δ ( alt ) = 0, δ (üst ) = 1 cm, (i = 1,2,...,13) and the stress limiters σ i( alt ) ≤ σ i ≤ σ i(üst ) ; i = 1,2,...52 are given as
the limit values σ
= −275.8MPa, σ (üst ) = 275.8MPa, (i = 1,2,...,52) . The fuzzy tolerance area
of the displacement and stress limiters is taken as 20% and the fuzzy optimum design of the system is
required.
( alt )

Table IV. Loading and displacement limits.

Node
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Loading
(kN)
Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z
150
70
70
70
70
30
30
30
30
30
30
30
30
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Displacement Upper
Limits(cm)
Z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fig 6. Fifty two-bars space truss system

In Table V, in case α = 0 , when the tolerance values of the displacement and stress limiters are taken as
20% and the optimum design is performed with fuzzy linear programming, the objective function is found to
be f min = 55816 cm 3 .
Table V. Design of a fifty two-bars truss system with fuzzy programming.
Linear µ f

α =0
In
the optimum
obtained to

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Uz 1
Uz 2
Uz 3
Uz 4
Uz 5
Uz 6
Uz 7
Uz 8
Uz 9
Uz 10
Uz 11
Uz 12
Uz 13

µ f (x)

61.054
20.424
28.658
12.901
9.554
20.681
2.000
2.352
1.211
0.690
0.690
0.690
0.690
0.046
0.172
0.046
0.172
0.000
0.172
0.046
0.172
55816

Non Linear µ f

(x)

α =1
72.264
24.318
33.206
15.731
11.500
25.549
2.000
2.000
1.009
0.569
0.569
0.569
0.569
0.037
0.141
0.037
0.141
0.000
0.141
0.037
0.141
65888

max α
0.9306
38.610
18.285
20.702
13.276
13.283
17.568
5.372
6.205
1.504
0.750
0.750
0.750
0.750
0.164
0.165
0.164
0.165
0.000
0.165
0.163
0.165
56515
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α =0
59.767
20.205
28.677
12.835
9.440
20.871
2.000
2.304
1.212
0.687
0.687
0.687
0.687
0.043
0.171
0.433
0.171
0.000
0.171
0.043
0.171
55442

α =1
76.435
22.842
33.434
15.358
11.288
24.746
2.000
2.000
1.005
0.577
0.577
0.577
0.577
0.398
0.148
0.398
0.148
0.000
0.148
0.040
0.148
65528

(x)
max α
0.9309
37.748
18.047
20.680
13.267
13.239
17.590
5.322
6.145
1.507
0.748
0.748
0.748
0.748
0.165
0.165
0.165
0.165
0.000
0.165
0.165
0.165
56139

case α
design
be

= 1,
is

f max = 65888 cm 3 and this situation also equals to a classic optimization result. If the necessary optimum
decision function for fuzzy linear programming is written in equation (9), the membership function value is
obtained to be α = 0.9306 and the fuzzy optimum value of the objective function is obtained to
be f ( x) = 56515 cm 3 . When the optimization of the same problem is performed with fuzzy nonlinear

programming, the membership function value is obtained to be max α = 0.9309 and the objective function is
obtained to be f ( x) = 56139 cm 3

4. CONCLUSION
According to the standards of classic mathematics, the concept of the fuzzy set is the whole of concepts and
methods that give mathematical certainty to uncertain or indefinite decision processes. Nowadays, when
computers are effective in all branches of science, algorithms have been developed to solve ambiguous and
complex problems. It is observed that fuzzy logic is considered in the majority of algorithms developed in
recent years.
The fuzzy linear and nonlinear programming method is a method that is used when the problems that can be
solved by using the exact (classical) linear and nonlinear programming method include uncertainty in a
decision process. It can be concluded that fuzzy linear programming is an effective and useful method if
many decision-making processes are thought to have an uncertain structure nowadays.
In this study, a fuzzy linear and nonlinear programming algorithm was created in ANSYS packaged
programming environment and its usability in the design of structural problems was demonstrated.
This method is general purpose and can perform the optimum design of engineering systems. Since this
program gives a result in a short time with the small software, it saves time and does not require long iteration
operations.
As a result, fuzzy linear programming is a method which can easily find effective solutions for the problems
in which resources need to be evaluated rationally to benefit the most and some or all of the parameter values
are unknown, but the membership degrees of the possible values are known.
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Abstract
Historical structures that function as a bridge from past to present are the cultural and social reflections
of societies. Historical masonry bridges are an important part of cultural heritage. Earthquake
performances of historical masonry structures must be obtained for carrying to the future and the
preservation of them. Therefore, assessment of the seismic response of these structures is necessary. In
this study, nonlinear seismic response of a masonry arch bridge is performed for three different
earthquake levels (D1, D2 and D3). For this purpose, a historical arch bridge which located in Darende
town of Malatya is selected and three dimensional finite element model of the bridge is generated with
ANSYS software. Smeared crack model which includes the strain softening, is used for arch and spandrel
walls. For fill material, Drucker-Prager material model is selected. Synthetic earthquake acceleration
data which compatible with the design acceleration spectrum graphs given in Turkish Seismic Code for
Coastal and Harbour Structures (DLH’2007) are produced for each earthquake levels which considering
the seismic characteristics of the region where the bridge is located. Earthquake response of the bridge is
obtained under these three earthquake load levels. Displacement and damage responses of the bridge are
investigated.
Keywords: Historical masonry bridge, nonlinear seismic response, smeared crack model, finite element
model.

1. INTRODUCTION
Historical masonry bridges like other historical structures are significant part of cultural heritage. There are
many historical masonry bridges all over the world in various sizes, spans and styles. Masonry bridges
generally consist of foundation, arch, spandrel wall and backfill material. These structures can be usually
seriously damaged during strong earthquakes because they have low ductility. It is important to know the
seismic behavior of these structures in order to protect structural integrity and transfer to the next generation.
Many studies exist about structural behavior of masonry bridges in the literature [1-3]. In additional to these
papers, Ural conducted a study about finite element analysis of Çoşandere historical bridge. In this study,
earthquake behavior of the bridge was investigated using El Centro earthquake acceleration records [4].
Toker and Unay prepared a prototype model of a common masonry arch bridge and they applied various
loads to the bridge to investigate mathematical modelling techniques [5]. Sevim et al. studied linear seismic
analyses of two historical masonry arch bridges with operational modal analysis [6]. Radnić et al. assessed
static and dynamic analysis of the old stone bridge in Mostar. In this study, they evaluated the effect of
vertical load, temperature change and real earthquake action [7]. Sayın analyzed the seismic behavior of a
historical masonry arch bridge by using artificial acceleration records which consider the bridge location.
Linear and non-linear analyses of the bridge was done [8]. Karaton et al. evaulated nonlinear seismic
response of a 12th century historical masonry bridge under different earthquake levels [9].
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In this study, seismic behavior of historical Uzunok masonry bridge is investigated under three different
earthquake levels (D1, D2 and D3). Three dimensional finite element model of the bridge is constituted by
ANSYS software and nonlinear seismic analysis of the bridge is performed.

2. NUMERICAL MODELLING OF MASONRY STRUCTURES
The numerical modelling of masonry structures is usually performed by using finite element method.
Depending on the level of accuracy and the simplicity desired, three modelling techniques commonly used
for modelling masonry structures [10]. These modelling techniques are detailed micro modelling, simpliﬁed
micro modelling and macro modelling (Fig. 1).
Masonry unit
Mortar

Masonry unit

Composite

Joints

a) Detailed micro modelling

b) Simpliﬁed micro modelling

c) Macro modelling

Fig. 1. Modelling techniques for masonry structures

In the detailed micro modelling, masonry unit and mortar materials are evaluated separately. In the simplified
micro modelling, dimensions of the masonry unit are extended as much as half thickness of the mortar. Thus,
the masonry units are separated from each other with interface lines and the mortar layer is neglected. In the
macro-modelling, the masonry is accepted as a composite without making a distinction between unit and
mortar. In this study, the bridge was modelled with macro modelling approach.

3. UZUNOK BRIDGE
The Uzunok Bridge was constructed on Tohma River. It is located in Darende, Malatya. It was built in 1779
during the Ottoman period. The bridge is 46 m long and 3.67 m wide. It has three arches. The restoration of
the bridge was completed in 2008 (Fig. 2). Three dimensional solid model of the Uzunok Bridge is given in
Figure 3.

Fig. 2. View of the Uzunok Bridge

Fig. 3. Three dimensional solid model of the Uzunok Bridge
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4. NUMERICAL ANALYSES
Three dimensional finite element model of the bridge was generated by using ANSYS software. Finite
element mesh of the bridge was given in the Fig. 4. In the finite element mesh, 5392 nodal points and 3822
eight noded solid elements were used. Foundation of the bridge was assumed as fixed support.

Fig. 4. Three dimensional finite element model of the bridge

Nonlinear seismic response of the bridge was obtained for three different earthquake levels (D1, D2 and D3).
For D1, D2 and D3 earthquake levels, probability of exceedance is 50%, 10% and 2% in 50 years and return
periods are 72, 475, 2475 years, respectively (Turkish Seismic Code for Coastal and Harbour Structures,
DLH 2007) [11]. Synthetic acceleration records were produced by SeismoArtif program using spectrum
acceleration graphs [12]. Properties of the graphs are determined using latitude and longitude of the bridge
according to DLH (2007). Absolute maximum values of synthetic acceleration records for D1, D2 and D3
earthquake levels are 0.1101g, 0.1692g and 0.3270g, respectively (Fig. 5).
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Fig. 5. Time history graphs of synthetic earthquakes

Smeared crack model was selected for the nonlinear behavior of the arches and spandrel walls. For the
backfill material, Drucker-Prager material model was used. In this study, similar material properties were
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taken from the relevant literature (Table I). For solution of equilibrium equation of motion, generalized-α
numerical integration technique with predict-correct form was used.
The viscous damping in the bridge was considered as being proportional to the stiffness and mass matrices. It
provides damping ratio of 5% in the bridge in the fundamental vibration modes. Time step of integration was
used as 0.01 s. due to the cracking and crushing effects in the masonry units.

Table I. Material properties of the bridge.
Arch
E

ρ
3

(MPa)

(t/m )

2500

2.3

Spandrel Wall
ν
0.2

ft

ρ

E

(MPa)

(MPa)

(t/m )

0.6

2000

2.3

ft

ν

3

Filling material
ρ

E

3

(MPa)

(MPa)

(t/m )

0.5

800

1.8

0.2

ν

c
(MPa)

φo

0.23

0.39

61

According to the numerical analysis results, no damage was observed at the bridge for the D1 and D2
earthquake levels. Time history graphs in y (flow) direction of nodal point 62 can be seen in Fig. 6 and 7.
Absolute maximum displacement values obtained from the D1 and D2 earthquake levels are 1.47 mm and
2.76 mm, respectively.
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Fig. 6. Time history graph in y (flow) direction of nodal point 62 for D1 earthquake level

3

2

Displacement (mm)

1

0

-1

-2

-3
0

2

4

6

8

10

Time (s)

Fig. 7. Time history graph in y (flow) direction of nodal point 62 for D2 earthquake level

Time history graph of nodal point 62 in y direction for D3 earthquake level was given in Fig. 8. As seen in
this figure, absolute maximum displacement value was obtained as 4.75 mm. Damages were observed in the
bridge under D3 earthquake level. At t=0.98 sec., the first crack was observed between left and main arch of
the bridge at upstream face (Fig.9.a). After this time, this crack extended and occurred a cracking zone in this
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region until t=2.25 sec. Additionally, a new cracking zone was consisted in region between right and main
arch of the bridge at upstream face (Fig. 9.b). No important difference were seen at cracking zones between
t=2.25 and t=10.0 sec. (Fig. 9.c). The damage level which occurred at the end of the analysis did not affect
the safety of the bridge.
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Fig. 8. Time history graph in y (flow) direction of nodal point 62 for D3 earthquake level

a) t= 0.98 sec.

b) t= 2.25 sec.

c) t= 10 sec.
Fig. 9. Crack zones at Uzunok bridge for D3 earthquake level

5. CONCLUSIONS
In this study, nonlinear seismic response of Uzunok Bridge was evaluated for three different earthquake
levels (D1, D2 and D3). Properties of spectrum acceleration graphs were determined using latitude and
longitude of the bridge according to Turkish Seismic Code for Coastal and Harbour Structures-2007. Seismic
acceleration data were produced for these earthquake levels and seismic analyses of the bridge were
performed. No damage were observed at the bridge for D1 and D2 earthquake levels. However, two damage
zones were occurred at the regions between right, left arches and the main arch of the bridge, but numerical
convergence were obtained in spite of these damage zones for all loading steps at D3 earthquake level.
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Abstract
The Ground Control Point (GCP) design in Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Photogrammetry directly
affects the accuracy of the products. Especially in areas where topographic change is high, this effect is
observed more clearly. In this study, the relation between location of GCP and accuracy of positioning
was investigated in an area of 270 hectares in Gaziantep/Nizip. For this purpose, 4 different GCP
network have been designed. In order to test the position accuracy in the study area, Global Navigation
Satellite System (GNSS) measurements were carried out. Afterwards, the positioning information
obtained from GNSS and UAV evaluations were compared and the effect of GCP design on position
accuracy for Nizip region was investigated.

Keywords: UAV, GCP, GNSS, Accuracy

1. GİRİŞ
İnsansız hava aracı (İHA) fotogrametrisinde yer kontrol noktalarının (YKN) elde edilmesi, görüntülerin
geometrik düzeltilmesinde temel ve önemli bir adımdır. Özellikle, yer kontrol noktalarının mekansal dağılımı,
görüntü düzeltmesinin doğruluğunu ve kalitesini etkileyebilir [1].Yer kontrol noktalarının bu etkilerini
araştıran birçok çalışma gerçekleştirilmiştir.
Agüera-Vega vd. sayısal yüzey modelinde koordinatlandırma için kullanılan yer kontrol noktalarının sayısını
ve İHA fotogrametrisi ile elde edilen ortofoto doğruluklarının etkisini incelemiştir. İHA fotogrametrisinin,
geomatik uygulamaları için veri toplanması ve digital elevation model (DEM) oluşumu sağlayan bir
metodoloji olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma, kullanılan yer kontrol noktaları sayısı arttıkça hem yatay
hem de dikey doğruluğun arttığını göstermektedir [2].
Ruzgienė vd. İHA görüntü dönüşümü için kullanılan yer kontrol nokta sayısının haritalama sonuçlarını nasıl
etkilediğini incelemiştir. Sayısal yüzey modeli doğruluğu araştırmasının sonuçları, uygun sayıda yer kontrol
noktalarının kullanımı ile İHA fotogrametri ürününün kalitesini göstermektedir [3].
Gerçekleştirdiğimiz çalışmada yaklaşık 270 hektarlık bir alanda 52 adet YKN noktası ile İHA fotogrametrisi
yöntemi kullanılarak ortofoto haritalar üretilmiştir. Bu çalışmada değişik YKN ağ dizaynları ve farklı sayıda
YKN noktaları ile değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. YKN noktalarının konum doğruluğuna etkisini
araştırmak için çalışma sahasında 126 adet GNSS kontrol noktası tesis edilmiş ve GNSS CORS yöntemi ile
bu noktaların konum bilgileri üretilmiştir. Daha sonra GNSS sonuçları ile İHA sonuçları karşılaştırılarak
YKN dağılımı ve sayısının konum doğruluğu üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak eğimli arazilerde
YKN nokta dağılımının direkt İHA ortotfoto konum doğruluğunu etkilediği gözlemlenmiştir.
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2. YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanı
Bu çalışmamızda İHA fotogrametrisinde yer kontrol noktalarının dağılımı, geometrisi ve sayısının üretilen
nokta bulutu ve konum doğruluğuna etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Gaziantep ili Nizip İlçesi
çalışma bölgesi seçilmiştir.

Şekil 1. Nizip ilçesi çalışma alanının Google Earth ekran görüntüsü.
Seçilen çalışma bölgelerinin topografik yapısının değişim göstermesine dikkat edilmiştir. Çalışma sahası
yaklaşık 270 hektar olup Çalışma sahasında derin kanyonlar bulunmaktadır.

2.2. İHA Uçuşları Fotogrametrik Değerlendirme
Zemin seviyesinden 150 m yükseklikte, yaklaşık 270 hektar yüzeyinde Matrice 600 pro drone, Ronin Mx
gimbal ve Sony A7 R (35.4 Megapixel) kameradan oluşan dron sistemi kullanılarak 854 adet resim
çekilmiştir.

Şekil 2. Matrice 600 pro drone, Ronin Mx gimbal ve Sony A7 R (35.4 Megapixel) kameradan oluşan dron.
Fotoğrafların değerlendirilmesinde ise Pix4d yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sahasında topografyanın
değişimi göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla minimum konum hataları elde edilecek şekilde en
uygun dağılımı yapılmış yer kontrol noktaları tesis edilmiştir.
YKN noktalarının konum doğruluğuna etkisini araştırmak için, çalışma sahasında 126 adet GNSS kontrol
noktası tesis edilmiş ve GNSS CORS yöntemi ile bu noktaların konum bilgileri üretilmiştir. Bu GNSS
noktaları Check Point (CP) olarak kullanılmıştır. CP noktalarının, Pix4D fotogrametrik değerlendirme
yazılımıyla elde edilen konum bilgileri ile GNSS yöntemiyle elde edilen konum bilgileri karşılaştırılarak bu
noktalara ait konum doğruluğu RMS değerleri elde edilmiştir.
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a

b

Şekil 3. a) Check Point (CP) olarak işaretlenen tüm GNSS kontrol noktalarının gösterilmiş olduğu Pix4D
ekran görüntüsü. b) GNSS kontrol noktalarının Check Point (CP) olarak işaretlemesinin yapılmış olduğu
Pix4D ekran görüntüsü.
Bu çalışmamızda İHA fotogrametrisinde yer kontrol noktalarının dağılımı, geometrisi ve sayısının üretilen
nokta bulutu ve konum doğruluğuna etkisinin incelenebilmesi için ağ dizaynları uygulanmıştır. Çalışma
sahasında topografyanın değişimi göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla minimum konum hataları
elde edilecek şekilde en uygun dağılımı yapılmış yer kontrol noktaları bulunmaktadır. Bu yer kontrol
noktaları temel alınarak, geometri ve sayısı göz önünde bulundurulan farklı ağ dizaynları yapılmıştır.
Uygulanmış olan bu ağ dizaynları aşağıdaki gibidir;
Ağ Dizaynları;
•

SEYREK AĞ: Çalışma sahasında belirli bir düzenle azaltılmış yer kontrol noktaları alınmıştır.

•

EĞİM AĞI: Çalışma sahasında topografyanın değişim gösterdiği eğimli yüzey üzerinde bulunan
yer kontrol noktaları alınmıştır

•

EĞİM+DIŞ ÇERÇEVE AĞI: Çalışma sahasında topografyanın değişim gösterdiği eğimli yüzey
üzerinde bulunan yer kontrol noktaları ve çalışma sahasının dış hattını çevreleyen yer kontrol
noktaları alınmıştır

a

b

Şekil 4. a) ve b) Nizip çalışma alanında minimum hata miktarı olacak şekilde topografyanın değişimi göz
önünde bulundurularak yer kontrol noktalarının düzenli aralıklarla en uygun dağılımının yapılmış olduğu
Pix4D ekran görüntüsü.
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a

b

c

Şekil 5. a) Nizip çalışma alanında eğim ağı dizaynının yapılmış olduğu Pix4D ekran görüntüsü. b)Nizip
çalışma alanında eğim+dış çerçeve ağ dizaynının yapılmış olduğu Pix4D ekran görüntüsü. c)Nizip çalışma
alanında seyrek ağ dizaynının yapılmış olduğu Pix4D ekran görüntüsü.
Tablo 1. Nizip çalışma sahasında yapılan analiz sonuçlarının gösterildiği excel tablosu

ALIM (Check Point)
Sağa

Yukarı

Yükseklik

ORTALAMA

Max

Min

Mean

RMS

Max

Min

Mean

RMS

Max

Min

Mean

RMS

Mean.
RMS

Nokta
Sayısı

EĞİM AĞI

4,0

-5,9

-1,7

2,5

4,5

-9,2

-0,1

2,4

23,6

-5,3

1,0

4,1

3,0

24

EĞİM+DIŞ
AĞ

1,7

-5,7

-1,2

2,0

4,9

-6,4

-0,3

2,2

5,5

-12,1

-0,7

3,0

2,4

31

SEYREK AĞ

12,2

-14,4

-1,3

5,5

22,4

-16,6

0,5

9,2

54,3

-28,5

5,0

16,3

10,3

27

TÜM

1,4

-2,0

-0,2

0,8

0,8

-1,5

-0,1

0,5

4,0

-3,3

-0,1

1,5

0,9

52

Konum Doğruluğu
35,0
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Yukarı

Yükseklik

Konum

30,0

cm

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

EĞİM AĞI

EĞİM+DIŞ ÇERÇEVE
AĞI

SEYREK AĞ

TÜM

Grafik 1. Nizip çalışma sahasında yapılan analizlerin ortalama RMS değerlerinin grafik gösterimi.
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Çalışma sahasında uygulanan ağ dizaynlarının sonuçları Tablo 1’de gösterildiği gibidir. Yapılan analizlerde
sağa, yukarı ve yükseklik değerlerinin maksimum ve minimum hata miktarları alınarak ortalama ve rms
değerleri hesaplanmıştır. Sağa, yukarı ve yükseklik değerlerinden hesaplanan mean ve rms değerlerinin de
ortalaması alınarak analiz sonuçlarının hata miktarına ulaşılmıştır. Çalışma sahasında topografyanın değişimi
göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla minimum konum hataları elde edilecek şekilde yapılan en
uygun dağılımda 52 nokta ile ortalama hata miktarı 0.9 cm’dir. Nokta sayısı yaklaşık olarak yarıya
düşürülerek, 27 nokta ile yaptığımız seyrek ağ dizaynında hata miktarının yaklaşık 10 kat büyüdüğü
gözlemlenmiştir. Topografyanın yapısı göz önünde bulundurularak topografyanın değişiminin ve eğimin en
yoğun olduğu yüzeylere YKN noktası yerleştirilerek yapılan eğim dizaynında, 24 nokta ile hatanın 3.0 cm
olduğu görülmüştür. Topografya değişimin en yoğun olduğu eğimli yüzeylerde ve çalışma alanının dış
çerçevesinde yer alan YKN noktaları birlikte alındığında gerçekleşen analiz sonucunda ise 31 nokta ile hata
miktarının 2.4 cm olduğu görülmektedir.

Sonuçlar
Yukarıdaki analizin bir sonucu olarak, İHA fotogrametrisi projelerde elde edilen doğruluğu en üst düzeye
çıkarmak için YKN'lerin konumları hakkında ayrıntılı çalışma yapılmasının gerekli olduğu açıktır. Çalışma
alanına yerleştirilen YKN'lerin dağılımının, çalışma alanına yerleştirilen YKN sayısından daha önemli olduğu
yapılan analizler sonucunda görülmüş olup, YKN'lerin yoğunluğu arttıkça, sonuçların iyileşmediği ancak
uygun dağılım sonucunda doğruluğun arttığı gözlemlenmiştir. Optimum sonuçlara ulaşmak için, YKN’leri
çalışma alanında topografik yapının en fazla değişim gösterdiği, eğimin fazla olduğu yüzeylere ve çalışma
alanının dış hattını çevrelen kenar kısımlarına yerleştirdiğinde ulaşılmaktadır. Ancak çalışmamızda yapılan
analizler sonucunda dağılımda asıl önemli unsurun topografik yapının en fazla değişim gösterdiği eğimli
yüzeylere yerleştirilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle, çalışma alanında eğimli yüzeylere
YKN'leri yerleştirmek ile en iyi konum doğruluğunun elde edildiği gözlenmiştir.
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Abstract
Whey is taken into consideration when considering the nutritional values and the amount of milk
processed. In this study, kefir obtained from whey was investigated. For this purpose, whey was used in
the production of kefir and the amount of milk was taken into consideration by adding 0% (K group) in%
25 (A), 50% (B) and 75% (C) concentration and kept at + 40C. Microbiological (Lactobacillus spp.,
Lactococcus spp., Total bacterial count and yeast-mold count), chemical (pH, acidity) and sensory
analysis were performed on the 0, 3, 5, 7, 14 and 30 days.
In the study, kefir grains (1%) were activated, then the microbial flora of the kefir was determined. 4.5
log / ml lactobacillus, 3.2 log / ml lactococcus, and 5.7 log / ml total bacteria count were determined.
Samples A, B and C were statistically different. As the amount of whey increased, chemical findings and
sensory findings were not statistically significant, but lactic acid bacteria numbers increased.
Keywords:Whey,Kefir,Microbiological,Chemical,Sensory

1. GİRİŞ
Toplum beslenmesinde önemli bir yere sahip süt ürünlerinin değerlendirilmesinde çeşitli yan ürünler
oluşmaktadır. Bunlardan peynir suyu içerdiği besin değerleri ve sütün işlenmesinde açığa çıkan miktarı göz
önüne alındığında mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirilmeyen peynir suyu içerdiği organik
asitler sebebiyle çevre kirliliği yaratmakta ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Fonksiyonel bir gıda
olan peynir suyu çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir.
Peynir suyu, peynir yapımı sırasında pıhtıyı süzme işleminden sonra geriye kalan, süt bileşenlerinden
laktoalbumin ve laktogulobülin gibi serum proteinleri ile değişen düzeylerde laktoz, yağ, mineral madde ve
vitaminleri içeren önemli bir sütçülük yan ürünüdür . Kullanılan sütün bileşimine, yapılan peynir çeşidine ve
uygulanan teknolojiye bağlı olmakla beraber yaklaşık süt kurumaddesinin % 7-12 ‘ sini ihtiva eden ve
sarımtrak yeşil renkli bir üründür [1, 2, 3]
Peynir suyu hayvan beslenmesi,kozmetik,tıp,tek hücre proteini ve
biogaz gibi alanlarda
kullanılmaktadır.Gıdalarda ise peynir,yoğurt,tereyağı,dondurma,içme sütü, et endüstrisi,hazır çorba, salça,
unlu mamuller,bebek mamaları,laktoz ve şurubu,B 12 vitamini eldesi,yenilebilir film ve alkollü-alkolsüz çeşitli
içeceklerde kullanım alanı bulmaktadır.Peynir suyundan yapılan içecekler meşrubatlar, köpüklü şarap ve
kefirdir
Kefir, orijinini Rusya’nın Kafkas dağlarından alan, kefir tanesi kullanılarak elde edilen ve az miktarda alkol
içeren hafif gazlı fermente bir süt ürünüdür. Kefir taneleri bakteri ve mayalardan oluşmakta, bu
mikroorganizmaların etrafını glukoz ve galaktozdan oluşan, soğuk suda yavaş, sıcak suda hızlı erime özelliği
gösteren ve Lactobacillus kefiranofaciens tarafından üretilen, polisakkarit bir yapı olan kefiran
çevrelemektedir [4].
Kefir tanesinin mikrobiyal bileşiminde; homofermentatif ve heterofermentatif laktobasil türleri, leuconostoc,
lactococ, streptococ ve asetobacter türleri ile birlikte Torula mayaları, Candida ve Saccharomyces türleri
bulunmaktadır [5, 6, 7].
Kefiri diğer fermente süt ürünlerinden ayıran en önemli özellik; kefir tanesinde bulunan bakteri ve maya
türlerinin simbiyotik aktivitesi sonucu bu üründe laktik asit ve alkol fermentasyonunun bir arada oluşmasıdır
[8, 9].
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Kefir insan beslenmesi için gerekli olan protein, yağ, karbonhidratlar, vitamin ve mineral maddeleri kimyasal
bileşiminde bulundurmaktadır .Bileşiminde %1 kadar süt asidi ve % 0.5-2.0 düzeyinde etil alkol
bulunmaktadır. İçerdiği CO 2 nedeniyle köpüren bir yapıya sahiptir. Kefir organik asit ve alkoller dışında
özellikle B 1 , B 12 , biotin, folik asit, K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve fosfordan zengin bir besindir (
Saloff-Coste, 1996). Kefirin pH değeri 4,2–4,6 arasında değişmekte olup, kullanılan sütün kalitesi, kuru
madde miktarı, kefir kültürünü oluşturan mikroorganizmaların çeşitliliği, kefirin üretim teknolojileri, üretim
sırasında sütün mayalanma sıcaklığı, fermentasyon süresi ve üretimden tüketime kadar geçen süre kefirin
bileşimini etkilemektedir [10, 11].
Ülkemizde pek bilinmemesine karşın, peynir suyundan çok değişik içecekler elde edilmektedir. Son yıllarda,
peynir altı suyunun probiyotik bakteriler ile fermantasyonu sonucu elde edilen ürünlere özel bir ilgi
doğmuştur. Fermente bir içecek olan kefir son yıllarda oldukça popülerdir. Bu çalışmadaki amaç peynir altı
suyu proteinlerini kefire kazandırarak elde edilen fermente ürünün mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal
özelliklerini incelemektir.

2. MATERYAL-METOT
Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel örnekler muhafazanın 0., 3., 5., 7., 14. ve 30.
günlerinde mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal açıdan incelenmiştir. Çalışma üç tekerrürden oluşmuştur.

2.1. Materyal
Deneysel örneklerin yapım aşamaları
1.Peyniraltı suyunun elde edilmesi: Bu amaçla beyaz peynir üretim aşamaları dikkate alınarak peynir
yapılmış ve pıhtının süzülmesi sonrasında peyniraltı suyu elde edilmiştir. Elde edilen peynir altı suyu
pastorize edilmiştir (70 C’ de 2-3 dk)
2.Deneysel örneklerin oluşturulması ve analizler:
Kontrol grubu: pastorize süt+ %2 kefir danesi
A grubu: 1 lt süt için: 250 ml peyniraltı suyu+750 ml pastorize süt+%5 kefir
B grubu: 1 lt süt için: 500 ml peyniraltı suyu+500 ml pastorize süt+%5 kefir
C grubu: 1 lt süt için: 750 ml peyniraltı suyu+250 ml pastorize süt+%5 kefir
3. Kefir yapımı: Pastorize edilmiş süte %2 oranında kefir daneleri inoküle edilerek inkübasyon işlemi
uygulanmıştır (25 °C’ de pH 4.6 olana kadar inkübasyon işlemi gerçekleştirilmiştir)

2.2.Metot
Kefir örneklerin mikrobiyal florasını belirlemek amacıyla Lactobacillus türleri (Man Rogosa Sharpe Agar),
Lactococcus türleri (M17 Agar), toplam bakteri grubu (Plate Count Agar) ve maya-küf (Potato Dekstroz
Agar) açısından değerlendirilmiştir. Üretimin hijyenik şartlar altında kontrolü amacıyla toplam koliform
grubu bakteri (Violet Red Bile Agar) sayımı yapılmıştır.
Kefir örneklerinin pH değeri ve titrasyon asitliği AOAC (1996)’ ye göre belirlenmiştir.
Deneysel örnekler 8 kişilik panelist grup tarafından renk, tat, kıvam, görünüş ve genel beğeni düzeyi
bakımından değerlendirilmiştir
Verilerin analizi, Statistical Analysis System (SAS) paket programı kullanılarak yapılmıştır.

3. BULGULAR
Kefir ve deneysel örneklere ait mikrobiyolojik analiz bulguları Tablo 1’ de verilmiştir. Deneysel örnekler
muhafaza süresi boyunca koliform bakteriler açısından incelenmiş ve <10 kob/ ml olarak tespit edilmiştir.
Kefir, mikrobiyolojik olarak incelendiğinde 4.5 log kob/mL laktobasil, 3.2 log kob/mL laktokok ve 5.7 log
kob/mL aerob mezofil genel canlı sayısı tespit edilmiştir.
Tablo 1. Deneysel kefir örneklerine ait mikrobiyolojik analiz bulguları (log kob/mL).

Mikroorganizma

Gruplar

Laktobasil

K
A
B
C
K
A
B
C
K
A
B

Laktokok

Mezofil aerob

Muhafaza süresi
0
3
5
4.5 4.9 6.1
4.3 8.1 8.7
4.7 9.3 9.7
4.1 9.6 8.9
3.2 3.5 3.9
5.1 7.1 6.9
5.9 7.3 7.5
5.6 8.6 7.9
5.7 6.1 6.8
4.9 5.9 6.1
5.3 6.3 6.6

1180

7
7.6
8.5
10.9
9.6
4.2
7.1
7.9
8.1
7.1
6.3
7.2

14
8.2
9.3
11.2
10.3
6.4
7.9
8.2
8.9
9.7
8.4
8.1

30
9.8
10.6
12.6
11.9
7.8
8.2
9.3
9.9
10.5
9.8
9.5

C
K
A
B
C

Maya

5.7
6.5
5.9
6.1
6.3

6.7
7.2
6.1
6.6
5.9

6.9
6.9
6.7
6.2
6.1

7.9
7.3
7.1
7.3
7.2

8.6
7.1
7.3
7.9
7.6

10.2
6.9
7.8
7.1
7.1

Deneysel örneklere ait laktik asit cinsinden titrasyon asitliği (%) ve pH değeri tablo 2’ de verilmiştir.
Muhafaza süresi boyunca pH ve titrasyon asitliği açısından meydana gelen değişiklikler istatistiki açıdan
önemli bulunmamıştır.
Tablo 2. Deneysel örneklere ait kimyasal analiz bulguları

Analiz

Gruplar

pH

K
A
B
C
K
A
B
C

Titrasyon asitliği

Muhafaza süresi
0
3
5
4.5
4.9
4.6
4.3
4.4
4.2
4.7
4.3
4.3
4.1
4.6
4.2
0.63 0.69 0.69
0.62 0.71 0.69
0.65 0.73 0.75
0.64 0.86 0.79

7
4.7
4.5
4.1
4.6
0.64
0.71
0.79
0.81

14
4.2
4.3
4.2
4.3
0.64
0.79
0.82
0.89

30
4.1
4.6
4.6
4.2
0.78
0.82
0.93
0.99

4.SONUÇ
Peynir suyu ilave edilen kefir örneklerinden muhafaza süresi boyunca kontrol grubu örneklerine yakın
değerler elde edilmiştir. Sonuç olarak peyniraltı suyu ilave edilerek kefir yapımının hem besin değeri yüksek
ürün elde etme hem de ekonomik kayıpların önüne geçme açısından iyi bir fırsat olabileceği düşünülmektedir.
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Enkapsulation of Black Carrot (Daucus Carota L.) Anthocyanins
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Abstract
Anthocyanins that are one of the natural colorants and used as food additive are important because they
not only make food more colourful but also contain beneficial compounds to health and they have
antioxidant, and this makes them more important. Anthocyanins have low stability to the environmental
conditions experienced during processing, storage and also consumption, are sensible to physical and
chemical conditions like pH, heat, light, copigments, glucose, metallic ions, and oxygen, and this restricts
the additions to the food and beverages. For this reason, it is aimed to increase the stabilities by
encapsulating the anthocyanins using the encapsulation method that is a new technology.
Black Carrot (Daucus carota L.) has chosen as the source of anthocyanin in our study because it has a
great amount of anthocyanin and antioxidant. . Ionic gelation (distillation) method is economical and
easy method and with this method calcium-alginate beads are produced by using the principal of cross
bonding In this study, by using ionic gelation method the anthocyanins of black carrot are encapsulated,
then natural anthocyanin particles are produced in capsule form.Firstly, the anthocyanin was
extracted,then encapsulated by ionic gelation.Total amount of anthocyanins, total capacity of antioxidant,
total amount of phenolic substance of extract and anthocyaninof capsules are determined.
Keywords: Anthocyanin , encapsulation, ionic gelation

1. GİRİŞ
Gıda katkı maddesi olarak kullanılan doğal renklendiricilerden biri olan antosiyaninler, meyve, sebze,
çiçekler, yaprak, kök ve diğer bitki depolama organlarında bulunan kendine özgü pembe, kırmızı, mor ve
maviye kadar geniş bir aralıktaki renkleri veren, suda çözünebilir nitelikteki doğal renk maddeleridir [1], [2],
[3], [4], [5], [6]. Antosiyanin ekstraktlarının gıdalara yalnızca çekici renk özellikleri kazandırmadığı aynı
zamanda yüksek antiradikal kapasiteleri nedeniyle, eklendikleri gıdaların oksidatif stabilitelerini de arttırdığı
belirlenmiştir [7],[8]. Suda çözünebilme özellikleri, antosiyaninlerin gıdalara katılmalarını
kolaylaştırmaktadır. Antosiyaninler bir grup bileşiğin adı olup, doğada 600’ den fazla antosiyanin bulunduğu
tahmin edilmektedir [9]. Antosiyaninler antosiyanidinlerin glikozitleridir ve doğada serbest halde değil daima
bir veya birkaç şeker molekülü ile esterleşmiş halde bulunurlar [10]. Glikozidin aglikon kısmına genel olarak
antosiyanidin denir ve antosiyanidinlere farklı sakkaritlerin glikozidik olarak bağlanması ile farklı
antosiyaninler oluşmaktadır.
Antosiyaninler, neredeyse tüm bitki familyalarında bulunur. Esas rengi veren başlıca antosiyaninler;
siyanidin, şeftali, kiraz, incir, erik, ahududu, frenküzümü, kırmızı lahanada, malvidin bazı üzümlerde,
pelargonidin çilek, kırmızı turp, dut, peonidin bataklık kızılcığında, petunidin amerikan üzümlerinde
bulunmaktadır. Antosiyaninlerin ana kaynağı, böğürtlen, üzüm, yabanmersini gibi küçük sulu ve taneli
meyveler, avakado, portakal ve patlıcan, zeytinler, kırmızı soğan, tatlı patates gibi bazı sebzelerdir [11], [12].
Genel olarak dut, çilek, böğürtlen, ahududu, frenk üzümü, bektaşi üzümü, yaban mersini, mürver gibi
meyvelerin antioksidan kapasiteleri oldukça yüksektir [13].
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Günümüzde sağlıklı ve doğal beslenmenin önem kazanmasıyla birlikte antosiyaninlerce zengin besinlerle
beslenmeye olan ilgide artmıştır. Antosiyaninler antioksidan aktiviteleri yüksek bileşenler olduklarından,
metal iyonlarıyla şelat oluşturma ve protein bağlama özelliğine sahip olan antosiyaninlerin aglikonlar
(antosiyanidinler) ve bunlara bağlı şeker gruplarının yerinin ve sayısının değişmesi ile antioksidan
aktivitelerinin de değiştiği bilinmektedir[14] . Bitkisel kaynaklı antioksidanlar, serbest radikal gidericisi,
peroksit parçalayıcısı, enzim inhibitörleri ve sinerjistler olarak fonksiyonları vardır. Siyah, koyu kırmızı ve
mavi renkler içeren meyvelerin antioksidan değerleri çok daha yüksektir. DNA moleküllerine zarar veren ve
kansere yol açan serbest oksijen radikallerini nötralize etmektedirler [15]. Ayrıca serbest radikallerin neden
olduğu zararlı etkileri, düşük yoğunluklu lipoproteinleri (LDL) ve lipoprotein oksidasyonunu
engellemektedir. Antioksidanların yaşlanmanın önüne geçtiği gerçeği, bu maddelerin en önemli aktivitesidir.
Ayrıca bunlar çevresel kanserojenleri etkisiz hale getirirken, güneş zararına karşı savaşmakta, alzheimer ve
diğer yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkları engellemektedirler. Antosiyanin diğer önemli özelliği de
antioksidan aktiviteleri sayesinde nöronal ve kardiyovasküler hastalıklarda, göz hastalıkları, kanser ve diabet
gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici nitelikte olmasıdır [16], [17] [18], [19], [20], [21], [22]. Çok sayıda
bitkide doğal ve yaygın olarak bulunan antosiyanin pigmentlerinin yapısı stabil değildir ve genel olarak gıda
ortamlarındaki renk kararlılığı; kimyasal yapı, kopigment varlığı, pH değeri, sıcaklık derecesi, ışık, oksijen,
enzim (polifenol oksidaz ve peroksidaz) varlığı, proteinler, şekerler ve onların parçalanma ürünleri, metal
iyonu gibi çok sayıda fiziksel ve kimyasal faktörden etkilenmektedir [23], [24], [25]. Bu faktörlerden birinin
ya da daha fazlasının ortamdaki varlığı antosiyaninlerinin degredasyona uğramasına, kendilerine özgü rengi
kaybetmelerine ve hatta istenmeyen kahverengi bileşiklerin oluşmasına da sebep olmaktadır[26], [27], [28].
Apiaceae familyasından iki yıllık bir bitki olan havucun bilimsel adı Daucus carota’dır. Havuç, kökü sebze
olarak kullanılan köksü sebze bitkilerinden biridir [29]. Botanik sınıflandırmaya göre havuç iki gruba
ayrılmaktadır. Antosiyanin grubuna ait havuçlar mor antosiyanin pigmentlerine sahiptir ve antosiyanin içeriği
bakımından önemli bir kaynaktır. Siyah havuç yerel bir içeceğimiz olan şalgam suyunun üretiminde
kullanılmaktadır. Şalgam suyunun kırmızı-mor rengi siyah havuçtan gelen pigmentlerden kaynaklanmaktadır
[30], [31]. Ülkemiz havuç yetiştirilmesi için elverişli ekolojik şartlara sahiptir [32] . Siyah havuçtaki
antosiyaninler ilk kez 1976 yılında Harborne tarafından izole edilmiş ve siyanidin 3-ksilozilglikozilgalaktozit
, siyanidin 3-latirozit , siyanidin 3-feruloil ksilozilglikozilgalaktozit olarak 3 antosiyanin pigmenti
tanımlanmıştır [33] . Yine başka bir çalışmada siyah havuçtan elde edilen antosiyaninlerin %90’ının
siyanidin 3-latirozit ve %10’unun siyanidin 3-β-D-glikopiranozit’ten olduğunu bildirmişlerdir [34].
Enkapsülasyon; katı, sıvı ve gaz halindeki gıda bileşenlerinin enzimlerin, hücre ve diğer maddelerin,
mikroorganizmaların protein veya karbonhidrat esaslı bir kaplama materyaliyle kaplanarak kapsüller içinde
tutulması ile çok küçük bir maddeyi veya tüm ingrediyeni koruyarak, belirli koşullarda ve belirli hızlarda
bunların salınmasını sağlayan teknolojidir [35], [36], [37], [38]. Enkapsülasyon, biyoaktif maddelerin
kapsüller içerisine hapsedilmesi ilkesine dayanır ve bu sayede biyoaktif maddelerin çevresel etkenlerden
korunması sağlanırken içeriğindeki maddelerin ortama salınmasını sağlar. Enkapsüllerin boyutu birkaç
nanometreden milimetreye kadar değişebilir ve küre şeklinde bir geometriye sahiptir. Yaklaşık 60 yıl önce
geliştirilen mikroenkapsülasyon tekniği özellikle farmasötik sektörünü ilgilendirmekle birlikte gıda
endüstrisinde sıvı damlacıkların, katı partiküllerin veya gaz bileşenlerin gıda saflığındaki kaplama
materyalleri ile kaplanması için kullanılmaktadır [39] . Kaplama materyallerinin seçimi kapsülün boyutu ve
şekline, stabilite ve geçirgenlik özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Kaplamanın bileşimi partiküler
ingredientlerin performansını artırmak için kullanılan yöntemin ve mikrokapsüllerin fonksiyonel
özelliklerinin ana belirleyicisidir [40]. Mikroenkapsülasyon işlemindeki ilk basamak, uygun kaplama
materyalinin (kapsül) seçilmesidir. Kaplama materyalleri “kabuk”, “taşıyıcı” veya “enkapsülant” olarak
adlandırılmakta olup arasında film oluşturabilen şekerler, gamlar, kazein ve kazeinatlar, proteinler,
maltodekstrin, pullulan, doğal ve modifiye polisakkaritler, kitosan, yağlar veya sentetik polimerlerdir, jelâtin,
pektin, nişasta, kappa-karragenan, agar, peyniraltı suyu gibi maddeler bulunuer [40], [41],. [42], [43], [44],
[45].

Gıda endüstrisinde enkapsülasyon, kaplanacak maddenin dış etkenlere karşı korunması; buharlaşarak
kaybolmasının önlenmesi, fiziksel özelliklerinin daha iyi korunması, maddenin kaplanmasıyla taşınmasının
kolaylaştırılması, doğru yerde ve doğru zamanda çalışmasının sağlanması; kaplanacak maddenin tat ve
kokusunun maskelenmesi; başka bileşenlerle reaksiyona girmesinin engellenmesi; küçük miktarlarda
kullanılması durumunda istendiğinde seyreltilebilmesi ve seyreltmenin homojenliğinin sağlanması amacıyla
kullanılmaktadır [45],. [46]. Enkapsülasyon uygulamalarında emülsiyon oluşturma [47] , lipozom tutuklama
[48], püskürtmeli kurutma [12] , dondurarak kurutma [3] , koazervasyon ve iyonik jelasyon gibi çeşitli
yöntemler kullanılmaktadır. Çapraz bağlanma prensibiyle kalsiyum-aljinat taneciklerinin üretildiği iyonik
jelasyon (damlatma) metodu kolay ve ekonomik bir yöntem olup bu yöntemde, polimer çözeltisi ile aktif
madde homojenize edilerek şırınga vasıtasıyla küresel jel partikülleri elde etmek amacıyla dağıtıcı faza
(CaCl 2 gibi) damlatılmaktadır. Uygulanışının kolay olması, hidrofilik/hidrofobik, ısıya duyarlı, akışkan veya
viskoz, katı veya sıvı tüm ingrediyenlerin bu yöntemle enkapsülasyonunun sağlanabilmesi bu yöntemin
avantajlarındandır.
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2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada 2017 yılı hasadı Mersin ilinden temin edilen siyah havuç kullanıImıştır.. Antosiyanin kaynağı
çalışma başlangıcına kadar öğütülmüş ve öğütülen numuneler ekstraksiyon işlemine kadar -18 oC’de
depolanmıştır.

2.1. pH Tayini
Örneğin pH’sı potansiyometrik olarak doğrudan cam elektrotlu pH metre kullanılarak ölçülmüştür.

2.2. Toplam Kuru Madde Tayini
Numunenin toplam kuru madde tayini 70
hesaplanmıştır.

o

C’lık etüvde 5 saatin ardından ağırlık kaybı baz alınarak

2.3. Su Aktivitesi (aw) Tayini
Antosiyanin ekstraktı ve antosiyanin enkapsüllerinin su aktivitesi (aw) değeri su aktivitesi ölçme cihazı
kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaçla örnekler cihazın örnek kabına konulup ve oda sıcaklığında (25±1 o C)
denge nem değerine ulaştıktan sonra denge halindeki a w değeri dijital göstergeden kaydedilmiştir.

2.4. Renk Analizi
Renk ölçüm cihazı kullanılarak L*, a*, b* değerleri belirlenmiştir. L değeri 0-100 arasında aydınlık ve
karanlığın bir ölçüsüdür. 0 siyaha, 100 beyaza denk gelmektedir.
a değeri ise a’nın pozitif (+) değerleri kırmızı, negatif (-) değerleri yeşilliği temsil etmektedir.
b değeri ise b’nin pozitif (+) değerleri sarı, negatif (-) değerleri maviliği temsil etmektedir

2.5. Antosiyanin Ekstraksiyonu
İlk olarak ekstraksiyon işlemi yapılmış,siyah havuç antosiyanin ekstraksiyonunda Lee and Wrolstad [49 ]
tarafından ortaya konulan yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla 50 gram örnek tartılmış ve üzerine 20 ml %100
aseton ilave edilerek 2 dk boyunca warring blender ile homojenizasyonu sağlanmıştır. Homojenizasyonu
sağlanan meyve kitlesine buchner hunisi kullanılarak whatman 1 nolu filtre kullanılarak vakum altında filtre
edilmiştir. Filtre keki tekrardan 20 ml %70 aseton ile muamele edilerek 2.ekstraksiyon işlemine tabi
tutulmuştur. Böylece filtre üzerindeki kalıntı tamamen renksizleşmiş ve tüm antosiyaninin solvente geçmesi
sağlanmıştır. Toplanan filtratlar ayırma hunisine aktarılıp ve üzerine 100 ml kloroform ilave edilip 1 dk
karıştırılmıştır. Karışım 24 saat +4 o C’de bekletilmiş ve keskin bir faz ayrımı sağlanmıştır.. Antosiyanin
içeren renkli üst faz rotary balonuna alınarak,rotary evaporatörde 40 o C’de vakum altında aseton
uçurulmuştur [50].

2.6. Toplam Monomerik Antosiyanin Tayini
Toplam antosiyanin tayini için Giusti ve Wrolstad [2] tarafından geliştirilen pH diferansiyel metodu
uygulanmıştır. Örneğin max. Absorbans verdiği dalga boyu (ʎmax) belirlendikten sonra örnekteki monomerik
antosiyanin tayini miktarı doğada yaygın olarak bulunan siyanidin-3-glikozid cinsinden hesaplanmıştır [51] .
Monomerik antosiyanin miktarı (mg/kg veya mg/L) = (A x MW x S f x 1000)/(Ɛ x l)
A = (A λvis-max – A 700 ) pH 1.0 – (A λvis-max – A 700 ) pH 4.5
A

: Örneklerin absorbans değeri. Bu değer yukarıdaki eşitlikten hesaplanır.

MW

: Siyanidin-3-glikozit’in molekül ağırlığı (445.2)

Sf

: Seyreltme faktörü

Ɛ

:Molar absorbans, 29600

L

:Absorbans ölçüm küvetinin kalınlığı, cm

2.7. Enkapsülasyon Uygulaması
Enkapsülasyon yönteminin en önemli faktörlerinden biri enkapsüle edilmek istenen bileşenin ne kadarının
kapsül içine hapsedildiğidir. Enkapsülasyon veriminin düşük olması hem aktif madde kaybı (ekonomik
kayıplar) hem de zaman kaybına neden olacağından seçilen yöntemin veya parametrelerin başarılı olmadığı
sonucuna varılabilir. Çalışmada antosiyaninlerin kitosan kaplı aljinat taneciklerinde enkapsüle edileceği
optimum koşulların belirlenmesi için deneme deseni oluşturulmuştur. Deneysel tasarım için ekstrakt miktarı
(%1, %3 ve %6), karıştırma süresi (15, 30 ve 45 dk) ve kitosan miktarı (%0.1, %0.3 ve %0.6) ve CaCl 2
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miktarı (2 g,3g ve 5g) olarak seçilmiş olup çalışma 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.Oluşturulan deneme
deseni Çizelge I de verilmiştir.
Antosiyanin miktarı belirlenen ekstraktlar, enkapsülasyon işlemi için deneme deseninde belirtilen oranlarda,
ajjinat çözeltisi ile karıştırılarak damlatma çözeltileri hazırlanmıştır.Damlatma çözeltileri enjektör yardımı ile
farklı oranlarda kitosan ve CaCl 2 içeren jelleşme ortamına damlatılmıştır [52].
Çizelge I. Enkapsülasyon Deneme Deseni
Faktör
% Antosiyanin Ekstrakt
% Kitosan
CaCl 2 miktarı (g)
Süre dk

Seviye
1
0.1
2
15

3
0.3
3
30

6
0.6
5
45

2.7.1. Aljinat Çözeltisinin Hazırlanması
20g/L toz aljinat distile suda çözülerek hazırlanmıştır. Aljinat tamamen çözüldükten sonra 1 N sitrik asit
çözeltisi ile aljinat çözeltisinin pH’ı 4,5 olarak ayarlanarak 24 saat 4 o C’de bekletilmiştir [53] .

2.7.2. Jelleşme Ortamının Hazırlanması
100 mL %10’luk asetik asit içerisinde farklı derişimlerde kitosan ve CaCl 2 içeren çözelti olarak
hazırlanmıştır.Deneme deseninde belirtilen oranlarda kitosan ve
CaCl 2 ilavesinden sonra,hazırlanan
çözeltinin asitliği 1 N NaOH yardımıyla pH 4.5 şeklinde ayarlanmıştır [53].

2.7.3. Enkapsülasyon Etkinliğinin Hesaplanması ve Kapsül Parametresinin Seçimi
Enkapsülasyon etkinliğinin belirlenmesinde Santos vd. (2013) [53] tarafından Jabuticaba meyvesi
antosiyaninleri enkapsülasyonu için kullanılan yöntem kullanılmıştır. Bu yönteme göre jelleşme ortamında
enkapsüle edilmeden kalan antosiyanin miktarı UV-spektrofotometre ile kara havuç antosiyaninlerinin verdiği
maksimum absorbansta okuma yapılarak belirlenmiştir. CaCl 2 ortamındaki absorbans değeri bilinen
antosiyanin ekstraktı çözeltilerinin maksimum absorbansta verdikleri değerler ile hazırlanan kalibrasyon
grafiği aracılığıyla çözeltiye geçen antosiyanin miktarı hesaplanmış ve başlangıç antosiyanin içeriğinden,
çözeltiye geçen antosiyanin miktarını çıkarıp, başlangıç antosiyanin miktarına bölerek enkapsülasyon
etkinliğine ulaşılmıştır.
EE (%) = [m

top

(mg/L) – mNE (mg/L)] / m

top

(mg/L)]

Denklemde; EE enkapsülasyon etkinliğini, mtop toplam antosiyanin miktarını (mg/L) ve mNE enkapsüle
edilemeyen antosiyanin miktarını (mg/L) göstermektedir.
En uygun parametre seçiminde, MİNİTAB 17 programı kullanılmıştır. En uygun kapsül seçiminde Çizelge 2
kullanılarak,enkapsülasyon etkinliği yüzdesi, kapsülde kalan antosiyanin miktarı (mg/kg) değeri dikkate
alınarak çalışma yürütülmüştür.

Şekil 1. CaCl 2 ortamındaki absorbans değeri bilinen antosiyanin kalibrasyon grafiği

Çizelge II. En uygun kapsül üretimi için deneme deseni çalışması.
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2.8. Toplam Antioksidan Kapasite
% antosiyanin
miktarı

Parametreler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
3
6
3
3
3
6
6
6
1
1
1
3
3

% kitosan
miktarı
0.3
0.3
0.3
0.1
0.3
0.6
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.3
0

Süre (dk)
15
15
15
30
30
30
15
15
15
15
30
45
15
15

CaCl 2
miktarı (g)
3
3
3
2
2
2
2
3
5
2
2
2
0
3

Serbest radikal yakalama etkinliği deneyi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali kullanılarak
belirlenmiştir. Bu metot ekstraktların bir proton veya elektron verebilme yeteneğinin, mor renkli DPPH
çözeltisinin rengini açması esasına dayanmaktadır. Reaksiyon karışımının absorbansının düşmesi yüksek
serbest radikal giderme aktivitesinin göstergesidir.
Bu amaçla 0,1 - 1 mg/ml derişimleri arasındaki kara havuç ekstraktlarına 4 ml %10’luk DPPH eklenerek
vortekslendikten sonra oda koşullarında karanlıkta 30 dakika bekletilmiş ve 517 nm’de absorbansları
okunmuştur. Örnek yerine 1 mL metanol kullanılarak aynı şartlarda kontrol denemesi yapılmıştır. Yüzde
inhibisyon - derişim grafiğinden kara havuca ait EC50 değeri bulunmuştur. Çalışma 3 tekerrürlü olarak
yapılmıştır.
% DPPH Radikali Giderme Aktivitesi = [(Kontrolün Absorbansı - Örnek Absorbansı) / Kontrol Absorbansı ]
* 100 şeklinde hesaplanmıştır

2.9. Toplam Fenolik Madde Tayini
Kara havuç
antosiyaninlerinin toplam fenolik madde miktarını belirlemek için Folin Ciocalteu
spektrofotometrik yöntemi uygulanmıştır. Gallik asit standardı kullanılarak numunenin fenolik madde miktarı
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar miligram gallik asit ekuvalenti (GAE) /100 g numune olarak ifade
edilmiştir.

Şekil 2.Gallik asit kalibrasyon grafiği

2.10. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel değerlendirme için MİNİTAB 17 programı kullanılmıştır. Üretimler arasında farklılık ANOVA
kullanılarak %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Enkapsülasyon etkinliğine kitosan, antosiyanin
miktarı,CaCl 2 ve sürenin etkisi Tukey testi kullanılarak belirlenmiştir
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada kullanılan kara havuç örneklerinin çalışılan fiziksel,fizikokimyasal ve kimyasal özellikleri Çizelge
II' de verilmiştir.
Çizelge II. Kara Havuç örneğinin kimyasal, fiziksel ve fizikokimyasal analiz sonuçları

Kara Havuç
pH tayini
Su Aktivitesi

6,31 ± 0,002
0,982 ± 0,001

Toplam Kuru Madde (g/100g)

11,56±0,861

Renk Analiz

L* = 15,05 ± 1,898
a*= 9,46 ±0,278
b*= -1,51 ±0,147

Toplam antosyanin miktarını belirlemek için,pH diferansiyel metodu kullanılarak,elde edilen ektstrakt uygun
seyreltme faktörüne göre seyreltildikten sonra, spektrofotometrede 400-600 nm de tarama yapılmış, λmax
530 nm olarak tesbit edilmiştir.Kara havuç ekstraktlarının başlangıç toplam antosiyanin miktarı siyanidin-3glikozit cinsinden 1983,65 mg/kg olarak belirlenmiştir.

Şekil 3.Kara havuç maksimum dalga boyu grafiği

Kara havuç ekstraktının fenolik madde miktarları incelenmiştir. Karamuk ekstraktı başlangıç toplam fenolik
madde miktarı 11,96 mgGA/g olarak belirlenmiştir.
Toplam antioksidan kapasite tayini1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali kullanılarak belirlenmiştir. %
inhibisyon değeri bulunmuş ve %50 inhibisyona denk gelen derişim miktarı EC50 değeri denklem yardımıyla
belirlenmiştir. Bu değer ne kadar küçük çıkarsa antioksidan kapasite o derece yüksek anlamına gelmektedir.
Kara havuç ekstraktının başlangıçtaki toplam antioksidan kapasitesi EC50 değeri 0,543 mg/ml olarak
belirlenmiştir.
Çalışmada, enkapsüle edilmek istenilen antosiyanince zengin ekstraktın kapsül içerisine ne kadar başarıyla
yüklendiğine, her bir parametrenin enkapsülasyon etkinliğine ve kapsül sertleştirme aşamasında çözeltide
kalan antosiyanin miktara bakılarak en uygun parametre seçimi gerçekleştirilmiştir. Enkapsülasyon
çalışmasında antosiyanin ekstraktı yüzdesini ne kadar düşürürsek o kadar iyi enkapsülasyon etkinliği yüzdesi
sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Aktif materyal olarak kullanılan antosiyanin ekstraktı yüzdesi %1, %3, %6
iken sırasıyla enkapsülasyon etkinliği yüzdesi %96.21, %93.02, %87.02 olarak gözlemlenmiştir. Ancak
buradaki en önemli amaç yüzdece fazla aktif materyal hapsederken, enkapsülasyon etkinliğinin yüzdesini
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artırabilmektedir. Aktif materyal yüzdesinin 6 civarında artırılması enkapsülasyon işlemini zorlaştırmış,
sodyum aljinatla birleşen antosiyanin ekstraktı lapa kıvamı aldığından dolayı şırıngayla damlatma ortamına
damlatılırken güçlük çekilmiş ve kapsüllerin küre şeklinde oluşmadığı gözlemlenmiştir. Kaplama materyali
olarak kullanılan kitosan, CaCl 2 ve kapsül sertleştirme süresinin enkapsülasyon etkinliğine etkisi olduğu
gözlemlenmiştir. Kaplama materyali olarak kullanılan kitosan yüzdesi arttıkça daha sıkı bir kapsül meydana
gelmiş ancak enkapsülasyon etkinliği yüzdesi bakımından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kitosan yüzdesi
%0.1, %0.3, %0.6 iken enkapsülasyon etkinliği sırasıyla %89.02, %86.65, %83.32 olarak hesaplanmıştır.
Kitosanın hiç kullanılmadığı deneme çalışmasında ise enkapsülasyon etkinliği %81.03 olarak belirlenmiştir.
Bu nedenle iyonik jelasyon metodunda kullanılan kitosan, CaCl 2 ’nin sodyum aljinat ile yaptığı çapraz bağlar
arasındaki boşluğu doldurarak yardımcı kaplama materyali olarak kullanılmasında daha iyi sonuçlar verdiği ,
kitosanın hiç kullanılmadığı durumlarda kapsül yapısının daha gevşek ve kapsül enkapsülasyon etkinliğinin
düşük olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde CaCl 2 (g) kullanımındaki miktar artışının enkapsülasyon etkinliği
yüzdesini anlamlı bir şekilde değiştirmediği ancak enkapsülasyonun sağlanması için CaCl 2 ’e mutlaka ihtiyaç
olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada 2 g, 3 g ve 5 g CaCl 2 kullanımının enkapsülasyon etkinliği üzerine
yüzdesi sırasıyla %82.90, %84.84, %84.15 olarak saptanmıştır. Ancak CaCl 2 ’ün kullanılmadığı durumda
kapsül oluşumu gözlenmemiştir. Kapsül sertleştirme süresinde ise 0-15 dk’lar arasında damlatma aşamasında
çözeltiye geçen aktif materyalin bu süre içerinde kapsül tarafından hapsedildiği ve enkapsülasyon etkinliğinin
%94.96 olduğu ancak süre arttığı zaman 30. ve 45. dakikalarda sırasıyla enkapsülasyon etkinliğinin %93,3%92‘ye düştüğü; yani süre arttıkça kapsül içine hapsedilen aktif materyalin çözeltiye tekrardan sızdığı
gözlemlenmiştir. En uygun kaplama materyali ve sürenin seçilmesi için 14 farklı parametre 3 tekerrür olarak
çalışılmıştır. Parametre deneme deseni Çizelge 2 ’de gösterilmiştir. Şekil 4.’te görüldüğü üzere en yüksek
enkapsülasyon etkinliğini sağlayan parametreler sırasıyla 1., 2., 7. ve 9. parametrelerdir ve bu parametrelerin
yüzde enkapsülasyon etkinliği sırasıyla %96,21, %93.02, %94.96 ve %93.3‘tür.Çalışmamızda en uygun
parametre olarak %3 antosiyanin, %0.3 kitosan, 15 dk sertleştirme süresi ve 3 g CaCl 2 kullanılarak yapılan
kapsül parametresi seçilmiştir. Bu parametrenin seçilmesinde, enkapsülasyon etkinliği %92.86 olması,
düzgün şekilli ve küresel damlalar şeklinde oluşması, hapsettiği aktif materyalin fazla olması gibi sebepler
etkendir.

Şekil 4. Enkapsülasyon parametrelerine göre enkapsülasyon etkinliği yüzdesini gösteren grafik

4. SONUÇ
Sentetik gıda boyalarının sağlık üzerine olumsuz etkilerinin bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış olması son
yıllarda doğal gıda boyalarına olan talebi arttırmıştır. Gıdalara sadece çekici renk özellikleri kazandırmayıp
aynı zamanda antioksidan aktiviteleriyle de sağlık açısından yararlı bileşikler olan antosiyaninler
saflaştırılmalarının zor olması ve kimyasal olarak stabil olmamaları nedeniyle yaygın olarak
kullanılamamaktadırlar. Bu nedenle antosiyaninlerin çevresel koşullara karşı enkapsülasyon gibi bir yöntemle
korunması ve daha uzun süre kullanılabilir nitelikte doğal gıda boyası hazırlanması amacıyla laboratuvar
ortamında kapsüller elde edilebilmiştir.
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Abstract
The first impact that food makes on consumers either positively or negatively takes places visually.Only
for this reason is enough to exhibit how important the color is for foods.In spite of the anthocyanins
give attractive colors to fruits and vegetables in pink, red and purple;they are not stable in free form,they
can not keep stability in high heat treatment and proses conditions; so their usage in productıon stage
is really limited.Color changes during diffrent tempererature storage is based on anthocyanin
degradation and characteristic changing. Polymeric color index is one of the main polymeric test that
used to detect color changes.
In this study, the anthocyanin was extracted from berberis (Berberis crataegina) and the extract was
subjected to the ionic gelification method in order to obtain beads contains anthocyanins.Free extract (18°C, +4°C and +25°C storage conditions) and beads (+4°C and +25°C storage conditions) are
analyzed and compared for color density,polymeric color,polymeric color rate,color(L*,a*,b*) values
on 1.,15.,30.,60., days.Results of (L*,a*,b*) values are used to obtain changes in color.Polymeric color
assayed by chemical analysis and L*values assayed by physical analysis are compared.According to the
results,encapsulation process decreases anthocyanin degradation grade and better protects anthocyanins
than free extract form.
Key Words:Anthocyanins, anthocyanins degradation index ,color ,polymeric color

1. GİRİŞ
Antosiyaninler, bilinen en yaygın doğal renk maddeleridir, doğada pek çok çiçek, meyve ve sebzenin pembe,
kırmızı, mavi ve mor ve tonlarındaki renklerinden sorumludurlar. Antosiyaninler flavonoidler grubunun alt
sınıfında yer almaktadırlar. Yüksek yapılı bitkilerde özellikle yapraklarda, kök ve yumrularda da bulunurlar.
Antosiyaninler ya üzüm kabuğu gibi dış kısımlarda ya da kiraz ve çilek gibi hem kabuk hem de meyve eti
kısmında yer alabilmektedirler [1].
Yapılan araştırmalara göre antosiyaninlerin antioksidan kapasitelerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.
Yüksek düzeyde antosiyanin içeren meyve ve sebzelerin tüketimi nöronal ve kardiyovasküler, kanser, diyabet
ve göz gibi pek çok rahatsızlığın seyrini değiştirdiği ya da iyileştirdiği bildirilmiştir [2].
Antosiyaninler bilinen en iyi doğal gıda boyaları olmasına rağmen, saflaştırılmalarının zor olmaları ve
kimyasal olarak stabil olmamaları nedeniyle kullanımları kısıtlıdır. Bu sebeple antosiyaninlerin
enkapsülasyonu sağlanarak stabilitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Antosiyaninlerin stabilitelerini
olumsuz yönde etkileyen, ışık, pH ortamı, yüksek sıcaklık, oksijen varlığı gibi maddelerin varlığından
korunması yönünde birçok çalışma mevcuttur. Her geçen gün daha fazla aktif gıda bileşeni, yeni gıda
ürünlerinde kullanılmakta ve bu bileşenleri ürünlere entegre etmek ve korumak icin çeşitli yöntemler
aranmaktadır. Son yıllarda enkapsülasyon teknolojisi kullanılarak elde edilen fonksiyonel gıdalarda, gıda
*
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bileşenlerinin korunması, kontrollü salınımı, raf ömrünün uzatılması gibi etkiler sağlanarak daha stabil bir
ürün geliştirme üzerine yoğunlaşılmıştır [3], [4].
Enkapsülasyon teknolojisi, çeşitli biyoaktif maddelerin kapsüller içerisine hapsedilmesi ilkesine
dayanmaktadır [5]. Enkapsülasyon teknolojisinin; aktif maddenin bir polimer çözeltisi içinde karıştırılıp,
ince damlacıklar halinde dağılan damlaların jelasyon, kurutma, soğutma, koaservasyon gibi tekniklerle
katılaştırılması ve katı toz parçacıkların akışkan yatakta karıştırılıp, kaplama çözeltisi püskürtülerek , kurutma
veya soğutma ile katılaştırılması [6] gibi iki temel prensibi vardır.
Enkapsülasyon teknolojisinde pek çok aktif madde enkapsüle edilerek korunabilmekte ve gerektiği zaman
kontrollü salınımı sağlanarak kullanılabilmektedir. Enkapsülasyon uygulamalarında en çok kullanılan aktif
bileşenler: Vitaminler, mineraller, enzimler, proteinler, organik asitler, probiyotikler ve prebiyotikler,
esansiyel yağlar, tatlandırıcılar, koruyucular, renklendiriciler, aromalar, yağ asitleri, karotenoidler,
antioksidanlar (tokoferol, flavonoidler, polifenoller) şeklindedir [7].
Enkapsülasyon uygulamasının gıdalarda kullanım amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktif maddenin reaktivitesini kapsül içinde sınırlayarak degradasyonu minimum seviyeye düşürmek veya
tamamen önlemek,
Aktif maddenin kendisinin dış ortama geçişini sınırlamak,
Etkileşimde bulunabilecek karışımları birbirlerinden uzaklaştırmak,
Aktif maddenin belirli bir zamanda veya ortamda dış ortama geçişini sağlamak,
Aktif maddenin buharlaşarak kaybolmasını önlemek,
Aktif maddenin kaplanmasıyla taşınmasının kolaylaştırılması,
Sıvı aktif maddenin katı hale dönüşmesini sağlamak,
Aktif maddenin istenmeyen kokusunu veya tadını maskelemek [8],[9].

Antosiyaninler, işlem sıcaklığı, depolama süresi, oksijen varlığı ve bunun gibi birçek faktörlerin etkisi ile
parçalanmakta ve buna bağlı olarak ürünün rengi de değişmektedir. Bu renk değişimi göz ile ya
algılanamamakta veya daha yoğun bir renk olarak yanlış değerlendirilebilmektedir. Bunun sebei ise;
antosiyaninlerin parçalanma ürünlerinin polimerizasyonu ile koyu renkli bileşikler oluşmasıdır. Bu renk
değişimlerini daha doğru değerlendirme için; ‘‘renk yoğunluğu’’ ve ‘‘polimerik renk’’ değerleri
belirlenmekte ve bunlardan üçüncü bir ölçüt olarak ‘‘polimerik renk yüzdesi’’ hesaplanmaktadır [10].
Rengin incelenmesinde fiziksel olarak Hunter renk sistemi yöntemi kullanılarak L*, a*, b* değerleri
belirlenebilmektedir. L* değerlerinden yola çıkılarak ,depolama süresi gibi faktörlerle antosiyaninlerin
parçalanmasından kaynaklı esmer renkli pigmentlerin oluşumun fiziksel olarak tesbit edilebildiği bu yöntem
kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada; antosiyanin kaynağı olarak yüksek düzeyde antosiyanin içermesi nedeniyle karamuk (Berberis
crataegina) seçilmiştir. Sivas ve yöresinde yabani bir çalı olan bilimsel adı B. crataegina olan karamuk, diğer
yörelerde diken üzümü, ekşimen, kadın tuzluğu, garamık gibi isimlerle de bilinmektedir[1]. Berberis
familyaya adını veren cinstir. Kuzey Anadolu Bölgesi‘nde spontan yetişen boyu en çok 2 m yüksekliğe
ulaşabilen, çalı görünümünde, dikenli bir ağaçtır. B. crataegina bileşiminde C vitamini, tanen, organik asitler
(malik, tartik, sitrik asitleri) ve yüksek oranda antosiyanin taşımaktadır [11]. Elde edilen karamuk
antosiyaninlerince zengin ekstrakt ve iyonik jelasyon metotuyla elde edilen enkapsüllerin antosiyanin
parçalanma ölçütlerini belirlemek amacıyla polimerik renk yüzdeleri incelenmiştir. Aynı şekilde ekstrakt ve
kapsüllerde L* değerleri incelenmiş, esmerleşme indeksi ve polimerik renk yüzdesi karşılaştırılması
yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada 2017 yılı hasadı Sivas ilinden temin edilen karamuk kullanıImıştır.. Antosiyanin kaynağı çalışma
başlangıcına kadar ekstraksiyon işlemine kadar -18 oC’de depolanmıştır.
2.1. Antosiyanin ekstraksiyonu
Karamuk antosiyaninlerinin ekstraksiyonunda Lee ve Wrolstad [12] tarafından ortaya konulan yöntem
kullanılmıştır. Çalışmada 100 gram karamuk örneği tartılarak üzerine 40 ml %100 aseton ilave edilmiş ve 2
dk boyunca homojenizasyonu sağlanmıştır. Homojenizasyonu sağlanan meyve kitlesine buchner hunisi
kullanılarak whatman 1 nolu filtre kullanılarak vakum altında filtre edilmiştir. Filtre keki tekrardan 40 ml
%70 aseton ile muamele edilerek 2. ekstraksiyon işlemine ve 20 ml %70 aseton ilave edilerek 3.
ekstraktsiyon işlemine tabi tutulmuştur. Böylece filtre üzerindeki kalıntı tamamen renksiz olmuş ve tüm
antosiyaninin solvente geçmesi sağlanmıştır. Toplanan filtratlar ayırma hunisine aktarılmış ve üzerine 100 ml
kloroform ilave edilerek 1 dk karıştırılmıştır. Karışım keskin bir faz ayrımı sağlandıktan sonra ayrılmış ve
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antosiyanin içeren renkli üst faz rotary balonuna alınarak, rotary evaporatörde 40oC’de vakum altında aseton
uçurulmuştur.
2.2. Antosiyanince zengin ekstraktların iyonik jelasyon metoduyla enkapsülasyonu
Çalışmada, aljinat çözeltisi 20g/L toz olacak şekilde distile suda çözülerek hazırlanmıştır. Tamamen
çözüldükten sonra 1 N sitrik asit ile çözeltinin pH’sı 4,5 olarak ayarlanmış ve 24 saat 4oC’de bekletilmiştir.
Farklı derişimlerde kitosan, 100 mL %10’luk asetik asit içerisinde hazırlanmıştır. Jelleşme ortamı farklı
derişimlerde kitosan ve CaCl 2 içeren çözeltisi olarak hazırlanmış ve jelleşme çözeltisinin asitliği 1 N NaOH
yardımıyla pH 4.5 şeklinde ayarlanmıştır [13]. Çalışmada %3 antosiyanin ekstraktı aljinat çözelti içerisinde
karıştırılmıştır. Bu karışım şırınga yardımıyla alınarak jelleşme ortamına damlatılmış jelleşme ortamı %0,3
kitosan ve 3 g CaCl 2 içerecek şekilde hazırlanmıştır. Jelleşme ortamında belirli sürelerde sertleştirilen
kapsüller su ile yıkanarak oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır [5].
2.3. Toplam antosiyanin miktarı tayini - pH diferansiyel metodu
Toplam antosiyanin tayini için Giusti ve Wrolstad [14] tarafından geliştirilen pH diferansiyel metodu
uygulanmıştır. Bu metodun ilkesi, monomerik antosiyaninlerin pH 1.0’de renkli oksonium formunun, pH
4.5’da ise renksiz hemiketal formunun baskın olmasına dayanmaktadır. Yani ortam pH 1.0 ve 4.5 olduğu
zaman ölçülen absorbans değerlerinin farkı, doğrudan antosiyanin konsantrasyonu ile orantılıdır.
Çalışmamızda; 0,025 M potasyum klorür tamponu pH 1 olacak şekilde %37’lik HCl ile ayarlanmış ve 0,4 M
sodyum asetat tamponu ise pH 4,5 olacak şekilde %37’lik HCl ile ayarlanmıştır. Bu tamponlarla seyreltilen
karamuk ekstraktı karanlık ortamda 30 dk bekletilerek spektrofotometre ile karamuğun maksimum absorbans
verdiği dalga boyunda okuma yapılmıştır. Karamuğa uygulanan tampon çözeltiler ortamın pH’sını, pH 1 ve
pH 4,5 değerini sağladığı miktarda kullanılmış olup bu oranla seyreltme faktörü hesaplanmıştır. Karamuğun
max. absorbans verdiği dalga boyunu (ʎ max ) belirlemek için spektrofotometre ile 350- 600 nm arasında
tarama yapılmış ve pus haldeki bulanıklığın belirlenmesi için de 700 nm’de okuma yapılmıştır. Karamuktaki
monomerik antosiyanin tayini miktarı doğada yaygın olarak bulunan siyanidin-3-glikozit cinsinden
hesaplanmıştır.
Çalışmalar 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir.
Monomerik antosiyanin miktarı (mg/kg veya mg/L) = (A x M W x S f x 1000)/(Ɛ x l)
A = (A λvis-max – A 700 ) pH 1.0 – (A λvis-max – A 700 ) pH 4.5
M W : Siyanidin-3-glikozit’in molekül ağılığı (445.2)
S f : Seyreltme faktörü
Ɛ: Molar absorbans, 2960
L: Absorbans ölçüm küvetinin kalınlığı, cm.

2.4. Antosiyanin parçalanma ölçütlerinin belirlenmesi (Polimerik renk tayini)
Giusti ve Wrolstad [14] tarafından önerilen yöntem kullanılarak; antosiyaninlerin parçalanma ölçütleri olarak
kabul edilen "renk yoğunluğu," "polimerik renk" ve "polimerik renk yüzdesi" gibi üç nitelik belirlenmistir.
Antosiyaninler, işlem sıcaklığı ve depolama süresi gibi faktörlerin etkisi ile parçalanmakta ve buna bağlı
olarak ürünün rengi de değişmektedir. Gıdalarda bu renk değişimi, göz ile ya algılanamamakta veya daha
yoğun gibi yanlış algılanabilmektedir. Bunun nedeni; antosiyaninlerin parçalanma ürünlerinin
polimerizasyonu ile koyu renkli bileşikler oluşmasıdır. Objektif değerlendirme için; ‘‘renk yoğunluğu’’ ve
‘‘polimerik renk’’ değerleri belirlenmekte ve bunlardan üçüncü bir ölçüt olarak ‘‘polimerik renk yüzdesi’’
hesaplanmaktadır.
Doğal haldeki monomerik antosiyaninler sodyum bisülfit çözeltisi ile reaksiyona girdiklerinde renksiz
sülfonik asit formu oluşturmaktadır. Buna karşın ‘‘polimerik antosiyanin-tanen’’ kompleksleri ve esmerleşme
reaksiyonunda oluşan ‘‘melanoidin’’pigmentleri bisülfitlerin ağartma etkisine karşı direnç göstererek
renklerini korumaktadır. Ortama sodyum bisülfit çözeltisi eklenmesinden sonra monomerik antosiyaninlerin
renkleri hızlı bir şekilde açılırken, esmer renkli pigmentlerin ortamdaki konsantrasyonu ve buna bağlı olarak
400-440 nm aralığında verdikleri absorbans değerleri artmaktadır. Bu nedenle bisülfit uygulamaksızın λvismax dalga boyunda ve bisülfit uygulandıktan sonra 420 nm dalga boyunda yapılacak iki absorbans ölçümü ile
‘‘renk yoğunluğu’’, ‘‘polimerik renk’’ ve ‘‘polimerik renk yüzdesi’’ gibi antosiyaninlerin parçalanması ile
ilgili önemli üç nitelik belirlenebilmektedir.
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Renk yoğunluğu:Bu değer, "bisülfit uygulanmamıs küvette bulunan örneğin, λvis-maks ve 420 nm dalga
boylarındaki absorbansları toplamı" olarak tanımlanmaktadır.Asağıda verilen esitliğe göre hesaplanmıstır.
Renk Yoğunluğu = [(A516– A700) + (A420- A700)] (Sf)
Burada Sf : seyreltme faktörüdür
Polimerik Renk:Bu değer; ‘‘bisülfit uygulanmış küvetteki örneğin, λ vis-max (516 nm) ve420 nm dalga
boylarındaki absorbans toplamı’’ olarak tanımlanır ve aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır.
Polimerik Renk = [(A516 – A700) + (A420- A700)] (Sf)
Polimerik Renk Oranı: Bu değer ise; ‘‘polimerik rengin, renk yoğunluğuna oranı’’olarak tanımlanır.
Polimerik renk yüzdesi; ürünün renginin % kaçının polimerize olmuş bileşiklerden kaynaklandığının bir
göstergesidir ve aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır.
Polimerik Renk
Polimerik renk oranı (%)=

x 100
Renk Yoğunluğu

2.5. Renk analizi
Renk analizi karamuk antosiyaninlerince zenginleştirilmiş ekstrakt ve kapsüllerde yapılmıştır. Bu amaçla
renk ölçüm cihazı kullanılarak L*, a*, b* değerleri belirlenmiştir. Hunter renk sistemi Şekil I'de verilmektedir
[15].

Şekil 1. Hunter renk sistemi

2.6. İstatistiksel analizler
İstatistiksel değerlendirme için MİNİTAB 17 programı kullanılmıştır. Renkler arasında farklılık ANOVA
kullanılarak %95 güven aralığında hesaplanmıştır. Karşılaştırma için Tukey testi kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Karamuk antosiyanini içeren ekstrakt ve kapsüllerin 60 gün süreyle depolanmasıyla elde edilen polimerik
renk oranı değerleri Çizelge I 'de verilmiştir.
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Çizelge I. Farklı sıcaklık derecelerinde depolanan ekstrakt ve kapsülün günlere göre polimerik renk oranı değerleri.
Kapsül

Serbest Ekstrakt

Günler
+25°C

+4°C

1

50.42

15

+25°C

+4°C

-18°C

50.42

29.13 29.13

29.13

52.83

50.57

37.20 31.63

30.85

30

53.28

52.27

38.48

32.12

31.93

60

53.94

52.66

40.53

35.75

32.61

Sıcaklık ve depolama süresinin polimerik renk oranı üzerine etkisinin istatistik açıdan önemli olduğu,
polimerik renk oranları arasındaki farkın tesadüfi olmadığı saptanmıstır(p<0.05). +25°C sıcaklıkta 60 gün
süreyle depolanan kapsüllerde polimerik renk oranının % 4.7, +4°C sıcaklıkta depolananlarda % 4.44 arttığı,
+25°C sıcaklıkta 60 gün süreyle depolanan ekstraktta polimerik renk oranının %39.1, +4°C sıcaklıkta
depolananlarda %22.7,-18°C sıcaklıkta depolananlarda ise %11.9 arttığı tesbit edilmiştir.Benzer
çalışmalarda,depolama süresi boyunca monomerik antosiyaninlerin parçalandığı ve esmer pigmentlerin
olusumunun hızlandığı, polimerik renk oranının artışına paralel olarak rengin de bozulduğu gözlenmektedir.
Elde edilen verilere göre enkapsülasyon işleminin antosiyanin parçalanma düzeyini düşürdüğü ve serbest
ekstraktlara oranla daha iyi koruduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Karamuk antosiyanini içeren ekstraktın kapsüllerin 60 gün süreyle depolanmasıyla elde edilen L*, a*, b*
değerleri Çizelge 2 ve Çizelge 3’te verilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre ekstrakt ve
kapsülün L*, a* ve b* değerleri üzerine sürenin etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P <0,05).
Çizelge II. Farklı sıcaklık derecelerinde depolanan ekstraktın günlere göre renk değişimi.
+25°C

+4°C

-18°C

Günler
L*

a*

b*

L*

a*

b*

L*

a*

b*

1

24.75

0.62

-1.42

24.75

0.62

-1.42

24.75

0.62

-1.42

15

22.58

0.33

-1.40

22.55

0.42

-1.22

25.26

0.45

-0.80

30

19.68

0.34

-1.51

18.79

0.47

-1.26

24.85

0.29

-1.58

60

15.69

0.32

-1.38

16.09

0.47

-1.18

21.70

0.28

-1.40

Yaptığımız çalışmada Hunter renk sistemi kullanılarak L*,a*,b* değerleri incelenmiş ve bu amaçla kapsüller
+4°C ve +25°C’de 60 gün süreyle depolanmıştır. L* değeri gıdalarda esmerleşme indeksi olarak ta
kullanılmaktadır.Sıcaklık artışına paralel olarak L* değerlerinde genel olarak bir düşüş meydana gelmiştir. Bu
durum kapsüllerin renginin sıcaklık ve süre artışıyla birlikte enzimatik ve enzimatik olmayan reaksiyonlar
sonucunda oluşan pigmentlerden dolayı daha koyu bir renge sahip olduğuna işaret etmektedir. +4°C’de
depolanan kapsüllerin L* değerlerindeki düşüş, +25°C’de tutulanlara oranla daha az olmuştur. Bu sebeple
üretilen kapsülleri +4°C’de depolamak daha iyi sonuç vermiştir.

Çizelge III. Farklı sıcaklık derecelerinde depolanan kapsüllerin günlere göre renk değişimi.
Günler

+4°C

+25°C

L*

a*

b*

1

18,82

-0,17

-3,09

15

18,01

-0,24

30

17,88

60

17,68

L*

a*

b*

18,82

-0,17

-3,09

-2,85

17,98

-0,26

-2,51

-0,25

-2,78

17,75

-0,32

-2,45

-0,25

-2,73

17,45

-0,32

-2,35
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4. SONUÇ
Kimyasal analiz ile belirlenen polimerik renk oranı değerleri sıcaklık ve depolama süresi artışına paralel
olarak yükselme gösteririken,fiziksel analiz ile belirlenen L* renk değerleri esmer bileşiklerin artması nedeni
ile düşüş göstermiştir.İki değer zıt gibi gözükse de aynı anlamı ifade edip,antosiyanin degrasyonu sonucu
oluşan esmer pigmentlerin oranının arttığını göstermektedir.
Kapsül haline getirilen ekstraktların +4°C ve +25°C deki polimerik renk değerlerindeki değişim, yakın
sonuçlar vererek,enkapsülasyon uygulamasının antosiyaninleri serbest ekstrakta haline oranla koruduğu
saptanmıştır.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından M-695 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR
[1] İdiş, E. (2012). Limon suyu ve tampon çözeltilerde karamuk (Berberis Crataegina) antosiyaninlerinin stabilitesinin
belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans
Tezi), 71 s, Sivas.
[2] Duthie, G.G., Duthie, S.J. and Kyle J.A.M. (2000). Plant polyphenols in canser and heart disease: implication as
nutritional antioksidants. Reviews, Nutr. Res., 13, 79-106.
[3] Ivanova, E., Tenou, E. and Poncelet, D. (2005). Encapsulation of water sensitive products: effectiveness and assessment
of fluid bed dry coating. Journal of Food Engineering, 71, 223-230.
[4] Cavalcanti, R.N., Santos, D.T. and Meireles, M.A.A. (2011). Non-thermal stabilization mechanisms of anthocyanins in
model and food systems. An Overview. Food Research International, 44(2), 499-509.
[5] Fang, Z., Bhandari, B. (2010). Encapsulation of polyphenols. A Review. Trends in Food Science and Technology,
21(10), 510-523.
[6] Carvajal, M.X.Q., Camacho-Diaz, B.H., Meraz-Torres, L.S., Chanona-Perez, J.J., Beltran, L.A., Aparicio, A.J. and
Lopez, G.F. (2010). Nanoencapsulation: a new trend in food engineering processing. Food Engineering Reviews, 2, 3950.
[7] Çoruhli, T. (2013). Kara dut antosiyaninlerinin iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsülasyonu ve enkapsülasyon
parametrelerinin tepki yüzeyi metodu ile optimize edilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
(Yüksek Lisans Tezi), 75 s, İstanbul
[8] Desai, K. G. H., Park, H. J. (2005). Recent developments inmicroencapsulation of food ingredients. Dry. Technol., 23,
1361–1394.
[9] Uyan, S. (2004). Kara Havuç (Daucus Carota L.) antosiyanin ekstraktının püskürtmeli kurutucu kullanılarak
mikroenkapsülasyonu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı (Doktora
Tezi), 167 s, Bornova-İzmir.
[10] Damar, İ. (2010). Vişne suyunun antosiyanin profili ve antioksidan kapasitesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 25 s, Ankara
[11] Gedikli, F. (2006). Ceviz ( Juglans regia), karadut (Morus nigra), karamuk(Berberis crataegina), kök boya (Rubia
tinctorum) ve kızılağaç (Alnus glutinosa)‘nın, protein elektroforez jellerinin boyanmasında kullanılabilirliğinin
araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), 37 s, Tokat.
[12] Lee, J., Wrolstad, R.E. (2004). Extraction of anthocyanins and polyphenolics from blueberry processing waste.
Journal of Food Science, 69(1), 564-573.
[13] Santos, D.T., Albarelli, J.Q., Beppu, M.M. and Meireles, M.A.A. (2011). Stabilization of anthocyanin extract from
jabuticaba skins by encapsulation using supercritical CO 2 as solvent. Food Research International, 50(2), 617-624.
[14] Giusti, M.M., Wrolstad, R.E. (2001). Anthocyanins characterization and measurement with UV-visible spectroscopy.
In Current Protocols in Food Analytical Chemistry, Wrolstad, R.E. and Schwartz, S.J. (eds.), 1-13, John Wiley &
Sons, New York.
[15] Tokusoglu, Ö., Alakır M. (2005). Gıdalarda renk, analitik renk tayin yöntemleri ve renk bileşikleri. Celal Bayar
Üniversitesi, Lisanüstü Seminer Notları, Manisa, 2005

1197

Brake Linings Materials Used in Car Brakes and Features
F. Karaca 1*, İ.Can 1, A. Kapicioglu1
Department of Mechanical Engineering, Fırat University, Elazığ, Turkey
Department of Automotive Engineering, Sivas Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
1

2

Abstract
The linings used in automobile brakes are composed of several materials such as Barite, Fiber and
Asbestos. These materials affect the amount of materials in the composition and the physical properties of
the materials, the abrasion resistance of the brake pad, the coefficient of friction and the formation of the
appropriate temperature distribution. If the generated composition cannot be adjusted well, these added
materials will be inactive if they do not show braking according to the standards. The aim of this study is
to compare the materials used in brake pads used in automobiles and to compare the braking
characteristics of different compositions, mechanical strengths and environmental pollution and to
reduce the cost of lining production and to test the testability of the new lining samples according to the
standards.

Keywords: Brake, Brake Materials, Braking Performance.

1. INTRODUCTION
Fren kelimesi diğer birçok otomotiv terimi gibi yabancı dilden Türkçe’ye geçmiş terimlerden biridir.
Taşıtlarda kullanılan fren sistemleri hareket halindeki araçları yavaşlatmak, tamamen durdurmak veya park
halinde ise hareketsiz kalmasını amacı ile kullanılmaktadır.
Sürtünme malzemelerinin kullanım sebepleri özellikle sürtünme katsayılarının yüksek ve kayma
özelliklerinin iyi olmasındandır. Ancak sürtünme malzemelerinin fonksiyonlarını beklendiği gibi
yapabilmeleri için, yalnız sürtünme katsayısının yüksek olması yetmez. Sürtünme katsayısının yüksek
olmasından ziyade zorlanmalar altında ve özellikle yüksek sıcaklıklarda mümkün olduğu kadar sabit bir
sürtünme katsayısı değerini muhafaza etmesi gerekir. Bundan başka aşınma miktarının az olması, karşı
malzemenin çizilip hasara uğratılmaması, mekanik mukavemetin de maruz kalınan zorlamalara
dayanabilecek değerde olması gerekir [1,2,3].
Fren sistemleri sürtünme malzemesi (balata), karşı yüzey malzemesi (disk/kampana) ve sistemi hareket
ettiren hidrolik/pnömatik sistemden oluşur [4]. Sürtünme; temasta bulunan iki malzemeden biri diğerinin
üzerinde kayarken diğer malzemenin karşı yüzeyin hareketine gösterdiği direnç olarak adlandırılır. Fren
sisteminde genel olarak kuru sürtünme meydana gelir. Taşıt frenlerinde sürtünmenin azlığı nedeniyle taşıt
istenilen mesafede duramaması veya istenilenden fazla sürtünmenin olması nedeniyle taşıt freninin bloke
olmasına sebep olur.
Sürtünmenin sebebi bir yüzeydeki atomların diğer yüzeydeki atomlar üzerinde hareket ettiğinde iki katı
yüzeyin kayması esnasında meydana gelen kafes hareketidir. Bir yüzeyin başka bir yüzey üzerinde hareketi
sonucu ses dalgaları ve ısı açığa çıkar. Fren sisteminde görülen sürtünme AMONTOS kuralı olarak bilinen
*
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sürtünme kanununa göre bağdaştırılır ve frene uygulanan normal kuvvet arttıkça sürtünme kuvveti de artış
gösterir.
Fren sisteminde disk/kampana ile fren balatası arasındaki sürtünme kuvvetinin normal kuvvetle oranı
sürtünme katsayısı olarak tanımlanır. Balata kalitesi belirlemede sürtünme katsayı aralıkları TS 555’te
tanımlandığı gibi tabloda verilmiştir. İki yüzey arasında sürtünme hızının artmasıyla sürtünme katsayısı
düşmektedir. Islak balatalarda yüzey sıcaklığı 150 °C üzerine çıkmasıyla sürtünme katsayısında önemli
miktarda düşme olacaktır. Bu sıcaklık genelde ‘bozunum sıcaklığı’ olarak isimlendirilir. Islak balatalarda
genellikle aşınma hızları düşüktür. Kuru balatalar, ıslak olanlara göre daha basit ve hafiftir. Şekilde basınç ve
hızın, otomobil disk freni dinamik sürtünme katsayısı üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Islak balatalarda
olduğu gibi dinamik sürtünme katsayısında artan basınçla sürtünme katsayısında düşme meydana
gelmektedir. Pratikte sürtünme denilince akla gelen kinetik sürtünmedir. Aşınma enerji kaybı ve sıcaklık
artışı gibi olaylar sürtünme sebebiyle oluşmaktadır. Fren, kavrama ve sürtünmeli çarklar gibi makine
elemanlarında istenilen bir olay olduğu için sürtünme arttırılmaya çalışır. Diğer izafi hareket yapan bütün
sistemlerde sürtünme istenmeyen bir olaydır. Aşınma; Karşılıklı yüzeylerin birbiri ile etkileşimleri sonucu
mekanik harekete bağlı olarak malzemelerde istenmeyen kopma şeklinde tanımlanan aşınma, sürtünme
etkisinin de kaçınılmaz bir sonucudur. Aşınma sonucu birbiriyle çalışan yüzeyler arasında meydana gelen
boşluklar çalışma sırasında istenilmeyen durumlara yol açarak o oranda da istenilen fonksiyonların yerine
getirilmesini zorlaştırır.
Balatalar gerekli sürtünme katsayısı ve aşınma ömrünü sağlaması yanında diğer bazı özelliklere de sahip
olmalıdır. Örneğin; çalışma sırasında ses ve koku yapmamalı, sürtünme katsayısı basınç ve hızdan
etkilenmemelidir [5]. Daha az önemli olan bu isteklerden bazılarını karşılamak bazen diğerlerinden daha zor
olabilir. Örneğin; yüksek sürtünme katsayısı genellikle istenir fakat sürtünme katsayısı yükseldikçe
malzemenin ses yapma ihtimali daha fazla olur [5].
Bu amaçla klasik balataların yerini alabilecek malzemelerin tespit edilmesi ve zorlu frenleme şartlarını
karşılayabilmek için, günümüze kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada fren sistemleri incelenmiş
ve literatürde yapılan çalışmalardan faydalanılarak, elde edilen malzeme kompozisyonlarının olumlu ve
olumsuz özellikleri derlenmiştir. Fren balata malzemelerinin üretimi ve üretim parametreleri de literatürdeki
farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmiştir.

2. BALATA ILE ILGILI YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
Balatalar genel olarak bağlayıcılar, takviye malzemeleri ve dolgu malzemelerinden meydana gelmektedir.
Çoğunlukla polimerik kompozit malzemelerin aşınması fiziksel, kimyasal ve sistem değişikliklerine neden
olan karmaşık bir işlemdir. Sürtünme ve aşınma özellikleri üzerinde test sıcaklığı, kayma hızı, uygulanan
kuvvet ve çevrenin önemli etkisinin olduğu bilinmektedir [6]. Yüksek sıcaklıklarda toz metal malzemelerin
aşınma oranında önemli artışlar olduğu görülmüştür. Bu artışın sebebi ilk oksit tabakasından sonra, temiz
yüzeyin yeniden oksitlenmesi ve yüzeyden oksit tabakasının yeniden kalkması sebebiyledir [7]. Sıcaklık ve
dönme hızının artması ile yüksek aşınmadan düşük aşınmaya ve arkasından yüksek aşınmaya gidip geldiği
gözlemlenmiştir [8].
Balatanın tribolojik davranışı, uygulanan yüke, çevre şartlarına ve mikroyapı gibi parametrelere bağlıdır. Bu
demektir ki; kayma hızı, uygulanan yük, ortamın ısısı, kayma yüzeyinin son durumu, tane boyu, tane şekli ve
gözenek gibi birçok etken sürtünme ve aşınmada etkili olabilir [9-10]. Bazı zamanlarda sürtünme kuvvetinin,
fren ve balata ara yüzeylerinde eşit dağılmadığı bilinmektedir. Sürtünme bölgesindeki bölgesel sürtünme
kuvveti, sürtünme işleminin her çevriminde değişir. Özellikle uzun süreli frenlemelerde sürtünme
yüzeyindeki sıcaklık ve frenleme kuvveti periyodik olarak değişir. Bu değişim de sürtünme katsayısının
azalan ve artan değerlerde olmasına sebep olur [11].
Fren balata malzemeleri çok ince tozlar halindeki malzemelerin karıştırılması, istenilen formda preslenmesi
ve kontrollü bir atmosfer altında belirlenen süre içerisinde ısıl işlemi kapsayan üretim prosesinden
oluşmaktadır. Böylece farklı özelliklere sahip karışım malzemelerinin özelliklerini yitirmeden fren balatası
üretiminin gerçekleştirilebilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışma ile aynı özelliklere sahip fren balatası üretilmiş
ve fren balatası üretim parametrelerinden, ısıl işlem süresinin fren balatasının sürtünme performansı
üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Balata üretiminde en önemli parametre malzeme kompozisyonunun tayin edilmesi ve belirlenen
kompozisyonun birleştirilmesidir. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında bütün katkıları içeren balata
bileşiminden çok çeşitli elyaf matris bileşimleri incelenmiştir. literatür çalışmalarından bazıları ele alınmış ve
elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Tanaka ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada reçine, reçine-asbest bir dolgu malzemesi kullanılarak
üretilen kompozitlerin sürtünme aşınma özellikleri dinamometre deneyleri kullanılarak belirlenmiş, başlangıç
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hızı, yüzey basıncı ve disk sıcaklığının etkileri araştırılmıştır [12]. Karşı yüzey malzemesi olarak dökme
demir disk kullanılmış, ayrıca numunelerin bazı dayanım özellikleri ölçülerek sürtünme-aşınma özelliklerine
etkileri tespit edilmiştir.
15 m/s başlangıç hızıyla yapılan deneylerde 200ºC hariç ortalama sürtünme katsayısının artan yüzey
basıncıyla biraz düştüğü, 200ºC’da ise daha belirgin bir düşme olduğu bulunmuştur. 15 m/s başlangıç hızı ve
2 MPa yüzey basıncında ortalama sürtünme katsayısının çeşitli sıcaklıklarda deney süresiyle değişiminde
sürtünme katsayısının düşük sıcaklıklarda deney süresiyle artarken yüksek başlangıç sıcaklıklarında sürtünme
katsayısının önce düştüğü deney sonuna doğru ise arttığı bulunmuştur [12].
Başlangıç hızının sürtünme katsayısına etkileri 2 MPa yüzey basıncı ile denenmiştir. Düşük sıcaklıklarda
başlangıç hızıyla ortalama sürtünme katsayısında biraz düşme 300ºC’de ise bir artma olduğu görülmüştür.
Farklı başlangıç hızları kullanılarak elde edilen kayma hızının sürtünme katsayısına olan etkisi 300ºC’de
hızın azalmasıyla sürtünme katsayısında biraz artma 300ºC’de ise hızın azalmasıyla önce biraz artma 5 m/s
altında ise oldukça fazla bir düşme gözlenmiştir. Buradan sürtünme katsayısının büyük ölçüde kayma hızı
tarafından kontrol edildiği sonucu çıkarılmıştır.
15 m/s başlangıç hızında frenleme başına aşınma miktarı ve yüzey basıncı arasındaki ilişki 300ºC hariç yüzey
basıncından bağımsız, 300ºC’de ise artan yüzey basıncıyla aşınma miktarında önemli bir artış olduğu
belirlenmiştir.
2 MPa yüzey basıncı altında başlangıç hızının aşınma miktarına olan etkisinin düşük sıcaklıklarda az yüksek
sıcaklıklarda (300ºC’de) ise çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Asbest miktarının sürtünme özelliklerine etkisi 15 m/s başlangıç hızı, 2 MPa yüzey basıncı kullanılarak
belirlenmiştir. Sade (dolgusuz) reçine sürtünme katsayısında çok az bir değişme gözlenmiştir. Asbest oranına
bağlı olarak tüm sıcaklıklarda ortalama sürtünme katsayısında bir değişme olmuştur. Buradan takviye
malzemesinin sürtünme katsayısının değişmesinde etkili olduğu sonucu çıkarılmıştır. Aynı başlangıç hızı ve
yüzey basıncı için sürtünme katsayısı artan sıcaklıkla düşmekte, frenleme süresi ise artmaktadır [12].
Deneyde disk sıcaklık artışı numunelerin sürtünme karakteristiğine bağlı olarak önce bir yükselme ve bir tepe
noktasından geçtikten sonra düşme göstermiştir. Tüm deneylerde sıcaklık artışının 20ºC altında olduğu
görülmüştür.
Çeşitli reçine-asbest numunelerinin aşınma miktarı artan sıcaklık ve artan asbest oranıyla artmıştır. Çeşitli
elyafsız numunelerin ortalama sürtünme katsayıları sıcaklıkla önce biraz artmış daha sonra ise epeyce
düşmüştür. Yağla modifiye edilmiş reçine kullanılan numunelerde bu düşme daha fazla olmuştur. Bunda
yüksek sıcaklıklarda reçinenin ısıl ayrışması sonucu oluşan ürünlerin yağlayıcı olarak işlev görmesi etkili
olmuştur.
Numune sürtünme yüzeylerinin elektron mikroskobu incelemelerinde reçine matris içinde bir miktar asbest
elyafı ve metal tozu görülmüştür. Buradan numune sürtünme davranışının bileşenlerin ortak bir etkileşimi
sonucu ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Farklı sıcaklıklarda denenmiş numune yüzeyleri arasında
mikroskopla bir fark tespit edilememiştir.
Metalik dolgu maddesi kullanılan numunelerin aşınma miktarı diğer dolgu maddeleri kullanılan
numunelerden daha fazla olmuştur. Frenleme sırasında sürtünme ısısı yüzünden metalik tozlar sıcak noktalar
olarak işlev görür, bu nedenle metalik tozların ergime sıcaklığının artmasıyla aşınma da artma eğilimindedir.
Sıcak noktalara komşu olan reçine matrisin bozunması sonucu metalik dolgu ayrılması meydana gelir. Bu
mekanizma ile metalik dolgu maddelerinin ergime sıcaklığının yükselmesiyle niçin aşınmanın arttığını
açıklamışlardır.
Sürtünme-aşınma özellikleriyle dayanım özellikleri arasında direk bir ilişki olmadığı, sürtünmenin sürtünme
sıcaklığı ile reçine ve dolgu maddelerinde meydana gelen yerel değişmelerle kontrol edildiği çıkarılmıştır
[12].
Washabaugh, Engelhard firmasının ürettiği Emcor 66 (tescilli ticari marka ismi) çok kısa elyafları diğer uzun
elyaflarla birlikte kullanarak sürtünme malzemelerinin üretim ve sürtünme-aşınma özelliklerine olan
etkilerini incelemiştir [13].
Emcor 66’nın en önemli kısmını magnezyum silikat olan (Mg5Si8O26H104H2O) attapulgit oluşturmaktadır.
Bunun sağlığa zararlı olduğu tespit edilmemiştir. Elyaf uzunluğu 0,5 µm ve uzunluk/çap oranı 20:1
civarındadır. Fenolik reçine ile birlikte cam elyaf, aramid elyaf, Emcor 66 karışımı kompozitler üretilmiştir
[13]. Aramid karışımlar daha iyi sonuç vermiştir. Çelik elyaf kullanılarak Emcor 66 ile birlikte yarı metalik
kompozitler de üretilerek incelenmiştir. Bütün bu kompozitlerin tribolojik değerlendirilmesi soğuk ve sıcak
sürtünme katsayılarının 0,35-0,45 arasında olduğu otomotiv balatası için uygun olduğunu göstermiştir. Bu
karışımlardan kompozit üretiminin kolay olduğu ve yüksek sıcaklıklarda kararlı olduğu görülmüştür. Emcor
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elyafları sürtünme katsayısının kararlı olmasını da sağlamıştır. Denenen bu elyafların üretim kolaylığı ve
yüksek sıcaklıklarda sürtünme kararlılığı sağladığı görülmüştür. Ağırlıkça % 10 çok kısa elyaf katılması ön
şekillendirmeyi büyük ölçüde iyileştirmiştir. Katılan elyaflar kompozitin eğilme dayanımını da artırmıştır.
Stocks ve arkadaşları Kevlar’la takviye edilmiş asbestsiz balata ve kavramalar konusunda bazı çalışmalar
yapmışlardır [14]. Kevlar pulpla takviye edilmiş balatalar çelik elyafla takviye edilmiş benzer balatalarla
karşılaştırıldığında, soğuk sürtünmenin iyileştiği, gürültü ve titreşimin azaldığı ve hidrolik sıvısına daha az ısı
geçişi olduğu görülmüştür [14].
Fazan ve arkadaşları Kevlar’ın sürtünme malzemelerinde kullanımıyla ilgili bir çalışma yapmışlardır [15].
Kevlar pulp ağırlık oranı % 0÷10 arasında değiştirilerek balata özelliklerine etkisi kamyonet balatasına uygun
numuneler üretilerek denenmiştir. Bileşimde ağırlıkça toplam % 24 elyaf, % 18 bağlayıcı, % 54 dolgu
maddesi ve % 4 sürtünme ayarlayıcı kullanılmıştır [15].
Yapılan çalışmalarda Kevlar’ın dayanım özelliklerini artırdığı ve artan elyaf oranıyla titreşim sönümleme
etkisinin arttığı görülmüştür. 0,78 MPa basınç ile Kraus deney düzeneği kullanılarak yapılan deneylerde
kullanılan bileşim için sürtünme katsayısının denenen elyaf oranı aralığında Kevlar oranından bağımsız
olduğu görülmüştür. Bu özelliği ile Kevlar pulp balatalarda kenar kırılmasını önlemek, perçin tutma ve diğer
anılan yararlarıyla sürtünme malzemesi reçetelerinin optimize edilmesine olanak tanımaktadır [15]. Kraus
deney makinesinde 0,59 MPa basınçla 200 ve 0,78 MPa basınçla 200 duruş sonunda yapılan ölçümlerde
Kevlar pulpın diğer katkı maddeleriyle birlikte balata aşınmasını azalttığı görülmüştür.
Du Pont laboratuarlarında hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan zehirleyicilik çalışmalarında deri teması ile
meydana gelen herhangi bir reaksiyon gözlenmemiştir. Kevlar tozu solunumu ve ciğerlere enjeksiyonu
hayvanlar üzerinde denenmiş, sadece soy tozlara özgü doku reaksiyonları gözlendiği, uzun sürede meydana
getireceği etkiler konusunda çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmiştir [14].
Vishwanath ve arkadaşları Cam elyaf, karbon elyaf ve Kevlar elyaf dokumaları, polivinil bütiral (PVB) ile
modifiye edilerek üretilmiş fenolik reçine, bağlı kompozit numuneleriyle yapılan deneylerde ağırlıkça % 80
elyaf, % 20 reçine kullanmışlardır [17]. Aşınma deneyleri sonunda en az özgül aşınmanın Kevlar dokuma
takviyeli, en fazla özgül aşınmanın ise cam elyaf dokuma takviyeli kompozitlerde olduğu bulunmuştur.
Deney öncesi 0,13 µm (CLA) olarak ölçülen karşı yüzey pürüzlülüğü deneyden sonra cam elyaf dokuma
kullanıldığında 0,26 µm (CLA), karbon elyaf dokuma kullanıldığında 0,17 µm (CLA) ve Kevlar elyaf
dokuma kullanıldığında 0,11 µm (CLA)'ye değişmiştir. Kevlar elyaf kullanıldığında karşı yüzey
pürüzlülüğünün azalmasının aşınma parçacıklarının abrasif etkisinin az olmasından kaynaklandığı ifade
edilmiştir. Bu durum aynı zamanda Kevlar’ın karşı yüzey aşındırıcılığının cam ve karbon elyaftan daha düşük
olduğunu da göstermektedir [17].
Yamaguchi ve arkadaşları asbest elyaf takviyeli numuneler kullanarak bir dizi deney yapmışlardır [16].
Numunelerde bağlayıcı reçine, demir tozu, asbest, grafit, bakır, alüminyum silika kullanmışlardır. Deneyler
dinamometre ve sürekli aşınma deneyleri şeklinde yapılmıştır. Bütün numunelerde artan ilk hızla ortalama
sürtünme katsayısının azaldığı, frenleme süresinin arttığı görülmüştür. Yüzey basıncı arttıkça frenleme süresi
kısalmaktadır.
Denenen aralıkta (0,1-0,4 MPa basınç aralığı) sürekli aşınma deneylerinde artan yüzey basıncıyla sürtünme
katsayısında önce biraz artma daha sonra düşme olduğu görülmüştür.
Artan kayma hızıyla sürtünme katsayısında bir düşme olmaktadır. Yüzey basıncıyla frenleme momenti ve
kayma hızı arasında doğrusal bir ilişki olduğu ve artan yüzey basıncı ve kayma hızıyla frenleme momentinin
arttığı görülmüştür [16].
Frenleme deneylerinde de artan yüzey basıncıyla ortalama anlık sürtünme katsayısı önce artmış sonra
düşmüştür (0,2-4 MPa basınç aralığı, 0,5 MPa basınca kadar artma sonra düşme olmuştur). Sürekli aşınma
deneyinden farklı olarak artan kayma hızıyla ortalama anlık sürtünme katsayısı önce artmış daha sonra düşme
göstermiştir. Frenleme momenti artan yüzey basıncıyla artmış, frenleme momenti kayma hızıyla ortalama
anlık sürtünme katsayısı değişimine paralel bir değişim göstermiştir [16].
0,56 m/s hızda yapılan deneylerde aşınma miktarının katedilen yolla doğrusal arttığı, artan yüzey basıncıyla
da arttığı görülmüştür. Numunelerin mukavemetleriyle aşınma dayanımları arasında doğrusal bir ilişki
olmadığı da tespit edilmiştir [16]. Yapılan ölçümlerde numunelerin sertlik ve basma dayanımları arasında
doğrusal bir ilişki olmadığı görülmüştür[16].
Rhee demir tozu ve grafit dolgulu fenolik reçinenin sürtünme özelliklerinin yük, hız ve sıcaklığa bağımlılığını
araştırmıştır [17]. Fren feydinde yük feydi, hız feydi ve sıcaklık feydi olarak üç mekanizmanın etkili
olduğunu görmüştür. Sabit kayma hızında balata basıncını artırmakla sürtünme kuvvetinin doğrusal olarak
artmadığını, sabit basınçta kayma hızını artırmakla kuvvetinin azaldığını tespit etmiştir. Bu nedenle sürtünme
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katsayısının sabit değil normal kuvvet, kayma hızı ve ara yüzey sıcaklığına bağlı olabileceği sonucuna
varmıştır.
Sürtünme katsayısının sabit olmadığını, sabit sıcaklık ve sabit kayma hızında artan basınçla azaldığı, sabit
basınçta ise artan hızla azaldığını tespit etmiştir. Ayrıca sürtünme katsayısının sıcaklığa bağlı olduğu
görülmüştür [17].
Crosa ve Baumvol sürtünme malzemelerinin tribolojik özellikleriyle ilgili araştırmalar yapmıştır [20].
Çalışmalarda iki karakteristik grup elyaf kullanmışlardır. (a). Cam, seramik, çelik ve mineral elyafları
(ağırlıkça % 10- % 20 oranında), (b). aramid, karbon, akrilik (ağırlıkça % 4-8 oranında) kullanılmıştır. İnce
öğütülmüş alümina, yeşil krom oksit, zirkonit ve kuartz gibi abrasif refrakter tozlar dolgu maddesi olarak
kullanılmış, elyaf takviyeli fenolik kompozitlerin ve saf fenolik numunenin tribolojik özellikleri de
araştırılmıştır. Bu araştırmada dökme demir disk ve dinamometre tipi düzenek kullanılmıştır.
Deneylerde farklı iki p x v (basınç [MPa]xhız [m/s]) düzeyinde 230°C’daki disk aşınması da incelenmiştir.
Bu çalışmalarda çok bileşenli fren balata formülasyonlarının incelenmesi amaçlanmamıştır. İki bileşenli
sistemlerin tribolojik özelliklerine elyaf tiplerinin ve abrasiflerin etkisi araştırılmıştır. Elde edilen bulgular
aşağıda verilmiştir [18].
• Hiç katkısız saf reçine (karbon elyaflı kompozit hariç) diğerlerinden daha düşük µ değeri
göstermiştir. Bu durum disk yüzeyine transfer olan karbon parçacıklarla kanıtlanmıştır.
• Elyaf katılması sürtünme katsayısının artmasına sebep olmuştur. En önemli bileşen olan elyaf aynı
zamanda kazımayı (ploughing) da artırır.
• Mineral elyaflı kompozitler en yüksek sürtünme katsayısına sahip kompozitlerdir. Bunları sırasıyla
seramik elyaf, çelik elyaf, cam elyaf ve aramid elyaf izlemiştir.
• Yüksek pv düzeylerinde saf fenolik reçineye göre çelik, cam, seramik elyaf katılmış kompozitler
daha yüksek aşınma göstermişlerdir. Düşük pv düzeyinde ise sadece çelik elyaf takviyeli kompozitte
aşınmada az miktarda artma gözlenmiştir.
• Kompozit aşınması sırasıyla çelik elyaf>cam elyaf>mineral elyaf>seramik elyaf>karbon
elyaf>aramid elyaf>akrilik elyaf şeklindedir.
• Mineral elyaf, akrilik elyaf, karbon elyaf ve saf reçine hariç metalik diskte aşınmaya yol
açmışlardır. En fazla disk aşınması çelik elyaflı kompozitte görülmüş ve bunu akrilik elyaf ve seramik elyaf
izlemiştir.
• SEM çalışmaları cam elyafların kırılarak toz halinde parçacıklara dönüşerek µ değerini ve aşınmayı
artırdığını göstermiştir. Çelik elyaflar kırılmamış fakat yüzeye çıkarak kazımayı artırmıştır.
• Mineral ve seramik elyaflar kuyruklu yıldız şeklinde mikro yapı göstermişlerdir (sert kısım baş
kısmını oluşturacak şekilde) mineral elyaflarda baş kısmı oluşturan saçmalardan daha fazla gözlenmiştir.
Seramik elyaftakinden daha küçük ve daha sert olan bu saçmalar mineral elyafta µ değerinin yüksek olmasına
yol açmıştır.
• Üç organik elyafta (aramid, karbon ve akrilik) aşınma daha az olmuştur. Aramid elyaflı
kompozitlerde diske kompozit malzeme transferi olmamakla birlikte elyafın mekanik özelliklerinin aşınma
dayanımını artırdığı düşünülmektedir. Akrilik ve karbon elyaflı kompozitlerde diske transfer olan karbon
filminin yağlama etkisi yaparak aşınmayı azalttığı sonucuna varılmıştır.
Loken, % 50 wollastonit, % 20 BaSO4, % 15 maun cevizi tozu, % 15 toz fenolik reçine sabit bileşiminde
değişik boyut ve şekillerde % 5 Kevlar ile takviye edilmiş kompozit numuneler hazırlamıştır. Elyaf şekli ve
üretim parametreleri mekanik özellikleri etkilemekle birlikte sürtünme ve aşınma özelliklerini önemli ölçüde
etkilememiştir. Karşılaştırmalı çalışmalar Kevlar’ın asbestin yerini alacak çok iyi bir alternatif olduğunu
göstermiştir [4].
Ticari fren balatalarının bileşiminde 10’dan fazla farklı madde bulunur. Kato ve Magario [4] aramid elyafın
(Kevlar 29 yarı bükülmüş, tip 97 uzunluk yaklaşık 2 mm) etkilerini araştırmışlardır. Bunu için 0,28-5,6 MPa
basınç kullanarak, dökme demir disk karşı malzemeyle pim-disk sisteminde dokuz ayrı bileşimi
incelemişlerdir. Bu çalışmalar sürtünme malzemeleri için gerekli olan sürtünme ve aşınma özelliklerinin
bağımsız olarak kontrol edilemeyeceği fikrinin oluşmasına sebep olmuştur. Optimum sürtünme katsayısı için
(µ= 0,35) elyaf oranının % 10’nun üzerinde olmaması önerilmiştir.
Ashland Oil USA tarafından asbest yerine kullanılabilecek karbon elyaftan ucuz ve daha iyi bir elyaf
geliştirildiği ifade edilmiştir [4]. Bu elyaf petrol katranından üretilen ve Carboflex olarak adlandırılan kısa
karbon elyafıdır. Bu elyaflar çeliğe eşit mukavemette, düşük yoğunlukta, yüksek rijitlik, yüksek ısı iletkenliği

1202

ve 3050°C’a kadar sıcaklığa dayanma özelliklerine sahiptir. Ayrıca 540°C’a kadar oksidasyona dayanıklı,
yağlama özelliğine sahip, düşük termal genleşme katsayısı, iyi aşınma dayanımına sahiptirler. Yapılan
çalışmalar bu elyafların asbestten üstün olduğunu göstermiştir [4].
Fren balatalarının sürtünme ve aşınma özelliklerine Cu, BaSO4 ve maun ağacı tozunun etkilerini araştırmak
için Hando ve Kato beş türlü katkı maddesi içeren üç grup kompozit incelemiştir [19]. Bir bileşenin oranı
sabit tutularak diğer ikisi % 0-40 arasında değiştirilmiştir. Kompozitlerin tribolojik değerlendirilmesi pimdisk tipi deney düzeneği kullanılarak iki farklı şartta yapılmıştır. Birinci grup deneyler düz yolda hafif
frenleme şartlarında, ikinci grup ise uzun bayır aşağı iniş şartlarında (ağır frenleme) yapılmıştır. Her bileşenin
etkisini incelemek için birinin oranını artırıp diğerini azaltarak yapılan deneylerde aşınma oranı ve feyd
dayanımları incelenmiştir. Tarama elektron mikroskobu (SEM) incelemelerinde ve elde edilen bulguların
analizinden aşağıdaki sonuçlar elde etmişlerdir.
• Bakır tozu katılması feyd dayanımını artırırken aşınma dayanımını azaltmıştır
• BaSO4 ilavesi tam tersine etki yapmıştır yani feyd dayanımını azaltırken aşınma dayanımı ve
mukavemet artmıştır
• SEM incelemeleri tekrarlı kaymaların sonucu aşınan yüzeylerden bir tabaka soyularak (koparak)
ayrılmış, bu olay yüzey pürüzlülüğünü ve aşınmayı artırmıştır. Bu olay BaSO4 katılmayan numunelerde
görülmüştür
• Bakır tozu-maun ağacı tozu karışımı katılması durumunda özgül aşınma miktarı artan bakır
oranıyla yaklaşık doğrusal olarak artmıştır. En üstün feyd dayanımı ve en iyi sürtünme özellikleri her iki
madde % 20 oranında katıldıkları zaman elde edilmiştir
BaSO4 veya maun ağacı tozu içeren kompozitlerde en iyi sürtünme performansı ve feyd dayanımı % 0
baryum sülfat içeren numunelerde, en az özgül aşınma değeri ise % 10 BaSO4 ve % 30 maun ağacı tozu
içeren numunelerde görülmüştür. Bakır tozu ile maun ağacı tozunun sürtünme oranı üzerine önemli etkisinin
olduğu BaSO4 tozunun ise önemli etki yapmadığı belirlenmiştir [19].
Potasyum titanat elyafı içeren, potasyum titanat ve asbest içeren hibrit kompozit ve sadece asbest içeren üç
ayrı kompozitin dinamometre tipi düzenekte yapılan incelemelerinde birinci kompozitin yüksek µ ve aşınma
miktarı gösterdiği çekme dayanımının ise düşük olduğu görülmüştür [4]. Bu durum yüzeyde çatlak oluşumu
ile açıklanmıştır. Hiçbir kompozitin istenen özelliklere sahip olmadığı görülmüştür. Buna göre yalnız
potasyum titanat elyafın asbestin yerini alamayacağı anlaşılmıştır.
Sonuç olarak 1980’li yıllarda sağlık ve çevre kirliliği endişesiyle başlayan asbestsiz balata malzemesi üretimi
konusunda bazı bileşimler geliştirilerek patentleri alınmıştır. Ancak gerek bileşenlerin etkilerinin daha iyi
anlaşılması ve gerekse tribolojik mekanizmaların aydınlatılması için bu konuda çok daha fazla araştırma
yapmaya ihtiyaç vardır [4].
Bahadur ve Gong dolgu maddelerinin polimerik kompozitlerin tribolojik özelliklerine olan etkilerini
araştırmışlardır [20]. Katı yağlayıcılar (grafit, MoS2), saf metaller (sertlik sırasıyla gümüş, kurşun, kalay,
çinko, alüminyum, bakır, demir, molibden, nikel, selenyum ve volfram) ve inorganik bileşenler (CuS, CuO,
CuF2, PbS) dolgu malzemesi olarak denenmiştir. Katı yağlayıcıların kompozitin sürtünme katsayısı ve özgül
aşınma miktarını azalttığı, metal katkı maddelerinin aşınmaya olan etkisinin metalin cinsi ve özellikleriyle
polimerin cinsi ve özelliklerine göre farklı etki ettiği belirlenmiştir. Metal ve metal bileşiklerinin sürtünme
katsayısını artırdığı görülmüştür. Ayrıca parçacık büyüklük dağılımı, şekli ve yüzey özellikleri de sürtünmeaşınma özelliklerini etkilemektedir.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Asbest esaslı sürtünme malzemelerinden üretilen balataların asbestin insan sağlığına ve çevreye verdiği
bilinen zararların önlenmesi için gelen yasal sınırlamalar sonucu asbest içermeyen elyaf takviyeli kompozit
balatalar Önem kazanmıştır. Balata malzemeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili günümüzde otomotiv
ürünlerinde kullanılan balata reçetelerinde önemli değişikliklere gidilmiştir. Elde edilen yeni formülasyonlar
ile balataların ısıl direnci ve mekanik özellikleri gittikçe iyileşmektedir. Son dönemde balata malzemeleri
üzerine yapılan çalışmalar kompozisyonun değiştirilerek istenen özelliklerin sağlanması üzerine
yoğunlaşmıştır. Balata malzemesi hazırlanırken, balata bileşenlerinin seçimi, üretim yöntemi ve üretim
parametreleri birbiri ile ilişkili olmalıdır. Bunların yanı sıra elbette işletme, ömür ve maliyet parametreleride
göz ardı edilmemelidir. Tüm bu parametreler dikkate alınırak bileşenler hazırlanır ise istenilen frenleme
performansına ulaşmak mümkün olacaktır. kullanılacak taşıtın tipi Taşıtın tipi, çalışma şartları gibi faktörler
de göz önüne alınarak uygun bir Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde fren balatalarından beklenilen
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performans ve konfor parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmış deneysel çalışmalardan elde edilen
sonuçlar derlenerek sunulmuştur.
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Abstract
Microbial biofilms are studied in a variety of scientific disciplines such as medicine, biology,
environmental and food engineering. One of the factors involved in the formation of antimicrobial
resistance is the polymeric matrix structures called biofilm, which the microorganisms create by
adsorbing to the biotic and abiotic surfaces. The sessile microorganisms within biofilm are showed to be
much more resistant to antimicrobial agents owing to the biofilm matrix. Therefore, it is important to
understand the conditions and mechanisms controlling biofilm formation in order to reduce the
microbiological risk. Candida species are commonly associated with biofilm formation. In current study,
were investigated the biofilm formation of Candida species. The candida strains used in the study were
isolated and identified using the matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass
spectrometry in the Clinical Microbiology Laboratories of Cumhuriyet University Hospital in 2017.
Microtiter plate method was used in order to determine the biofilm production capacities of strains. Also
Candida albicans ATCC 10231 standard strain was used in the study. Biofilm formations of Candida
species were called as “weakly, moderately, and strongly biofilm” According to the results of the study,
while one strain created weak, two strains created moderately, and seven isolates created strong biofilm
formation. C. albicans standard strain created weakly biofilm. The increased resistance to antimicrobials
and the challenges of fighting with biofilm-associated infections have increased the importance of studies
to find new therapeutic agents. Therefore it’s important to study on understanding biofilm formations and
mechanisms. It is thought that the results will contribute to the literature and studies to develop
alternative agents against microbial resistance and chronic infections associated with biofilm..
Keywords: Biofilm, antifungal resistance, Candida albicans.

1. GİRİŞ
Antimikrobiyal ajanlara karşı patojenik mikroorganizmalar tarafından geliştirilen direnç mekanizmaları,
enfeksiyonlara karşı tedavide önemli sorunlara neden olmaktadır. Antimikrobiyal direncin oluşumunda rol
oynayan faktörlerden biri biyofilm denilen polimerik matriks yapılardır [1 1].
Biyofilmler; mikroorganizmaların, biyotik veya abiyotik yüzeylere adhezyonu sonrasında oluşturdukları
“glikokaliks” olarak da adlandırılan ekstraselluler matriks içinde, birbirlerine yapışarak meydana getirdikleri
yapılardır. Hücreler, çevreyi algılama (quorum sensing) olarak adlandırılıran bir haberleşme sistemi ile
populasyon yoğunluğunu saptayarak biyofilm oluşumunu başlatırlar. Haberleşmede kullanılan sinyal
molekülleri; Acyl-homoserine lactones (AHLs), Autoinducer peptides (AIPs) ve Autoinducer-2 (AI-2) olarak
adlandırılır. Biyofilm oluşumu adsorbsiyon, gelişme ve yayılma olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.
Yapışkan matriks molekülleri, fibrinojen, fibronektin ve kollajen yapıları nedeniyle adsorbe olan
mikroorganizmalar, hücre bölünmesi ve hücre dışı polimerik matris üretimi yoluyla biyofilmin
olgunlaşmasını sağlar. Biyofilm matriksinin kompozisyonu genellikle konakçı faktörler, polisakkarit, protein
ve hücre dışı DNA'dan oluşur [2-4].
1
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İmplante tıbbi cihazlar ve ekipman modern sağlık alanında önemli sorunların çözülmesine yardımcı olur,
ancak yüzeylerindeki biyofilm oluşumu nedeniyle gelişen mikroorganizmalar hastaların morbidite ve
mortalitesini önemli ölçüde etkiler. Biyofilmlerin intubasyon tüpleri, kateterler, kontakt lensler, yapay kalp
damarları, tıbbi implantlar gibi farklı bir çok yüzey üzerinde gelişebildiği ve kistik fibrozis, doğal kapak
endokarditi, osteomiyelit, prostatit, periodontit ve otitis media gibi enfeksiyonlara neden olduğu
görülmektedir. Biyofilm içindeki sesil mikroorganizmaların, biyofilm matrisi ve fenotipik özellikleri
nedeniyle antimikrobiyal ajanlara karşı çok daha dirençli olduğu bildirilmiştir. Biyofilm yapıları sürekli
enfeksiyon kaynağıdır ve çapraz kontaminasyona neden olur. Bu nedenle mikrobiyolojik riski azaltmak için
biyofilm oluşumunu kontrol eden çevresel koşulları ve mekanizmaları anlamak önemlidir [5].
Candida albicans, tıbbi implantlarda biyofilm oluşumu ile ilişkili enfeksiyonlara neden olan önemli bir
fırsatçı patojen fungustur. Biyofilmler antifungal ilaçlara dirençli olduğundan, konakçı savunmaya karşı
koruma sağlar ve tedaviyi zorlaştırır. Biyofilm oluşumuna bağlı olarak, antimikrobiyallere ve konak immün
savunmasına karşı hücrelerin duyarlılığı azalır. Ayrıca, biyofilm popülasyonundan ayrılarak etrafa yayılan
hücreler ısrarcı enfeksiyona neden olarak enfeksiyonda bir artışa neden olur ve tedaviyi zorlaştırır.
Antimikrobiyallere ve mikroorganizmaların ürettiği biyofilm yapılarına karşı artan direnç problemi, yeni
terapötik ajanlar bulmak için çalışmaların önemini artırmaktadır. Bu nedenle mikroorganizmaların biyofilm
yapıları birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir [6].
Mikroorganizmaların biyofilm oluşum mekanizmalarını iyi anlamak ve oluşumlarını önlemek amacıyla
yapılacak çalışmaların önemli olacağına inandığımız için, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden
mikroorganizmaların biyofilm oluşumu verilerini göstermek istedik. Bu nedenle, çalışmamızın bu konuda
yapılacak araştırmalara ve literatüre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada kullanılan 10 adet C. albicans suşu 2017-2018 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi
Hastanesi Klınik Mikrobiyoloji laboratuvarında izole edilmiştir. İzolatlar matrix assisted laser desorption
ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS) otomatize mikrobiyoloji sistemi kullanılarak
tanımlamıştır. Çalışmada ayrıca Candida albicans ATCC 10231 standart suşu kullanılmıştır. Suşlar % 1 (w/v)
glukoz ilave edilmiş tryptic soy broth (TSB) içerisinde süspanse edilerek 0.5 Mcfarland eşeline uygun olarak
hazırlanmıştır. Süspansiyonlardan 200 µl alınarak 96 kuyucuklu mikrotiter plaklara transfer edilmiştir.
37ºC’de 48 saatlik inkübasyon sonrasında kuyucuklardaki planktonik hücreleri uzaklaştırmak amacıyla
plaklar steril PBS solüsyonu ile yıkanmış ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruma işleminden
sonra plaklar 200µl %1 kristal viyole çözeltisi ile 15 dakika boyunca boyanmış, ardından tekrar PBS
solüsyonu ile yıkanmıştır. Son olarak kuyucuklara %95’lik ethanol çözeltisi ilave edilerek kristal viyole
çözdürülmüş ve ELISA okuyucuda 550 nm dalga boyunda absorbans değerleri okunmuştur. Negatif kontrol
olarak fungus süspansiyonu ilave edilmemiş TSB kullanılmıştır. Biyofilm yapıları Chusri ve ark. Tablo 1 de
gösterildiği gibi negatif kontrolün absorbans değerine göre değerlendirilerek belirlenmiştir [7].
Tablo I. Mikroorganizmaların Biyofilm Formasyon Aktivitelerini Değerlendirme Ölçeği
OD Kontrol > OD Bakteriyal Biyofilm

Nonadherent

0

OD Kontrol < OD Bakteriyal Biyofilm < 2 OD Kontrol

Weakly adherent (Zayıf Biyofilm)

I

2 OD Kontrol < OD Bakteriyal Biyofilm < 4 OD

Moderately adherent (Orta Biyofilm)

II

Strongly adherent (Güçlü Biyofilm)

III

Kontrol
4 OD Kontrol < OD Bakteriyal Biyofilm

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Biyotik veya abiyotik yüzeyler üzerinde biyofilmlerin toplanması ve oluşturulması, çeşitli koşullar altında
birçok yerde görülen mikrobiyal davranışlardır. Klinik ortamlarda, biyofilmlerin sürekli varlığı, sağlık
hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların riskini artırır ve büyük sağlık ve ekonomik yükler getirir. Biyofilmlerin
içindeki mikroorganizmalar, dış faktörlerden ve konakçı bağışıklık sisteminden gelen saldırılardan korunur ve
aynı zamanda antibiyotik dirençli genler de dahil olmak üzere genomik bilgi alışverişi yapabilirler. Tıbbi
cihazlarda veya konak dokularda bulunan biyofilmlerden koparak dağılan mikroorganizmalar, ısrarcı
enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Mikroorganizmaların, biyofilmleri nasıl geliştirdiğini anlamak,
biyofilmle ilişkili enfeksiyonların ve bulaşmanın üstesinden gelmek için önemlidir [8].
C. albicans biyofilm oluşumu, (a) yüzeye bağlanma (b) bazal tabaka oluşturmak için proliferasyon ankraj
hücrelerinin aktif olması, (c) ekstraselüler matriks materyali üretimi ile birlikte psödohif (uçtan uca eklenen
elipsoid hücreler) ve hiphae (silindirik hücrelerin zincirleri) büyümesi ve (d) maya-form hücrelerinin
biyofilmden koparak çevreye dağılması olmak üzere 4 aşamada meydana gelmektedir. C. albicans
biyofilmleri çeşitli substratlarda ve birçok ortam türünde gelişebilir, bu da dış koşullardaki değişikliklere
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biyofilm gelişiminin doğal bir dayanıklılığın oluşmasına neden olur. C. albicans biyofilmlerinin
antimikrobiyal ajanlara olan doğal direnci, biyofilm büyüme modunun temel bir özelliğidir. Bu direnç, efluks
pompalarının yükselmesi, ekstraselüler matriksin varlığı ve rekalsitran persistan hücrelerin varlığından
kaynaklanmaktadır [9-11].
Salgılanmış hücre dışı matriks, hem ilaç penetrasyonuna fiziksel bir engel olarak hem de biyofilmin genel
yapısal bütünlüğüne doğrudan katkıda bulunan biyofilm ilaç direncine katkıda bulunur. Belirtildiği gibi, C.
albicans konakçıda biyofilm oluşturabilen tek mantar türü değildir. Yakın ilişkili türler Candida dubliniensis,
Candida parapsilosis, Candida tropicalis ve Candida krusei'nin hepsi biyofilmle ilişkili enfeksiyonlarda rol
oynamaktadır. Bu türlerin her biri bir biyofilmi in vitro oluşturabilir, ancak farklı çevre koşullarındaki
kalınlık, kuvvet ve dayanıklılık, C. albicans'tan filogenetik olarak uzaklaştıkça azalır [12, 13].
Çalışmamızda Candida albicans türlerinin biyofilm oluşumları “zayıf, orta ve kuvvetli biyofilm” olarak
derecelendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, bir suş zayıf olarak gelişirken, iki suş orta derecede, yedi
izolat ise güçlü biyofilm oluşturmuştur. C. albicans standart suşu ise zayıf biyofilm meydana getirmiştir.
Antimikrobiyallere karşı artan direnç ve biyofilmle ilişkili enfeksiyonlarla mücadelenin zorlukları, yeni
terapötik ajanlar bulmak için çalışmaların önemini artırmıştır. Bu nedenle biyofilm oluşumlarını ve
mekanizmalarını anlamaya çalışmak önemlidir. Elde edilen sonuçların, literatüre ve mikrobial direnç ve
biyofilmle ilişkili kronik enfeksiyonlara karşı alternatif ajanların geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda
bulunacağı düşünülmektedir.
Tablo II. Candida albicans Suşların Biyofilm Formasyon Aktiviteleri

Mikroorganizma

Kontrol OD

C. albicans biyofilmlerin
Optik Dansitesi
I

II

III

Ortalama.Optik Dansite ±
standart sapma

İzolasyon Suşu 1

0,51±0.02

1.70

2.66

2.76

2.37±0.5

İzolasyon Suşu 2

0,51±0.02

1.65

2.04

2.19

1.96±0.4

İzolasyon Suşu 3

0,51±0.02

3.73

3.53

3.94

3.73±0.2

İzolasyon Suşu 4

0,51±0.02

1.56

0.53

0.69

0.90±0.5

İzolasyon Suşu 5

0,51±0.02

2.48

3.13

2.01

2.54±0.5

İzolasyon Suşu 6

0,51±0.02

1.84

1.36

1.74

1.64±0.2

İzolasyon Suşu 7

0,51±0.02

2.63

3.68

2.72

3.01±0.5

İzolasyon Suşu 8

0,51±0.02

2.07

3.11

2.39

2.52±0.5

İzolasyon Suşu 9

0,51±0.02

2.16

3.69

3.14

2.99±0.7

İzolasyon Suşu 10

0,51±0.02

6.00

3.84

3.87

4.57±1.2

Candida albicans ATCC 1023

0,51±0.02

0.54

0.70

0.68

0.64±0.08

Biofilm Aktivite
Düzeyi

III
(Güçlü)
II
(Orta)
III
(Güçlü)
I
(Zayıf)
III
(Güçlü)
II
(Orta)
III
(Güçlü)
III
(Güçlü)
III
(Güçlü)
III
(Güçlü)
I
(Zayıf)

Klinikte genellikle enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların planktonik formlarına yönelik
antimikrobiyal duyarlılık testleri yapılmaktadır. Oysa biyofilm içinde bulunan sesil formların
antimikrobiyallere çok daha dirençli olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan enfeksiyonlarla ilişkili olduğu tespit
edilen mikroorganizmalara karşı yapılan antimikrobiyal duyarlılık testlerinin gerektiğinde sesil formlara karşı
da yapılması tedaviyi olumlu etkileyebilir. Son yıllarda antimikrobiyal ajanların biyofilm oluşumu üzerine
inhibisyon (Minimal Biofilm İnhibisyon Konsantrasyonu) ve eradikasyon (Minimal Biyofilm Eradikasyon
Konsantrasyonu) çalışmaları oldukça önem kazanmıştır. Çalışmamızda enfeksiyonlarla sıklıkla ilişkili
olabilen 11 adet C. albicans suşunun biyofilm formasyonlarını göstererek konu hakkında farkındalık
oluşturmak amaçlanmıştır.

1207

KAYNAKLAR
[1] Payne, D.E., Boles, B.R., Emerging interactions between matrix components during biofilm development, Current
Genetics 62, 2016; 137-141, 2016.
[2] Boşgelmez-Tınaz, G., Quorum sensing in gram-negative bacteria, Turk J Biol 27; 85-93, 2003.
[3] Lister, J.L., Horswil, A.R., Staphylococcus aureus biofilms: recent developments in biofilm dispersal, Frontiers in
Cellular and Infection Microbiology 4; 178, 2014.
[4] Suci, P.A., Mittelman, M.W., Yu, F.P., Geesey, G.G., Investigation of ciprofloxacin penetration into Pseudomonas
aeruginosa biofilms, Antimicrob Agents Chemother 38; 2125-2133, 1994.
[5] McCarthy, H., Rudkin, J.K., Black, N.S., Gallagher, L., O'Neill, E., O'Gara, J.P., Methicillin resistance and the biofilm
phenotype in Staphylococcus aureus, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 5, 1, 2015.
[6] Velde GV, Kucharíková S, Van Dijck P, Himmelreich U., Bioluminescence imaging increases in vivo screening
efficiency for antifungal activity against device-associated Candida albicans biofilms, Int J Antimicrob Agents S09248579(18); 30078-5, 2018.
[7] Chusri, S., Phatthalung, P.N., Voravuthikunchai, S.P., Antibiofilm activity of Quercus infectoria G. Olivier against
methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Lett Appl Microbiol 54; 511-517, 2012.
[8] Chang, C.Y., Surface Sensing for Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa, Front Microbiol 8; 2671, 2018.
[9] Baillie G.S., Douglas L.J., Role of dimorphism in the development of Candida albicans biofilms. J Med Microbiol 48;
671–79,1999.
[10] Chandra J., Kuhn D.M., Mukherjee P.K., Hoyer L.L., McCormick T., Ghannoum M.A., Biofilm formation by the
fungal pathogen Candida albicans: development, architecture, and drug resistance, J Bacteriol 183:5385-94, 2001.
[11] Anderson J.B., Evolution of antifungal-drug resistance: mechanisms and pathogen fitness, Nat Rev Microbiol 3; 547–
56, 2005.
[12] Al-Fattani M.A., Douglas L.J., Biofilm matrix of Candida albicans and Candida tropicalis: chemical composition and
role in drug resistance,. J Med Microbiol 55; 999–1008, 2006.
[13] Hasan F, Xess I, Wang X, Jain N, Fries B.C., Biofilm formation in clinical Candida isolates and its association with
virulence, Microbes Infect. 11; 753–61, 2009.

1208

Comparison of Supervised and Unsupervised Learning
Based 3D Segmentation Methods
E. Sert1*
Department of Computer Engineering, 1Kahramanmaraş Sütçü İmam University,
Kahramanmaraş Turkey

1

Abstract
2D images do not provide depth information. With the development of technology, very advanced 3D
scanning systems are produced to eliminate this disadvantage. By means of the 3D images obtained from
these systems, users can have the opportunity to obtain more realistic information about the dimensions
of the objects. Because of these advantages, 3D imaging technologies are used extensively in many areas
such as automotive, defense industry, medicine, security and so on. Segmentation can be used only to
remove the desired parts from the 3D model or to divide the 3D model into regions with different
properties. Therefore, segmentation is often the first step in image processing processes. Since the
segmentation method directly affects the performance of image processing, the 3D segmentation method
to be selected is very important. In this study, a research study was performed on 3D segmentation
methods applied on 3D images and the advantages and disadvantages of these methods were revealed.
Accordingly, it is aimed to guide users in the selection of segmentation method.

Keywords: 3D segmentation, segmentation, deep learning, extreme learning machine

1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 3D görüntü üretebilen birçok tarayıcı cihazı tasarlandığından, bu
cihazlardan elde edilen görüntüler üzerinde geometrik modelleme ve şekil işleme süreçlerinin icra edebilmesi
için 3D segmentasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Nesne tanıma, sınıflandırma, geometrik modelleme, şekil geri
elde etme, iskelet çıkarma, çözünürlük ve hacim çıkarma işlemlerinde en önemli aşama 3D
segmentasyondur. 1
Makine öğrenmesi bakış açısına göre, 3D segmentasyon işlemi danışmanlı ve danışmansız makine öğrenmesi
teknikleri olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır [1]. İlk 3D segmentasyon çalışmaları danışmansız
öğrenme teknikleriyle segmentasyon işlemini gerçekleştirmekteydi [1]. Literatürde, k-means [2], multiple
random walkers [3], probabilistic connectivity model [4], modified marker-controlled multiscale watershed
segmentation [5], extreme learning machine (ELM) [6,7], convolutional neural networks (CNN) [1,8], shape
fully convolutional networks (SFCN) [9] ve benzeri yaklaşımlarla 3D segmentasyon işlemi
gerçekleştirilmektedir. Danışmanlı öğrenme temelli segmentasyon tekniklerinde, başlangıçta eğitim aşaması
ve bu aşamada etiketleme gerektiğinden bu bazı kaynaklarda problem olarak görülmektedir. Ancak
danışmanlı öğrenme temelli 3D segmentasyon yaklaşımlarında, 3D görüntüde birçok nesne olsa dahi çok
başarılı şekilde sadece istenen nesnenin çıkarılması sağlanabilmektedir. Özellikle son zamanlar X. Chen ve
ark. tarafından 3D mesh segmentasyonu için üretilen benchmarks [10]’ lar sayesinde danışmanlı 3D
segmentasyon yöntemleri danışmansızlara göre daha popüler olmaya başlamıştır [1].
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2.1. Danışmansız Öğrenme Teknikleriyle 3D Segmentasyon
İlk 3D segmentasyon çalışmaları danışmansız öğrenme tekniklerine dayanmaktaydı [11]. Bu tekniğin ilk
kullanılmaya başlandığı zamanlarda tekil mesh segmentasyonu üzerinde yoğunlaşılmıştı. Buna bağlı olarak
da geometrik niteliklere bağlı olarak kümeleme veya 3D ağının kendisinden türetilebilen özelliklere bağımlı
olarak segmentasyon gerçekleştirilmekteydi [1, 11]. Bu yaklaşımların uygulanmasına bağımlı olarak çok
farklı segmentasyon çalışmaları önerilmiştir ve bunlardan bazılarıyla da başarılı sonuçlar alınmıştır. Ancak
danışmansız öğrenme yöntemlerinde, çok benzer nesnelere ait özellik kümelerinde dahi büyük faklıların
oluşabilmektedir. Bu durum ise bu öğrenme tekniğiyle tekil bir mesh üzerinde segmentasyon yapmada
zorluklara yol açtığını göstermiştir [1, 12-14].
Sidi ve ark. [12] Descriptor-Space Spectral Clustering kullanarak bir 3D segmentasyonunu gerçekleştirmiş ve
elde edilen bu 3D modeller üzerinde çeşitli deneysel çalışmalar yapmışlardır. Meng ve ark.[13] iterative
multi-label optimization kullanarak bir dizi 3D şeklin segmentasyonunu gerçekleştirmişlerdir.

2.2. Danışmanlı Öğrenme Tekniği Tabanlı 3D Segmentasyon
Danışmanlı öğrenme tekniği tabanlı 3D segmentasyon yapabilmek için kullanılacak optimizasyon metodunda
eğitim datalarının ve bu datalar için gerekli olan etiketlerin hazırlanması gerekmektedir. Bu süreç zaman alıcı
olabilmekte ve buna ek olarak etiketleme sorunlarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu soruna çözüm bulabilmek
için büyük segmentasyon bencmarks’ ları [10] tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu bencmarks’ ları kullanarak hızlı
bir şekilde eğitim datasetlerini hazırlayabilmektedirler.
Benhabiles ve ark. [15] çalışmalarında ideal bir mesh segmentasyonu yapabilmek için, ELM’ yi etiket
sınıflandırma amacıyla eğitmişlerdir. Zeng ve ark. [6] CT görüntüleri için ELM tabanlı bir 3D segmentasyon
yaklaşımı önermişlerdir. Çalışmada başlangıçta computer tomography (CT) görüntüsüne anisotropic filter
uygulanmıştır. Ardından damar yapı özelliklerine ait bilgiler çıkarılmaktadır. Son adımda ise ELM, arkaplan
voxels’ lerden karaciğer damarlarını başarılı bir şekilde çıkarmaktadır. Wang ve ark. [9] çalışmalarında SFCN
kullanarak 3D segmentasyon işlemini gerçekleştirmişlerdir. Guo ve ark. [16] CNN kullanarak 3D
segmentasyon gerçekleştirmişlerdir. Danışmanlı öğrenme tekniği tabanlı 3D segmentasyon yönteminde en
büyük dezavantaj, kullanılan optimizasyon yönteminin yetersiz eğitilmesi sonucunda başarısız 3D modelleme
sonucuyla karşılaşmaktır.

3. 3D MODELLEME SONUÇLARI
Meng et al.[13] ve Sidi et al. [12] tarafından gerçekleştirilen danışmansız öğrenme tekniğine dayalı 3D
segmentasyon sonuçları Şekil 1’ de sunulmuştur. Benhabiles et al. [15] ve Wang et. al.[9] tarafından
gerçekleştirilen danışmanlı öğrenme tekniğine dayalı 3D modelleme sonuçları Şekil 2’ de sunulmuştur. Bu
dört 3D segmentasyon metodunun verimleriyle ilgili daha detaylı bilgiler ref. [9, 12, 13, 15]’ de
bulunmaktadır.

a) Meng et al.[13] tarafından elde edilen 3D
segmentasyon sonucu

b) Sidi et al.[12] tarafından elde edilen 3D
segmentasyon sonucu

Şekil 1. Danışmansız öğrenme tekniği tabanlı 3D modelleme sonuçları
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a) Benhabiles et. al. [15] tarafından
elde edilen 3D segmentasyon sonucu

b) Wang et al. [9] tarafından elde edilen 3D segmentasyon
sonucu

Şekil 2. Danışmanlı öğrenme tekniği temelli 3D modelleme sonuçları

4. SONUÇLAR
Son zamanlarda teknolojik özelliği artan 3D tarama sistemleri tarafından elde edilen 3D görüntüler üzerinde
yalnızca istenen nesnenin 3D modelinin elde edilmesine yâda 3D görüntüleri her biri farklı özellikler içeren
bölgelere ayırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesi içinse segmentasyon metotlarına
gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmada bu segmentasyon metotları üzerinde ayrıntılı bir literatür çalışması
yapılmış ve danışmanlı ve danışmansız 3D modelleme tekniklerinin birbirlerine göre avantaj ve
dezavantajları ortaya konmuştur. Danışmansız öğrenmeli 3D segmentasyon metotlarının en önemli avantajı
uzun zaman alabilen eğitim sürecine ve eğitim süreci için gerekli olan etiketlemeye ihtiyaç duyulmamasıdır.
Danışmanlı 3D modelleme tekniklerinin avantajı ise iyi bir eğitim sürecinin gerçekleştirilmesi şartıyla 3D
modelde çok farklı türden nesneler de olsa yalnızca istenen nesneyi başarılı bir şekilde çıkarabilmesidir.
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Abstract
The Externally Bonded Reinforcement (EBR) technique has been widely used for flexural strengthening of
reinforced concrete structures using carbon fibre reinforced polymers. Prestressing these composite
materials combines the advantages of external prestressing with the EBR technique. The present work
gives recent insights on the short and long-term behaviour, including the durability issues, of reinforced
concrete slabs strengthened with prestressed CFRP strips according the EBR technique. Two anchorage
systems were studied: (i) the mechanical anchorage and (ii) the gradient anchorage. The experimental
program carried out included of the effects of environmental actions such as water, salt-water and wetdry cycles on the global performance of these slabs. The environmental actions were combined with a
sustained load of 1/3 of the ultimate load for a period of 8 months. Additionally, numerical simulations
were developed to better understand the observations in the tests carried out (short-term behaviour). This
paper presents the general description of the experimental program, the analysis of the main results, as
well as the retained conclusions.
Keywords: Prestress, RC structures, EBR, CFRP, and Anchorage system.

1. INTRODUCTION
Fibre reinforced polymer (FRP) composites, particularly those composed of carbon fibres (CFRP), have been
used in the strengthening of reinforced concrete (RC) structures because of the high strength, stiffness, fatigue
life, resistance against aggressive environments and to corrosion. Generally, FRP composites in the form of
laminates are applied according to the externally bonded reinforcement (EBR) technique. In several cases it
might be advantageous to use the FRP composite with an initial stress state. Prestressing presents several
positive aspects since it combines the benefits of passive EBR FRP systems with the advantages associated
with external prestressing, mainly [1]: (i) more efficient use of the concrete and CFRP; (ii) use of noncorrosive materials; (iii) deflection and crack width reduction; (iv) internal steel reinforcement strains are
relieved; (v) increase in the ultimate load-bearing capacity; (vi) increase in shear capacity; (vii) higher fatigue
failure resistance; (vii) reduction of premature debonding failure; (viii) opposes stresses due to both dead and
live loads; (ix) delay in the yielding of the internal steel reinforcements; (x) delay in the onset of cracking
(typically this is not the case of existing structures); and (xi) it can be worked as a substitute of internal
prestress that has been lost. Several systems have been proposed to induce a prestress in the FRP and can be
divided in three categories [1]: (i) cambered prestressing systems; (ii) prestressing against an external
support; and, (iii) prestressing against the element to be strengthened. In the cambered prestressing system,
the FRP composites are indirectly prestressed by cambering the RC element using hydraulic jacks. The FRP
laminate is bonded in the tensile face of the RC element and, when the epoxy is completely cured, the jacks
are removed, and the initial camber deflection is released. This method could damage and overstress the
strengthened RC element and makes very inefficient use of the material. In the two remaining methods, the
*
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FRP strip is directly prestressed, and an effective level of prestress can be attained. Prestressing against an
external support, requires an independent and external reaction steel frame that prestresses the FRP strip
before fixing it against the RC element. The prestressing system is released once the epoxy adhesive is fully
cured. Prestressing against the element to be strengthened – method (iii) – requires the use of special anchors
that are bonded to the FRP strip ends, while other set of anchors are fixed to the RC element. Prestress is
applied when the strip anchors are pulled with hydraulic jacks that react against the anchors mounted on the
RC element. Once the FRP strip is fully bonded to the RC element, temporary elements are removed. The
latter method is the most common method because it requires lightweight equipment and can be applied in
locations were access to the RC element is limited [1,2]. When the FRP is directly prestressed – methods (ii)
and (iii) – special anchorage systems for fixing the ends of the prestressed FRP composite are required. These
special anchorage systems transfer the high shear stress developed from the FRP laminate into the concrete
subtract and, consequently, avoid the premature failure (FRP pealing-off) and increase the element’s ductility
[1–3]. From the available anchorage systems, two of them have been used, manly [4]: (i) mechanical
anchorage (MA), a system that fixes the laminate ends with metallic plates; and, (ii) gradient anchorage (GA),
which uses the ability of the epoxy to cure faster at higher temperatures, allowing to gradually reduce the
prestressing force over several consecutive sectors at the strip end. Detailed information about these systems
is given in Section 2 of the present work.
Literature already covers several studies on the development/improvement of the prestressing systems as well
as the structural behaviour in terms of serviceability and ultimate resistance of the strengthened elements [1–
3]. However, the experience of using prestressed externally bonded CFRP laminates is still limited, especially
on the long-term behaviour and durability, and effect of elevated temperatures. The present paper reports the
results of an experimental program with twenty RC slabs strengthened with prestressed CFRP laminate strips
according to the EBR technique that was carried out for a better understanding of the short, durability and
long-term structural behaviour of such structural systems. Numerical simulations were developed to better
understand the observations in the tests carried out.

2. FLEXURAL STRENGHTENING WITH PRESTRESSED FRP LAMINATE STRIPS
To avoid a premature FRP peeling-off failure, special end-anchorage systems are required at the ends of the
prestressed FRP element to transfer the high shear stress developed from the reinforcement into the concrete
substrate. Several anchorage devices can be found in the literature, and can be classified into [4–6]: (i) Ujacked anchors, (ii) mechanically fastened metallic anchors, (iii) FRP anchors and (iv) gradient anchorage.
Currently, several prestressing and anchorage systems for CFRP strips are available on the market. The
mechanical anchorage (MA) and the gradient anchorage (GA) are two commercially available systems that
have been recently studied. The MA and GA systems involve the use of common components (clamp units,
guides, aluminium frame, hydraulic jack and hoses, and a manual hydraulic pump) and specific components
(see Fig. 1). For instance, the heating device is an electronic equipment with several heating elements
(100 × 100 [mm], type ‘Termofoil’) and is only used on the GA system. The metallic anchor plate is a hardaluminium rectangular plate (200 × 270 × 10 [mm]) fix to concrete with six holes of 18 mm diameter and is
used exclusively on the MA system [7,8]. The strengthening procedures using these systems, share some
common application steps, mainly:
1)

The surface roughness of the concrete is restored and enhanced with e.g. sandblasting technique
(see Fig. 1A). Several holes with a diameter of 18 mm and an average depth of 85 mm are drilled
on the concrete surface to allocate permanent and temporary bolt anchors (see Fig. 1B). After
sandblasting and drilling, the holes and the concrete surface are carefully cleaned by using
pressurized air;

2)

Two metallic guides are placed in the right position (see Fig. 1C) to guide and fix the clamp unit
(see Fig. 1D);

3)

The CFRP laminate strip is cut with the precise length (2200 mm). The bi-component epoxy
adhesive is prepared according to the requirements included in producer's technical datasheet. The
CFRP laminate strip is properly cleaned with a solvent and the epoxy is applied on the surface of
the CFRP laminate and on the concrete surface region in contact with the laminate. Subsequently
the CFRP laminate is placed in its final position and slightly pressed against the concrete substrate
(see Fig. 1E);

4)

The clamping units are closed, and a dynamometric key is used to tighten the screws of the clamp
units with a torque of 170 Nm (see Fig. 1F);

5)

The metallic anchor plates and the heating device are placed in their predefined locations for the
case of the MA (see Fig. 1GI) and GA (see Fig. 1GII) systems, respectively. It is noteworthy to
mention that the anchor plates are slightly grinded with sandpaper and cleaned with a solvent before
they were installed;
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6)

The aluminium frames are installed (see Fig. 1HI and Fig. 1HII) and fixed against the concrete with
the anchors to accommodate the hydraulic cylinder (see Fig. 1II and Fig. 1III) for the application of
the prestressing;

7)

Using a manual hydraulic pump, the prestress is applied to the CFRP laminate strip. Strain gauges
are used to control the prestress level (prestrain of 0.4%).

Once the CFRP is prestressed distinct procedures are followed for the case of the MA and the GA systems. In
order to increase the confinement provided by the metallic plates of the MA system at the anchor's region and
reduce the probability of the CFRP laminate to slide at the ends, each bolt anchor of the metallic anchor
plates is tightened with a torque of 150 Nm. Additional fixing screws are installed in between the frame and
the clamp units to block the prestressing system and, consequently, avoid prestress losses during the curing of
the epoxy adhesive. In the MA system, the strengthening application is concluded after approximately one
day. Then, fixing screws, clamp units, guides and aluminium frames are removed and temporary anchors and
the CFRP laminate outside of the anchor plates are cut off.

Fig. 1. Strengthening procedures using the MA system and the GA system.

During the application of the GA system, all specimens are monitored in terms of applied force by the
hydraulic cylinders to the CFRP strips and the temperature at the distinct sectors composing the heating
devices. Fig. 2 presents the typical values for a specimen strengthened with the GA system (GA_REF_T0). In
the present study an anchorage length of 600 mm was adopted for the specimens with GA method. Since the
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heating device is composed of several sectors (heating plates) each one with a geometry of 100 × 100 [mm],
3 subsectors, each one with 200 mm of length, were adopted. As shown in Fig. 2, the evolution of the
temperature in the heating plates with time starts with an initial plateau of 160 ºC during 15 minutes, followed
by an exponential decrease during 20 minutes, and finally the cooling phase. The releasing force in each step
was equal to 1/3 of the total applied force. The release occurred 15 minutes after the initiation of the cooling
phase. It should be highlighted that the heating system does not change the mechanical performance of the
CFRP strip. Material testing had shown that the CFRP remains undamaged during the heating process, and
post-heating tensile strength is identical to the reference values [4].
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Fig. 2. Evolution of the temperature, jack force and CFRP strain on GA_REF_T0 slab over time: (a) temperature in the heating
elements Th,i and in the epoxy adhesive Ta, j; (b) hydraulic jack force F’ and mid-span CFRP strain ε.

2.1. Short-term losses
In the case of the abovementioned specimens (strengthened with a single CFRP laminate strip using the MA
or the GA systems), the instantaneous losses were solely dependent on the prestressing systems because the
friction between the materials (CFRP laminate and concrete) is negligible and the instantaneous elastic
deformation of the concrete was inevitably compensated with the prestress application system. For the case of
slabs strengthened with the MA system, short-term prestress losses (a variation of 3.3% and 3.6% of the
initial prestrain, close to 1.2 kN) can be attributed to the process of applying the fixing screws between the
aluminium frame and the clamp units, typically at about 10 minutes after the application of the prestress. It
should be pointed that these spacers were used to block the prestressing system and, consequently, avoided
prestress losses during the curing of the epoxy. Once installed, these fixing screws perform as expected and
no CFRP strain losses were identified (see Fig. 3A). As can be seen in Fig. 2B and in Fig. 3B, with the
gradient anchorage the short-term prestress losses occurred when 1/3 of the prestress force is released. In
average the instantaneous prestress losses variation on slabs with the gradient anchorage were equal to 2.1%
of the initial prestrain (0.8 kN).

3. RECENT CONTRIBUITIONS ON FLEXURAL
PRESTRESSED FRP LAMINATE STRIPS

STRENGHTENING

WITH

Several approaches for the design of EBR strengthening has been developed over the last two decades [9–11].
Currently, in the scope of the design and execution of the EBR technique, there are several reference
documents worldwide such as: (i) American Concrete Institute, ACI 440.2R-17 [12]; (ii) National Research
Council, CNR-DT 200 R1/2013 [13]; (iii) Canadian Standards Association, CAN/CSA S6–06 [14]; and (iv)
Standards Australia, HB 305-2008 [15]. Design codes have not yet been elaborated for prestressed FRP
composites.
Recently, an experimental program with RC slabs strengthened with prestressed CFRP laminate strips
according to the EBR technique was carried out for a better understanding of the short, durability and longterm structural behaviour of such structural systems. The two abovementioned anchorage systems were
investigated: the mechanical anchorage (MA) system and the gradient anchorage (GA). The long-term
behaviour of the prestressed slabs was assessed by their exposure to the following four environmental
conditions for approximately 8 months: (i) reference environment – specimens in climatic chamber at 20 ºC;
(ii) water immersion in tank at 20 ºC of temperature; (iii) salt-water (35g/l of NaCl) at 20 ºC of temperature;
and (iv) wet/dry cycles in a tank with a water temperature of 20 ºC. Additionally, half of these specimens
were also subjected to sustained loading (creep) of 20 kN (1/3 of their ultimate load), promoting the
occurrence of cracking.
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3.1. Test Description and Setup
The present paper reports the results of 20 RC slabs: (i) 4 control specimens (series T0, labelled with the
suffix “_T0”) tested before the application of the environmental action/loading; (ii) 8 slabs subjected to
distinct environmental conditions (series U, labelled with the suffix “_U”); and, (iii) 8 slabs subjected to the
combined effect of environmental and loading conditions (series C, labelled with the suffix “_C”). As
mentions previously, two anchorage systems were analysed: MA and GA. All specimens were labelled with a
generic denomination X_Y_Z, where X represents the specimen’s type of anchorage (MA or GA), Y the
environmental condition (REF for laboratory premises, W for the immersion in water, CW for the immersion
in salt-water and WD for the wet-dry cycles) and Z is the series of the specimen.
The slabs were 2600 × 600 × 120 [mm] (length × height × thickness). The upper and lower longitudinal inner
reinforcement were composed of three steel bars with a diameter of 6 mm (3Ø6) and of five steel bars with
the diameter 8 mm (5Ø8), respectively. Transverse reinforcement was composed of closed steel stirrups of
Ø6 spaced of 300 mm. All strengthened slabs were strengthened with 2200 mm long CFRP laminates with a
cross-section of 50 × 1.2 [mm].
The specimens’ geometry and the test configuration used in the experimental program is presented in Fig. 4.
All slabs were loaded with a 4-point bending test setup with a shear span of 900 mm. All tests were carried
out with a servo-controlled equipment under displacement control at the rate of 1.2 mm/min at the actuator
cross-head. During these tests five linear variable differential transducers (LVDTs) were used to record the
deflection along the longitudinal axis of the slab, while strain gauges measured the strain variation in the
CFRP laminate, concrete and steel reinforcement. The applied load (F) was also measured with a load cell
(see Fig. 4).
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450
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600

2600

Fig. 4. Specimen’s geometry and test setup. Note: All units in millimetres.

A concrete class C30/37 with a maximum aggregate size of 12.5 mm and no fly ash was used. The mean
concrete compressive strength, assessed with cylinder specimens (150 mm/300 mm), was 40.2 MPa and its
modulus of elasticity was of 30.0 GPa, at 28-days of age of concrete. The tensile properties of the CFRP
laminate and steel reinforcement were assessed thought NP EN ISO 6892-1:2012 [16] and ISO 527-5:1997
[17] recommendations, respectively (see Table I).
The mechanical properties of the epoxy adhesive (Type: S&P Resin 220) used to bond the CFRP laminate to
the concrete surface was assessed by the authors in a previous research work [18]. After a curing period of
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7 days at 21 ºC, the adhesive presented a modulus elasticity of 8.7 GPa (CoV = 6.0%) and a tensile strength
of 20.7 MPa (CoV = 11.0%).

Table I. Material characterization (average values).
Tensile properties
Es
[GPa]

Ef
[GPa]

fy
[MPa]

fu
[MPa]

ff
[MPa]

Steel reinforcement Ø6

207
(0.4%)

--

519
(6.1%)

670
(5.1%)

--

Steel reinforcement Ø8

235
(4.6%)

--

596
(4.1%)

699
(2.1%)

--

CFRP laminate strip

--

168
(2.9%)

--

--

2944
(1.6%)

Note: The values between parentheses are the corresponding coefficients of
variation (CoV).

3.2. Experimental Results
At the end of the environmental action/loading exposure, monotonic tests up to failure were carried out. The
evolution of the mid-span displacement with the applied force for all uncracked specimens (series C) is
presented in Fig. 5. The key results (at concrete cracking, steel yielding and failure) obtained on the
monotonic tests up to the failure are also presented in Fig. 6.
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Fig. 5. Total force versus mid-span deflection: (a) uncracked MA system and (b) uncracked GA system. Note: (i) CFRP
laminate strip (intermediate) debonding; (ii) slippage from the anchorage plate; (iii) CFRP rupture.

The test of the specimen REF_T0 was stopped when the midspan deflection was 100 mm due to the LVDT
measurement range limitation. The failure mode would most likely be in this case concrete crushing on the
top fibre at midspan. Flexural cracks at the middle of the slabs contributed to the debonding of the CFRP
laminate strips, which progressively shifted towards the strip ends. For the case of MA specimens, the strip
debonding did not necessarily implicate the immediate reaching of the ultimate load carrying capacity
because the CFRP strip ends kept held by the metallic anchors. Eventually, the strip was pulled out of the
mechanical anchorage or, for the case of specimen MA_REF_T0, the CFRP strip presented rupture in tension
when the CFRP strain at the mid-span was close to 1.5% (see Fig. 5A and Fig. 6). The initial debonding
process observed on slabs with the GA system was rapidly transformed into the complete strip detachment,
resulting in a brittle failure, very similar to conventional EBR system (EBR_REF_T0) without any endanchorages (see Fig. 5B and Fig. 6).
As expected, the strengthened slabs with CFRP laminate significantly increased their stiffness and reduced
the corresponding mid-span deflection for a specific load level. The load levels registered at crack initiation,
steel yielding and failure of prestressed slabs were greater than the ones observed for un-strengthened
specimen (see Fig. 6). Up to the steel yielding, both anchorage techniques presented a similar response;
however the mechanical plates of the MA system prevented a premature failure and, consequently, allowed
the slabs to support greater ultimate loads and deflections.
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The eight-month exposure to the environmental actions had a negative effect on the yielding (δy, Fy) and on
the ultimate δu, Fu) levels in all specimens. In average terms, specimens from series T0 had considerable
higher cracking, yielding and ultimate loads. Also, specimens submitted to all four environmental actions
showed an average yielding and failure for lower deflection levels.
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Fig. 6. Main results obtained from the experimental program and failure modes: (1) FRP rupture in unidirectional tension
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concrete debonding (GA_WD_C). Note: Fcr, Fy, and Fu, are the load values at concrete cracking, steel yielding and at failure,
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The environmental condition influence was different on each type of anchorage: the MA specimens had the
greatest ultimate force and displacement (δu=66.6 mm and Fu=60.7 kN) when exposed to laboratory
conditions; and the lowest (δu=45.5 mm and Fu=56.1 kN) when immersed in water without chlorides. In
contrast, the GA slabs greatest ultimate load and displacement (δu=40.4 mm and Fu=56.7 kN) was observed
for the environment CW and the lowest for the REF premises (δu=38.2 mm and Fu=53.5 kN). Immersion in
salt-water led to the greatest reduction in the load at steel yielding, whereas the immersion in tap water led to
the lowest ultimate force (Fu) and mid-span displacement (δu). These effects are considerably more visible on
the cracked specimens (series C).

3.3. Numerical simulations
Using the DIANA TNO® (version 10.2) software, numerical simulations were performed to better understand
the experimental results described in the previous sections. Four slabs were chosen to be modelled: one
unstrengthened RC slab (REF_T0); a second slab strengthened with a CFRP laminate strip according to the
EBR technique (EBR_REF_T0); a third slab strengthened with one externally bonded prestressed CFRP
laminate strip with the MA system (MA_REF_T0); and a forth slab strengthened with one externally bonded
prestressed CFRP laminate strip with the GA system (GA_REF_T0). The specimen and test configuration
exhibit symmetry that was considered during the numerical simulations to reduce computational time. A
regular mesh composed of square finite elements with 10 mm of edge were used for modelling the concrete
component of the slabs. Line and interface elements were also used to simulate the reinforcements (steel and
CFRP) and interfaces between concrete and CFRP, respectively. The model geometry, finite element (FE)
mesh, loading configuration and boundary conditions used in the analysis of the four experimentally tested
specimens are presented in Fig. 7. The slabs were simulated as a plane state problem. In the present finite
element models, a total of four element types were used: (i) CQ16M (Diana® syntax) - eight-node
quadrilateral isoparametric - to model the concrete; (ii) CL6TR (Diana® syntax) to model the CFRP
reinforcement; (iii) CL12I (Diana® syntax) to model the interface between the CFRP material and the
concrete; and (iv) ‘EMBEDDED REINFORCEMENT’ to model the longitudinal and transverse steel
reinforcement. The constitutive model used to predict the concrete behaviour was the total strain based fixed
crack model, a smeared crack model. The non-linear tension softening model defined by Hordijk et al. [18]
was assumed to define the softening behaviour of the concrete. Reinforcing steel was considered elastic-
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plastic with a simple bi-linear law, and eventually CFRP was modelled linear-elastic up to unidirectional
tensile failure. The constitutive model inputs were obtained from the experimental characterization.
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Fig. 7. Characteristics of the used models.

To compare the FE analysis with the experimental results, a new origin of the relationship between force and
displacement was considered, being the origin point coincident with the last step of the self-weight load case
(for REF and EBR slabs) or last step of the prestress load case (for the MA and GA slabs). The origin of the
original vertical axis (see Fig. 8A) considers all the load cases (gravity, self-weight and monotonic loading),
whereas the origin of the new vertical axis only considers the monotonic loading. The later axis was used to
properly compare the FEA results with the experimental results.
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Fig. 8. (a) Axis considered in the FEA of the slab GA_REF_T0 and (b) comparison between the experimental results and
numerical predictions (FEM) in terms of total load versus mid-span displacement.

Fig. 8B shows the comparison between the experimental and numerical results regarding the relationship
between the total load and mid-span displacement. In general, the relationship between the total load and the
mid-span displacement obtained with the numerical simulation presented a good agreement with the
experimental results. These results give an accurate prediction of the deformation response of all slabs during
the elastic phase and cracked phase. In the FE models, the cracking initiation occurred for the same load and
mid-span displacement values of the experimental tests. The stiffness of the slabs during the first two stages
is identical for the numerical and experimental curves. The steel yielding and ultimate failure are also well
captured. Although failure was not reached in the modelled REF slab, result show that the yielding phase
started around step 290, when the total load, F, was 30.84 kN and the mid-span displacement, δ, was
29.02 mm. In the experimentally tested REF specimen, failure by concrete crushing would be expected. The
stiffness of the last test stages, for the REF, exhibits similar results on the numerical and experimental curves.

1220

Structural behavior of RC structures strengthened with prestressed CFRP laminates – J. Sena-Cruz and L. Correia

The maximum load for the specimens EBR, MA and GA was observed on step 374 (F=39.90 kN;
=28.97 mm), 795 (F=70.00 kN; =89.84 mm), and 410 (F=57.70 kN; =42.45 mm), respectively. The
failure on the T0_EBR and T0_GA. The difference between the maximum load obtained with the finite
element model (FEM) and with the experimental tests was in between 9.3% and 0.6%. Similarly to the
experimental tests, the failure on the EBR_REF_T0 and GA_REF_T0 specimens from the FEM was attained
when the interface between the CFRP laminate and the concrete reached its maximum capacity. The
intermediate debonding registered at about 56 kN, was captured in the numerical simulation of the
MA_REF_T0 slab. The numerical simulation also predicted failure by FRP rupture at the similar load and
mid-span displacement of the experimental test. In short, good correlations have been found between the
experimental results and numerical modelling, for the overall structural behaviour of slabs, including the
debonding process and failure modes

4. CONCLUSION
This paper presented the results of an experimental programme in which the main objective was to assess the
durability of RC slabs strengthened with prestressed CFRP laminate strips using two different anchorage
systems: the MA system and GA system. From this experimental programme the following main results were
obtained:
1)

In the MA slabs, short-term losses occurred when the fixing screws are installed between the
aluminium frame and the clamp units, whereas, in the GA slabs, the instantaneous prestress losses
were observed when the first 1/3 of the prestress force is released.

2)

The instantaneous losses of prestress measured were higher in slabs with the MA system than in
slabs with the GA system. The average instantaneous losses correspond to 2.7% of the total
prestress force initially applied.

3)

A similar response was observed for both anchorage techniques; however the mechanical plates of
the MA system prevented a premature failure and, consequently, allowed the slabs to support
greater ultimate loads and deflections;

4)

The initial debonding process observed on slabs with the GA system was rapidly transformed into
the complete strip detachment, resulting in a brittle failure, very similar to conventional EBR
system without any end-anchorages;

5)

All environmental actions caused a reduction of the yielding and failure loads of both anchorage
systems, full immersion in water and sea-water being the most severe ones. However, the influence
of each environment was different on each anchorage system;

6)

The synergetic actions (cracking + environment) caused the highest degradation of the load carrying
capacity of the slabs;

7)

Good correlations have been found between the numerical modelling and experimental results, for
the overall structural behaviour of slabs, including the debonding process and failure modes.
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Abstract
Pipelines are important engineering structures. They are often used in water and sewer lines. Incorrect
placement and bedding of pipes, wrong pipe and equipment selection, earthquakes and similar natural
disasters can cause significant damages in the pipelines. The first engineering approach to finding
external loads on a pipe was carried out by A. Marston in the early 1920’s. In this study, general
information was given about the placement of linear-elastic pipes in the soil, soil types, soil-structure
interaction, and the effects of external loads on pipes. Also, the effect of different loading conditions of
the soil on the pipe was investigated using the Marston load theory and the finite element method. The
analysis results obtained by these two methods were compared. The SAP2000 finite element program was
used for the analysis.
Keywords: Pipelines, Marston theory, finite element model, linear elastic behavior.

1. INTRODUCTION
The design of the buried pipes in the ground requires an extensive work. During the design work, care should
be taken to ensure that investment costs, maintenance costs, and project life are technically adequate and
economical. In general, the construction cost of the pipeline is related to the investment costs, the cleaning
and repair costs are related to the maintenance expenses, and the durability of the pipe material is related to
the project life. The construction stages of a pipeline can be listed as pre-construction planning, site
preparation, ordering and transport of materials, excavation, foundation and paving operations, pipe coupling,
backfilling, and pipeline testing [1].
The plastic pipe industry has made great progress in recent years. PVC (Polyvinyl chloride) pipes are the
most commonly used pipe type among plastic pipes. PVC pipes are widely used because they have a smooth
surface and are light, corrosion resistant, easy to install, flexible and leakproof. However, these pipes can be
fragile under 5°C. Their strength decreases with time at higher temperatures. Therefore, it is not appropriate
to use PVC pipes at temperatures below 15°C and above 60°C. PE (Polyethylene) pipes can perform well also
at low temperatures. One of the most important points to be considered in the design of the pipes is the
external loads that affect the pipes. The first engineering approach to this area was conducted by A. Marston
in the early 1920s. The loads affecting the pipe are a function of the soil-structure interaction and depend on
the relative rigidity of both. Pipes are divided into two as rigid and flexible pipes according to the
deformation resistance of the material they are made of. The load calculations are different for these two pipe
types. Pipes which are at least 2% deformable with no structural damage are defined as flexible and those that
do not comply with this criterion are defined as rigid. Asbestos cement pipes, stoneware pipes, concrete pipes
are examples of rigid pipes. Steel pipes, PVC pipes, and high-density polyethylene pipes (HDPE) are
examples of flexible pipes [2].
Flexible pipes carry loads with the support of the lateral earth pressure, which occurs against the deformation
of the pipe in the horizontal direction. Therefore, flexible pipes must be bedded in such a way as to ensure
adequate support under the pipe and to provide passive earth pressure at the pipe edges can be applied.
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The tightness of the bedding material is important in the design of flexible pipes and is determined according
to the construction conditions. Figure 1 shows the bedding types of flexible pipes in a trench [3].

Fig. 1. Bedding types of flexible pipes in a trench [3]

This study aims to investigate the placement conditions of the pipes into the ground, soils where the pipes are
placed, soil-structure interaction, and external loads that affect the buried pipes. In addition, the loads acting
on the pipe was investigated for the different bedding types. The effect of different bedding types under the
pipe was investigated using the Marston load theory and the finite element method and the results were
compared each other.

2. EXTERNAL LOADS AFFECTING THE BURIED FLEXIBLE PIPES
The loads affecting the buried pipes are as follows:
•
•
•

Soil load
Live loads
Loads along the pipe axis (non-uniform base support, different soil settlement, soil movements, loads
arising from frost formation)

The soil and the live loads are taken into account in the design of buried pipes. Live load (traffic load) is more
effective for low coating thickness, while soil load is more effective at high coating thickness. The soil load
acting on the pipe is weight of the soil on the pipe. The loads affecting a pipe depend on the rigidity of the
pipe and the bedding material and the properties of the filling material [4]. The Marston Load Theory is
generally used for calculating of the soil loads affecting the buried flexible pipes.

2.1. The Marston Load Theory
Experimental results of Marston and Spangler show that the soil load acting on flexible pipes is lower than
that of rigid pipes. The behavior of flexible pipes under affecting loads can be assumed as a spring behavior.
The spring displays that linear behavior until specific load value, after this, it shows nonlinear behavior [1].
When the spring is considered as a rigid pipe, the pipe can be assumed as a rigid spring and the soil around
the pipe is represented as a flexible spring.

Fig. 2. Load distribution on flexible pipes according to the Marston load theory [1]
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Wc =

Wd .Bc Cd .γ .Bd 2 .Bc
.Wc = Cd .γ .Bc .Bd
=
Bd
Bd

(1)

In the equation;
W c : load on a pipe for the unit length in filled type pipes (kN/m),
W d : load on a pipe for the unit length in trench type pipes (kN/m),
C d : load coefficient for trench type pipes,
B d : trench width (m),
B c : outer diameter of a pipe (m), and
γ : unit volume weight of the filling (kN/m3).
Marston developed this equation to find the filler load that acts on flexible pipes. The same rigidity of the
pipe and the floor is an assumption for the development of the formula and should not be applied to every
flexible pipe. The maximum load occurs over time and the initial load is 20-25% lower than the maximum
load [3].

2.2. Prism Load
Equation (1) represents the minimum load condition. The use of a prism load is a more realistic approach to
the finding of the soil load acting on flexible pipes. The effective load on flexible pipes takes a value between
the minimum load and the prism load. After a long process, the load can reach the prism load. Therefore, it is
recommended to use the prism load to calculate the soil load acting on the flexible pipes. An advantage of the
prism load is that it is independent of the trench width. The prism load shown in Figure 3 can be calculated
using Equation (2) [1].

P = γ .H

(2)

In the equation;
P : prism load (kN/m2),
γ : unit volume weight of the filling (kN/m3), and
H : height of the filling (m).

Fig. 3. Prism load [1]

2.3. Soil Load Affecting the Pipes in a Trench
The equation (1) developed by Marston to find the soil load affecting the flexible pipes within a trench had
been presented above. In the calculation, the C d value is obtained from Figure 4.
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Fig. 4. Diagram for the load coefficient (C d ) in case of a trench [1]

Equation (3) is obtained if the prism load is multiplied by B c and equalized to the load obtained from the
Marston equation.

γ .H .Bc = Cd .γ .Bc .Bd → Cd =

H
Bd

(3)

As it is seen, the prism load is a special condition of the Marston load [1].

3. DESIGN OF FLEXIBLE PIPES
The load-carrying capacity of a flexible pipe depends on the support of passive soil pressure against the
deformation in the lateral direction of the pipe. The following three parameters are important for the design of
flexible pipes [1].
1. Load
2. The rigidity of the soil around the pipes
3. Pipe rigidity
The load that affects a pipe can be calculated using the prism load theory. The prism load is equal to the unit
volume weight of the filler material multiplied by the filler height. Several studies have shown that the load
on a pipe reaches the prism load over time. The performance limits of flexible pipes are related to bending,
and therefore safety factors are also based on bending. Each material has different performance limits and the
safety factor is taken as at least 1.5.
The operation of the floor-pipe system in flexible pipes depends on the rigidities of the pipe and the floor.
The soil rigidity is expressed with the effective soil module (E'). The soil module E' depends on the soil
properties such as tightness, soil type, and water content. Rigidity is the factor that affects mostly the soil
rigidity. The pipe rigidity is a distinctive feature for flexible pipes. An increase in the temperature, long-term
exposure to load (straining) and low pipe thickness reduce the rigidity of a pipe [1].
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4. DETERMINATION OF LOADS AFFECTING THE BURIED FLEXIBLE PIPES BY
THE SAP2000 FINITE ELEMENTS PROGRAM
4.1. Materials and Methods
In this study, the effects of pipe materials, bedding materials and trench width on buried pipes were analyzed
with modeling made using the SAP2000 software. The cross section of the soil where the pipes are placed is
shown in Figure 5. In the numerical analysis, inner diameter of polyethylene pipe is 1.6 m and trench deep is
4.3 m. Bedding of polyethylene pipe is with a class C. In the analysis, the underground water level is not
considered.

Fig. 5. Finite element model of soil and buried pipe profile

Depth of the trench was extended to 4.7 m due to pipes was placed in the clay. The trench width were
selected as 2.6 m. Bedding material of the pipe is constituted with granular material. To investigate the effects
of bedding materials on the behaviors of buried pipes, the bedding materials with different tightness values
are used. For this purpose, different bedding materials (E=10000 kN/m2, E=30000 kN/m2, E=50000 kN/m2)
was used in the analysis. Material properties of the polyethylene pipes and sheet piles used in analysis were
given in Table 1 and Table 2, respectively. Additionally, material properties of the bedding materials are also
seen in Table 3.
Table 1. Pipe properties used in analysis
Table 2. Sheet pile properties used in analysis
Polyethylene Pipe
Outer diameter (mm)

EA (kN/m)

1788

1162000

2

Inner diameter (mm)

1600

EA (kN/m)

71421.9

EI (kNm2/m)

52.705

EI (kNm /m)

2944

ν

0.25

Table 3. Properties of the bedding materials used in analysis
E (kN/m2)

γ k (kN/m2)

ν

Bed Material (1), loose sand

10000

15.7

0.3

Bed Material (2), medium tight sand

30000

16.7

0.25

Bed Material (3), tight sand

50000

17.9

0.2

Tight Granular Material

100000

18.5

0.25
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4.2. Assessment of the Obtained Results
In this study, the loads acting on the buried flexible pipes in the ground were investigated depending on the
type of bedding material. The axial force, shear force, bending moment and change in normal stresses acting
on the buried pipes obtained by using SAP2000 finite element program. These diagrams were shown in
Figure 6-14.

(a)

(b)

Fig. 6. Shear force diagram for bedding material (1): (a) according to finite element method; (b) according to
Marston load theory

(a)

(b)

Fig. 7. Bending moment diagram for bedding material (1): (a) according to finite element method; (b)
according to Marston load theory

(a)

(b)

Fig. 8. Normal stresses diagram for bedding material (1): (a) according to finite element method; (b)
according to Marston load theory
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(a)

(b)

Fig. 9. Shear force diagram for bedding material (2): (a) according to finite element method; (b) according to
Marston load theory

(a)

(b)

Fig. 10. Bending moment diagram for bedding material (2): (a) according to finite element method; (b)
according to Marston load theory

(a)

(b)

Fig. 11. Normal stresses diagram for bedding material (2): (a) according to finite element method; (b)
according to Marston load theory

(a)

(b)

Fig. 12. Shear force diagram for bedding material (3): (a) according to finite element method; (b) according
to Marston load theory
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(a)

(b)

Fig. 13. Bending moment diagram for bedding material (3): (a) according to finite element method; (b)
according to Marston load theory

(a)

(b)

Fig. 14. Normal stresses diagram for bedding material (3): (a) according to finite element method; (b)
according to Marston load theory

5. CONCLUSIONS
The results of the investigations performed can be summarized as follows:
•

The results obtained with the Marston method are higher than the results obtained using the SAP2000
finite element program.

•

It is seen that the elasticity modulus of the bedding material under the pipe increases, the total load, axial
force, shear force, bending moment and normal stress values acting on the pipe decrease.
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Abstract
The importance of technological and scientific progress reveals itself in transition from industrial society
to information society at global level. All countries in world is trying to increase their competitiveness on
the basis of innovation, research and development (R&D) to provide better prosperity and resources to
their residents. In this regard, foundation of R&D and innovation ecosystem and its sustainability have a
great contribution in development of technological and innovative capacity of the countries. From this
point of view, universities-source of knowledge-and industry –producer of innovative products- should
come together with in the guidance of government. Considering this fact, countries that make high tech
production for global markets strengthen this cooperation between industry and university continuously.
The gains of this cooperation are the driving force behind legislative regulations to empower and develop
the relationship between industry and university. The relationship between industry and university, which
are significant actors of R&D and innovation ecosystem, are defined with various ways and different
perspectives are developed in this regard. The aim of this study is to explain the importance of a model
proposal with respect to empowerment GUIC in the development of our country.
Keywords: Government-University and Industry Cooperation (GUIC), Industrialization of Turkey, R&D,
Innovation

1. GİRİŞ
Kamu –Üniversite –Sanayi İşbirliğinin (KÜSİ) amacı, KÜSİ paydaşları arasındaki işbirliğini artırarak sinerji
oluşturmak, sanayimizin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi (inovatif) ürünler üretebilen yüksek
teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşumuna katkı sağlamaktır.
Günümüzde firmalar yenilikçi ürün ve ürün süreçlerine geçerek rekabetçi pazarda ayakta kalabilmektedirler.
Bilginin üretildiği üniversiteler ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayinin devletin destek ve rehberliğinde
bir araya gelmeleri zorunlu hale gelmiştir.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nda 138 ülke arasında ilk 5
ülke sırasıyla; İsviçre, Singapur, ABD, Hollanda ve Almanya’dır. Üniversite Sanayi İşbirliği Ar-Ge boyutu
içerisinde yer alan ve sıralamada kullanılan parametrelerden biridir. Bu ülkeler Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni
en iyi kullanarak inovasyona dayalı üretim yapan ülkeler olarak raporda ifade edilmektedir [1]. Bu sonuçlar,
küresel rekabet edebilirlik ile Üniversite-Sanayi İşbirliği arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya
koymaktadır. Gelişmiş ülkeler inovasyona dayalı, rekabet edebilir doğru kurgulanmış bir ekosistem
oluşturmak için kamu kaynaklarını araştırma ve geliştirme için kullanmakta ve her geçen gün bu doğrultuda
yeni politikalar geliştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda politika yapıcıları, üniversite ve sanayi arasındaki
iletişimi artırmak ve üniversite ile sanayi arasında yeni bağlar kurmanın yollarını aramaktadırlar. Sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapan Ülkeler üniversite- sanayi işbirliğini, rekabetçi inovasyonu ve
ekonomik kalkınmanın en önemli faktörü olarak görmektedirler. Bu çerçevede kamu, üniversite ile sanayi
*
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arasında işbirliklerini kolaylaştırma ve geliştirme adına etkin mevzuat ve politikalar yapmak ve geliştirmek
zorundadır.
Dolaysıyla bu çalışmanın amacı, kalkınma modeli olarak önerilen KÜSİ modeli hakkında inovasyon,
uluslararası rekabet, Bilim ve Teknoloji politikalarında KÜSİ’nin yeri ve faaliyetleri ve Endüstri 4.0
dönüşümü bağlamında araştırma yapılmıştır.

2. ÜLKEMİZDE İNOVASYON FAALİYETLERİ
İnovasyon; kelime anlamıyla yenilik, yenilikçilik, yenileme manasına gelmekte olup iktisadi tanımlar vardır.
‘İnovasyon’ kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) ifade eder.
OECD’nin Oslo El Kitabında ise inovasyon; “bir yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün/hizmet veya süreç, yeni bir pazarlama
yöntemi ya da yeni bir örgütsel yöntemin gerçekleştirilmesi” şeklinde tanımlamaktadır [2].
Türkiye’de inovasyon, kamu olarak devletin Kalkınma Planlarındaki Ar-Ge ve yenilik kapsamındaki
politikaları yön vermiştir. İlk olarak Kalkınma Planı 1963 yılında yapılmış ve dokuz adet beş yıllık Kalkınma
Planı uygulanmış ve son olarak 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı yürürlüğe girmiştir.
Kalkınma Planlarındaki inovasyon politikalarının temel hedefleri; özel sektör odaklı katma değeri yüksek
teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri yapmak, inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmak, inovatif
fikirlerin ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak Ülkemizin rekabet gücünün artırılması olarak görülmektedir.
Küresel pazarda rekabet edebilir bir eko sistemin oluşturulması için bilim/teknoloji ve ekonomi politikaları
arasındaki uyuma ve bu politikaları gerçekleştirecek paydaşlar arasında etkileşimin sağlanması yani kamu,
üniversite ve sanayi kesimlerin katılımları ve etkileşimleri ile kurgulanmış bir kalkınma modeli ile
sağlanacaktır.
Kalkınma Planlarında Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri gerçekleştiren şirketlerin önemli bir bölümünün küçük
ölçekli ve desteğe ihtiyaç duyan yapılar olduğunun altı çizilmekte ve bu yapılara finansal açıdan destek
sunulmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Devlet KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), aracılığı ile girişimcilere hibe desteği sağlamaktadır. Kamu kaynakları
üzerinden girişimcilere sunulan bir diğer destek ise, kuluçka ve kümelenme merkezleri kuruluşuna sağlanan
teşviklerdir [3].
Devlet kurmuş olduğu veya kurulmasına katkıda bulunduğu araştırma kurumlarının (araştırma merkezleri,
enstitüler, üniversiteler, kamu/özel Ar-Ge merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) gibi) bilgi
üretimi ve teknoloji geliştirilmesi kapsamında önemli bir yer almaktadır. Bu araştırma kurumları bilim
topluluklarının şekillenmesi ve işbirlikleri kurulmasının yanı sıra nitelikli insan gücünün çekilmesi ve üretilen
bilginin özel sektörle paylaşılmasına da önemli katkılar sağlamaktadır [4].
Ar-Ge mevzuatı ve nakit destek programları kapsamında Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlere farklı
teşvik ve destekler sunulmaktadır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu [5] ve 5746 sayılı ArGe ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun [6] ile sağlanan teşvikler şirketlerin Ar-Ge
faaliyetlerini artırmasını teşvik edecek önemli destekler yer almaktadır.
Ayrıca, 2008 yılında kabul edilen Ar-Ge Kanunu son şeklini Onuncu Kalkınma Planı ile planda yer alan
Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı ve Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve
Yerli Üretim Programı kapsamında yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi ile almıştır. Bu paket, Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek amacıyla hazırlanmıştır [7]. Bu reform
paketi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:
• Ar-Ge Merkezi asgari şartlarında değişiklik yapılmıştır.
• Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilmesi gereken asgari Tam Zaman Eşdeğer (TZE)
personel sayısı azaltılmıştır.
• Temel bilimler alanlarından mezun personel için sağlanan ek desteklerin kapsamında değişiklik
yapılmıştır.
• Gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması hayata geçirilmiştir.
• Sigorta primi desteği uygulaması getirilmiştir.
• Damga ve gümrük vergisi istisnası uygulaması başlatılmıştır.
• Rekabet öncesi işbirliği projelerine ek destek getirilmiştir.
• Tasarım merkezinin ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Siparişe dayalı Ar-Ge faaliyeti yürüten Ar-Ge veya tasarım merkezleri için siparişi veren şirketlerin
de desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Öğretim elemanlarının Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdamının sağlanması planlanmaktadır.
• Tasarım tescil giderlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülmektedir.
• Teknogirişim sermayesi desteği sağlanmakta ve teknogirişim sermaye desteği almış projelerin
finansmanında kullanılmak üzere diğer şirketler tarafından sağlanan sermaye desteklerinin teşviklere
konu edilmesi hedeflenmektedir.
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Türkiye ekonomisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yeri çok önemli olup, imalat sanayinin
teknoloji içeriğinin yükseltilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması, bağlamında Ar-Ge faaliyetleri
büyük önem taşımaktadır. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde, özellikle Türkiye’nin uluslararası
rekabet gücü açısından belli bir altyapıya sahip olduğu alanların güçlendirilmesi, teknoloji düzeyinin
geliştirilmesi, bu doğrultuda gelecek dönemde bir sıçramanın gerçekleştirilmesi, uluslararası değer
zincirindeki etkinliğin artırılması açısından kritik görünmektedir. Bu bağlamda Bakanlığın bölgesel
kalkınmada öncelikli alanların belirlenmesi ve bölgesel altyapıyı dikkate alarak ithal ikamesi olan aramalı
üretimini destekleme konusunda çıkarmış olduğu envanter cari açığı kapatma yönünde önemli bir adım olarak
görülmektedir.
Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine verilen önem doğrultusunda Onuncu
Kalkınma Planının ana eksenlerinden biri “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda, Ar-Ge ve yenilik politikalarının temel amacı, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör
odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının
ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne
erişmesine katkıda bulunulması olarak tespit edilmiştir. Özel sektörün yenilik yapma yeteneğinin artırılması,
araştırmacı insan gücünün geliştirilmesi, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi, araştırma desteklerinin
etkinliğinin artırılması ile araştırma altyapılarının etkin kullanımının sağlanması bu kapsamda öne çıkan
politika alanlarını teşkil etmektedir.
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişimini desteleyecek politikalar, bu politikalarda yer alan hedeflerin
gerçekleştirilmesini sağlayacak eylemler, projeler, sağlanan destekler ve teşvikler, Türkiye büyüme vizyonu
ile eşzamanlı bir şekilde artırmasını gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin durumunu göstermesi
açısından Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabet raporunda inovasyonun alt
bileşenlerini gösteren kriterler, puanları ve sıralaması Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo I. Türkiye İnovasyon Sıralaması [1].
İnovasyon Alt Bileşeni
İnovasyon Kapasitesi
Bilimsel Araştırma Kurumlarının Niteliği
Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları
Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği
Yüksek Teknolojilere Yönelik Kamu Satın Alma Politikaları
Bilim İnsanı ve Mühendis Mevcudiyeti
PCT Patentleri, Milyon Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı

Puan
3.3
4.1
3.3
3.3
3.5
3.4
4.3
9.2

Sıralama (138 ülke)
71
75
103
70
63
62
49
42

3. ULUSLARARASI REKABET GÜCÜNDE İNOVASYON
Firmalar küresel rekabet ortamında var olması için inovasyon odaklı ürün ve üretim yöntemleri kullanması
gerekmektedir. İnovasyon, firmanın en temel 3 problemine çözüm getirmeyi amaçlar: Varlığını
sürdürebilmesi, pazarda lider konuma gelmesi ve kârlılığını artırması [8]. İnovasyon ancak sistematik olarak
yönetilen Ar-Ge çalışmaları ile yapılabilir. Günümüzde teknoloji transferi ile üretim yapma, transfer edilen
teknolojinin yetersiz kalabilmesi sebebiyle firma rekabet gücünü kısa sürede kaybedebilmektedir. Dolaysıyla,
üretim sürecinde var olan teknolojilerin yeniden yapılandırılması veya yeni olarak geliştirilmesi gerekir.
İnovasyonun önemini anlamış politika yapıcıları, rekabet avantajını kaybetmek istemedikleri için, inovasyon
konusunda eksikliklerini gidermek ve ileriye yönelik adımlar atmak için yeni yaklaşımlar
benimsemektedirler. Bu yaklaşımlar aynı zamanda rekabet gücünü artırmakla kalmayıp, milletlerine uzun
vadede daha yüksek yaşam standartları ve bilgili toplum olmasını sağlamaktadır. [9].
Günümüzde ülke ekonomilerinin verimlilik düzeyleri ve üretim yapıları, istikrarlı bir ekonomik büyümeye
kavuşabilmek ve refah artışı sağlayabilmek açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, dünyada
inovasyon faaliyetlerine yönelim ivme kazanmakta ve ülkelerin daha az kaynakla, daha fazla katma değer
yaratma çabası içerisinde oldukları görülmektedir [10] .
Uluslararası rekabette teknoloji ve yenilik sürecinin gittikçe belirleyici olmaya başlaması neticesinde yeni
teknolojilerin kullanımı ve yenilik yapma kapasitesi rekabet gücünün en temel bileşeni olarak öne çıkmış,
böylelikle teknolojik değişme, firmaların global ekonomi içerisinde varlıklarını sürdürebilmelerinin “olmazsa
olmaz” koşulu olmuştur [11] .
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabet raporunda temel bulgular olarak; 1)
Ekonomiler rekabetçi değilse para teşviki büyümeyi canlandırmak için yeterli değildir. 2) Rekabetçiliğin
artarak önem kazanan unsuru, yenilik için uygun ortamı sağlamaktır. 3)Gelişmekte olan ekonomilerin
öncelikleri değişmektedir; güncellenmiş iş uygulamaları ve inovasyona yatırım, en az altyapı, beceriler ve
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etkin pazarlar kadar önemli hale gelmektedir. 4) Yenilik ise ekonominin açıklığı ve ekonomik entegrasyon ile
birlikte düşünülmelidir [1]. Aynı zamanda, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016-2017 Küresel
Rekabet Endeksine göre ülkeler, verimlilik açısından; Faktör Temelli Ekonomiler, Faktör Temelli
Ekonomilerden Verimlilik Temelli Ekonomilere Geçiş Ekonomileri, Verimlilik Temelli Ekonomiler,
Verimlilik Temelli Ekonomilerden İnovasyon Temelli Ekonomiye Geçiş Ekonomiler ve İnovasyon Temelli
Ekonomiler olmak üzere beş farklı kategoriye ayrılmaktadır. Rapora göre Türkiye, 138 ülke arasından 55.
sıraya yerleşerek verimlilik temelli ekonomi yapısından inovasyon temelli ekonomilere geçiş ülkeleri arasına
girmiştir. Nitekim Rapor’un Türkiye özelindeki değerlendirmesinde yer alan, ‘Türkiye, komşu ülkelerindeki
istikrarsız jeopolitik durum ve maruz kaldığı yoğun göç baskısı göze alındığında ekonomik açıdan
dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır. Türkiye’nin küresel değer zincirinde yukarı taşınmasına yardım edecek
nitelikte sağlam bir inovasyon ekosistemi geliştirmek için yatırımlara ihtiyacı olduğu, kamu kurumlarının
daha etkin ve saydam olması için reformlara gereksinim olduğu” ifadeleri bu bakımdan dikkatle okunması
gereken bir tespittir [1]. Rekabetçilik düzeyi açısından; Türkiye inovasyon bileşeninde 138 ülke arasından 3.3
puanla 71. sırada yer almaktadır (Şekil 1 a). Türkiye’nin inovasyon alanındaki rekabet gücü, Küresel Rekabet
Gücü Endeksi verilerine dayanılarak benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkeler (Arjantin, Barbados, Şili, Kosta
Rika, Hırvatistan, Macaristan, Letonya, Lübnan, Litvanya, Malezya, Morityus, Meksika, Umman, Panama,
Polonya, Suudi Arabistan, Slovakya, Türkiye, Uruguay) ile kıyaslanması Şekil 1b’de görülmektedir.

(a)

(b)

Şekil 1. a) Türkiye Avrupa ve Kuzey Amerika alt endekslerlin puan dağılımı; b) Türkiye'nin Aynı Rekabetçilik
Düzeyindeki Ülkeler İle Karşılaştırılması- İnovasyon Bileşeni. [1]

Gelişmekte olan ülkeler uzun vadede refah düzeyindeki artışı inovasyonla gerçekleştirebilir. İnovasyon
sistemini kalkınma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanan ülkeler, küresel rekabet düzeyini artırma yolunda
ilerlemektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında ulusal inovasyon
sisteminin gündeme alınmış olması bu bakımdan önemlidir [12]. Yine, 2014-2018 yıllarına ilişkin kalkınma
hamlelerini öncelikli dönüşüm programları halinde ortaya koyan Onuncu Kalkınma Planı’nda inovasyon
kapasitesinin artırılmasına yönelik tedbirlere ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Özellikle “Kamu Alımları
Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” ülkemizin Küresel Rekabet Endeksinde başarılı bir
performans gösterdiği yüksek teknolojili ürünlere yönelik satın alma politikaları alanında daha da ileri
noktalara taşıyacak niteliktedir. Gerek ulusal planlarda gerek diğer strateji belgelerinde yer alan inovasyona
dair hedeflerin gerçekleştirilmesi bakımından en önemli unsur etkili bir izleme-değerlendirme
mekanizmasının kurulmasıdır. Bu sayede, etkili/etkin politikaların belirlenmesi/geliştirilmesi ve nihayetinde
inovasyana dayalı rekabet gücünün artırılması sağlanabilecektir [12].

4. BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARINDA KÜSİ’NİN YERİ
Bu konuda köşe taşı niteliğinde olan en güzel çalışma Erdil ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu makaledir
[13] . Bu çalışmada beş yıllık kalkınma planları dikkate alarak Bilim ve teknoloji politikalarında üniversitesanayi işbirliği temelleri tarihsel süreç içinde verilmiştir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında “Cazibe
merkezlerinin kurulması, özellikle üniversitelerin kuvvetli oldukları belli alanlarda ihtisaslaşmaları ve
üniversite sanayi işbirliğinin etkin hale getirilmesi teşvik edilecektir” [14] ifadesi üniversite-sanayi işbirliğini
işaret eden en somut örnektir. Bunu gerçekleştirmek için Devlet Planlama Teşkilatı’nın teknoparkların
kurulmasında aktif rol üstleneceği, kamu araştırma enstitülerini ve üniversite Ar-Ge faaliyetlerini
destekleyeceği belirtilmiştir [15-16] Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında “Üniversite-sanayi-kamu üçlüsü
arasında işbirliğini geliştirecek bir iklim yaratmak ve teknoparkların kurulma ve yaygınlaşmasını sağlamak”
da bu planın üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik hedefleri arasında yer almıştır [16]. Üniversite-
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sanayi işbirliğini sağlamak amacıyla “hukuki, ekonomik ve yapısal düzenlemeler geliştirilmesi ve
üniversiteler bünyesinde müteşebbislik becerisini artırmak üzere uygulamalı eğitim programları
düzenlenmesi” hedefleri açıkça ifade edilmiştir [17]. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde; bilim ve
teknoloji alanındaki hedef ve politikalar, öncelikli teknolojilerin geliştirilmesi, bilgi ağ altyapısının
oluşturulması, kamu tedarik politikası, risk sermayesi, özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi,
teknoloji merkezleri ve parkları ile patent hakları gibi oldukça detaylandırılmış hedef ve politikaların varlığı
da dolaylı yoldan üniversite-sanayi işbirliğiyle ilişkilendirilebilir[18].Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda yer alan “Sanayinin teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, entegrasyon içinde, üniversitesanayi işbirliğinin yaygınlaştırılması, teknoloji destek ve geliştirme merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji
enstitülerinin kurulmasının desteklenmesi ve Ar-Ge desteklerinin artırılması sağlanacaktır” [19] ifadesi
doğrudan üniversite sanayi işbirliğini geliştirmeyi hedeflerken; hukuki düzenlemeler alanında belirtilen
“Üniversite-sanayi işbirliğinin esasları araştırmacı şirketleri de kapsayacak şekilde düzenlenecektir” [19]
ifadesi şirketlerin de bu işbirliğinde aktif rol oynamaları gerekliliğini ortaya koymuştur. Dokuzuncu
Kalkınma Planında ise, Teknolojik Gelişme ve İnovasyon başlığı hazırlanmış, üniversite-sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi; üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücünün ve altyapısının özel sektör tarafından kullanılmasının
desteklenmesi; üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren teknoloji geliştirme bölgelerinin altyapılarının
tamamlanması ve öncelikli alanlarda uzmanlaşmalarının düzenlenmesi kararları alınmıştır [20]. Bu alanda
planda belirtilen bir diğer strateji ise, üniversitelerin toplumla ve iş dünyasıyla tam bir etkileşim içinde yerel
uzmanlaşma alanlarına yönelik eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerinde yoğunlaşmasının sağlanmasıdır
[20]. 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda bilim, teknoloji ve yenilik bölümü altında
KÜSİ’ye vurgu yapılmış ve KÜSİ’nin geliştirilmesine yönelik politika önerileri sıralanmıştır. 2011-2016
yıllarını kapsayan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2013 yılı Eylem Planı’nda bilginin
yayılımını ve ticarileştirmesini artırmak amacıyla paydaşların bir araya geldiği platformların etkinleştirilmesi,
disiplinler arası araştırmaların artırılması ve araştırma sonuçlarının paylaşımının teşvik edilmesi gibi KÜSİ’ye
yönelik olarak çeşitli stratejik amaçlar listelenmiştir. 27 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısı’nda ise üniversitelerde yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi
amacıyla politika araçlarının geliştirilmesine vurgu yapılarak, Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını
etkinleştirmek ve sayılarını artırmak amacıyla politika araçlarının geliştirilmesi bağlamında önemli kararlar
alınmıştır. 2015 ortalarında kabul edilen. Türkiye Kamu – Üniversite - Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve
Eylem Planı (2015-2018) hazırlanmış olup yürürlüğe girmiştir. [21].

5. BÖLGESEL KALKINMADA KÜSİ’NİN ROLÜ
Türkiye KÜSİ Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)'in yürürlüğe girmesiyle beraber yapılan ve yapılacak
çalışmaların ülke sanayisinin gelişmesi hedeflenmiştir. 81 ili kapsayan KÜSİ çalışmaları 2015 yılından bu
yana her il için farklı sayılarda ancak benzer faaliyetleri içerecek şekilde yürütülmüştür. Bu durum, üniversite
ve sanayi altyapısı gelişmiş illerimizin diğer iller ile farkını ve potansiyelini ciddi bir şekilde ortaya koyarken,
üniversite ve sanayi altyapısı gelişmekte olan illerimizdeki bu eylemlerin uygulanamama sıkıntısını da
beraberinde getirmiştir [22]. KÜSİ faaliyetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması
amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile
KÜSİ Çalışma Grubu üyeleri tarafından mevcut durum analizine yönelik olarak 81 ilde 1398 kişinin katılımı
ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir [22]. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan ve ankete katılanlar
(kamu, üniversite ve sanayi temsilcileri) tarafından tespit edilen yeni bir KÜSİ modeli ihtiyacı doğrultusunda
illerin Ar-Ge ve yenilik ekosistem potansiyeli ile bu potansiyelin uygulamaya aktarılmasındaki farklılıkları
temel alan yeni bir KÜSİ modeli oluşturulmuştur. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yapılan
çalışmalar sonucunda elde edilen bu iki endeksin nasıl elde edildiği detaylıca referans 23’de anlatılmıştır.
Yapılan bu çalışmaya göre; Yeni model çalışmasında, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü verileri ile
Girişimci Bilgi Sistemi, Türk Patent, TÜBİTAK ve KOSGEB verileriyle açık kaynaklardan erişilen YÖK
verilerinden yararlanılmıştır [23].
KÜSİ Yeni Model çalışması kapsamında 2 tür endeks elde edilmiştir. Endekslerden biri KÜSİ kapsamında
illerin Ar-Ge ve yenilik ekosistemini ortaya koyarken, diğeri illerin uygulama endeksini ortaya koymaktadır
[23]. İki ayrı endeks oluşturulmasının nedeni, illerin KÜSİ kapsamında girdi değişkenleri ile çıktı
değişkenlerini ayrı ayrı yorumlama gereksiniminden kaynaklanmaktadır. KÜSİ Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem
Endeksi illerin KÜSİ kapsamındaki potansiyel durumlarını ortaya koyarken, KÜSİ Uygulama Endeksi illerin
KÜSİ kapsamındaki potansiyellerini ne ölçüde kullandıklarını ortaya koymaktadır. KÜSİ Ar-Ge ve Yenilik
Ekosistem Endeksi, illerimizdeki Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde yer alan kurumların (Ar-Ge/Tasarım
Merkezi, Enstitü, Üniversite, TGB, TTO) bilgilerini, illerimizdeki sektörlerin bilgilerini ve yine illerimizdeki
OSB’lerin bilgilerini içeren, 50 farklı kriterden oluşan bir endekstir [23]. KÜSİ Uygulama Endeksi ise
illerimizdeki Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde yer alan kurumların uygulamaları doğrultusunda ortaya çıkan
proje (TEYDEB, SAN-TEZ, ARDEB, KOSGEB vb. projeler) bilgilerini, ticarileşme (Patent, Faydalı Model,
Marka, TÜR Belgesi) bilgilerini ve girişimcilik (TÜBİTAK 1512 ve KOSGEB Girişimcilik) bilgilerini
içeren, 24 kriterden oluşan bir endekstir. Bu iki endeks, aynı düzlemde yer alan ancak birinin girdisinin
ötekinin çıktısı olduğu, birbirilerini tamamlayıcı endekslerdir. Çalışma kapsamında ayrıca Ar-Ge ve Yenilik
ekosistemini en iyi kullanan ve kullanamayan iller de sıralanmış, sıralama kapsamında iller gruplandırılmış
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ve değişkenler bazında illerin kriterler bazında eksiklikleri ortaya çıkarılmıştır. İllerin KÜSİ Ar-Ge ve Yenilik
Ekosistem Endeksi genel puan değerleri bir bütün olarak incelendiğinde, toplam puan değerleri arasında
önemli farklılıklar ve kırılma noktaları olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, benzer puan değerlerine sahip
iller arasında gruplama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Lider İller (6), Lider Takipçisi İller (41),
Orta Düşük Puana Sahip İller (17) ve Düşük Puana Sahip İller (17) olmak üzere 4 homojen grup
belirlenmiştir. Benzer şekilde KÜSİ Uygulama Endeksinde ise Lider İller (5), Lider Takipçisi İller (36), Orta
Düşük Puana Sahip İller (18) ve Düşük Puana Sahip İller (22) olmak üzere 4 homojen grup belirlenmiştir.
Şekil 2’de KÜSİ Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi İl Performans Sonuçları gösterilmektedir [23].

Şekil 2. KÜSİ Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi İl Performans Sonuçları [23].

Elde edilen endeksler ışığında, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep illeri KÜSİ Ar-Ge ve
Yenilik potansiyeli ile KÜSİ uygulama kabiliyeti anlamında Lider İller kategorisinde Sivas her iki endekste
de Lider Takipçisi İller kategorisinde yer almıştır. Bu nedenle, politika önerileri oluşturulurken yalnızca bu
illerin kendi içindeki değişken değerleri göz önünde bulundurularak ilin KÜSİ konusundaki artı (+) ve eksi (-)
yönleri belirlenmiştir. Belirlenen bu artı ve eksi yönlere göre, 81 ilin politika faaliyetleri şekillendirilmiş ve
illerimizin KÜSİ ihtiyaç analizi yapılmıştır [22]. Şekil 3’de KÜSİ Uygulama Endeksi İl Performans Sonuçları
gösterilmektedir [23].

Şekil 3. KÜSİ Uygulama Endeksi İl Performans Sonuçları [23].

KÜSİ ihtiyaç analizi kapsamında, illerin ekosistem potansiyelleri ve uygulama kabiliyetlerine göre illerin
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 14 farklı faaliyet türünden 2018 Yılı KÜSİ Faaliyet Planı çıkarılmıştır.
Tablo II’de İllerin 2018 Yılı KÜSİ faaliyet planı verilmektedir. Geliştirilen politikaya göre, 2018 yılında
toplam 5173 faaliyet gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu çalışma, KÜSİ politikalarının belirlenmesi ve
hayata geçirilmesi anlamında daha önce ülkemizde böyle bir çalışma yapılmadığı için de bir emsal teşkil
edecek olup KÜSİ çalışmalarının daha etkin ve sürdürülebilir yürütülmesi amacıyla da yol gösterecektir.
İhtiyaç analizi sonucu ortaya çıkan politikalar, illerimizin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi
ürünler üretilebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir sanayi yapısına kavuşmasını sağlayacaktır.
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Tablo II. İllerin 2018 Yılı KÜSİ faaliyet planı [23].
Sır
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Faaliyetin Türü
Bir Firma İle İnovasyon Mentörlük Faaliyeti
Destek Programı - TÜR Belgesi Tanıtımı
Proje Yazma Faaliyeti
Sanayiye Dönük Yüksek Lisans - Doktora Tezi Yaptırma Faaliyeti
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Bilgilendirme Faaliyeti
Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulmasına Yönelik Faaliyet
Proje Nicelik ve Niteliğini Artırma Faaliyeti
İle Özgü Diğer Faaliyet
OSB*'lerde MYO*/Teknik Kolej Kurulumuna Yönelik Faaliyet
OSB*-TGB* Ağının Kurulmasına Yönelik Faaliyet
KÜSİP* ve İnovasyon Karnesi Tanıtım Faaliyeti
TGB'de Akademisyen Firma Kurulmasına Yönelik Faaliyet
Uluslararası Proje Yapılmasına Yönelik Faaliyet
Avrupa İşletmeler Ağı Kapsamında Mentörlük Faaliyeti
TOPLAM

Faaliy
et
Sayısı
972
848
620
591
422
392
274
228
216
206
177
133
49
45
5173

Faaliyetin Yapılacağı
İl Sayısı
81
80
77
77
78
62
35
42
18
25
81
17
9
8
690

6. SONUÇ
Sonuç olarak genç nüfusu, jeopolitik konumu itibarıyla, teknolojiyi içselleştirmiş nitelikli işgücüne sahip bir
Türkiye, küresel ekonomide inovasyon tabanlı rekabet gücünü daha da artıracak adımlar atmalıdır. Türkiye
sanayisinin gelişmesinde ve inovasyon tabanlı rekabetçiliğinin arttırılmasında çok temel bir faktör ve fırsat
olacağına inandığımız Endüstri 4.0 devriminin yakalanması ve öncü ülkeler arasında yer alınması için tüm
paydaşların ortak bir ülke planı ve hedefi çevresinde odaklanarak çalışması gerekmektedir. Türkiye, önündeki
bu fırsatı hayata geçirmek için gerekliliklerini, önceliklerini ve bir yol haritasını ortaya koymalıdır. Bu yol
haritasının tüm paydaşlarla işbirliği içinde ve kararlı bir şekilde uygulanması önümüzdeki on yıl için ülke
gündeminin en temel maddelerinden biri olmalıdır.
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Abstract
Performance of segment in the natural stone sawing process is decreased due to various reasons such as;
non-uniform distribution of diamond grits, contact of diamond grits to each other’s, segregation of
uncoated diamond grits in metal matrix, wrongly selected type of metal powders and diamond grit size.
The aim of this experimental work is to prevent the clustering of diamond grits in segment production and
to improve the sawing performance of segment in terms of microstructure, density, hardness and wear
properties by using metal coated diamond grits. Three types of diamond segments (A: Commercial
segment, B: Diamond with coated segment, E: segment without diamond) were produced in different
compositions by powder metallurgy (P/M) and each one of the segment sample was sintered at three
different temperatures (800, 900, 1000 °C) holding fifteen minutes under vacuum by hot pressing method.
The highest hardness and wear resistance have been determined in B type sample sintered 900 oC. The
phases formed in the microstructures were analyzed using SEM, EDS techniques and mapping.
Fractured surfaces and wear surface were examined by scanning electron microscopy and the fracture,
wear mechanisms were evaluated.

Keywords: Powder Metallurgy, Metal Coated Diamond, Mechanical Properties, Microstructure

1. GİRİŞ
Türkiye doğal taş bakımından dünyanın en zengin rezervlerinden birinin bulunduğu ülkelerdendir. Bundan
dolayı doğal taş çıkarımı ve işlenmesi ülke sanayisi için önemli bir role bürünmüştür. Doğal taşlar
çıkarıldıkları bölgelere göre farklı özellikler ve sertlikler sergilemektedir. Böylesine çeşitli sertlik dağılımı
olan doğal taşları kesmek içinde taşın sertliğine uygun kesiciler kullanılmalıdır [1, 2]. Günümüzde elmas
soketler doğal taş, asfalt, cam ve diğer seramiklerin kesiminde kullanılan en etkili kesici takım olarak kabul
edilmektedir [3,4].
Endüstride elmas takımların dairesel testere, elmas tel, boncuk, matkap gibi farklı çeşitleri mevcuttur. Bu
aletler çoğunlukla toz metalürjisi (TM) üretim tekniği ile üretilmektedir. TM yönteminde sıcak presleme ile
parça üretimi en soket üretiminde en yaygın yöntemdir. Bu yöntem ile kalıp ve metal tozları arasındaki
sürtünme miktarı azalır ve daha düşük basınç ile daha yüksek yoğunlukta parça üretilir. Sıcak presleme
esnasında elmas taneleri ile metal matriks bağlanır [5, 6].
Elmas soket üretiminde kullanılan matriks tozları temelde iki grupta sınıflandırılmaktadır; dolgu malzemesi
olarak kullanılan tozlar ve bağlayıcı olarak kullanılan tozlar. Elmas soketlerde dolgu malzemesi olarak
kullanılan tozlar hem sokette matriksin hızlı aşınmasını sağlayarak talaş açma kanalları oluşturur hem de
sinterleme esnasında oluşan gözenekleri kapatır. Soketlerde dolgu malzemesi olarak genellikle Cu, Sn, bronz
ve pirinç kullanılmaktadır [7,8]. Elmas soketlerde bağlayıcı malzeme olarak Co, Ni, Fe tozları veya bu
tozların karışımları kullanılmaktadır. Kobaltın bağlayıcı kabiliyetinin yüksek olması, ıslatma özelliğinin iyi
olmasına karşın fiyatının aşırı yüksek olması nedeni ile sanayide soket üretiminde bağlayıcı matriks olarak
*
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Co yerine genellikle Co+ metal (Fe, Ni gibi) ucuz metal tozları veya alaşımları (NEXT, KEEN gibi) belli
oranlarda karıştırılarak kullanılmaktadır [9,10].
Sinterleme esnasında Co matriks elmasa karşı affinitesi yüksek olduğu için, son derece yüksek elmas tutma
özelliğine sahiptir. Bu özellik doğal taşların kesimi ve işlenmesi için son derece de önemlidir [11].
Weidenmann ve ark, yapmış oldukları çalışmada elmas katkısının metal matriksli kompozitin young’s
modülüsü değerini artırdığını, elmas tanelerinin boyutunun kompozitin kırılma tokluğu üzerine etkisi
olduğunu belirtmişlerdir [12]. Xu ve Yu, çalışmalarında Ti-Cr kaplı elmas sokette meydana gelen aşınmanın
kaplamasız soketlere nazaran çok daha düşük olduğunu rapor etmişlerdir [13]. Ersoy ve ark, yapmış oldukları
çalışmada elmas soketlerin farklı kayaçlardaki aşınma karakteristiğini araştırmışlardır. Kesilen kayaçlarda ana
aşınma türü abrasif aşınma olduğunu rapor etmişlerdir [14]. Zeren ve Karagöz, başarılı bir elmas soket
tasarımının yüksek kalitede matriks tozları ve uygun elmas tanelerinin seçimi ile başladığını soketler de elmas
ve metal matriks arasındaki bağ reaksiyonunun derecesi metal tozlarının kompozisyonuna, partikül
dağılımına, toz boyutuna, sinterleme sıcaklığı ve süresine bağlı olduğunu belirtmişlerdir [15-16]. Xu, Tie ve
Wu’ ya göre Ti kaplı elmas nadir metal ilave edilmiş Fe-Ni-Bronz matriksin mukavemetini artırdığını
belirtmişledir[17]. Selvi ve ark. yapmış oldukları çalışmada farklı sinterleme yöntemleri ile elmas soket
üretimi gerçekleştirmişler ve en iyi mekanik özellikler ile en yüksek yoğunluk 950°C’de üç saatlik sinterleme
süresinde elde etmişlerdir. 1000°C üstü sıcaklıklarda yapıda porozite meydana geldiği gözlemlenmiştir [18].
Elmas ve Budak, Fe-Cu-Sn matriksli elmas sokete Co katkısının mikro yapı ve mekanik özelliklere olan
etkini araştırıp, artan Co miktarı ile soketin sertlik artışının dikkate değer bir şekilde arttığını ve 850°C
sinterleme sıcaklığının tozların bir biri ile olan teması arttırdığı, yapıda gözenek bulunmadığını rapor
etmişlerdir [19]. Aşınma kontrolü olarak görev yapan metal karbürler MxCy (M: B, Ti, W gibi) soket
bileşimine eklenerek aşınma direnci artırılmıştır [4,10,20] Bu çalışmaların hepsinde elmasların matriks içinde
homojen dağıldığı kabul edilir. Ancak elmas ile metal matriksin yoğunluk farkından dolayı üretim esnasında
elmas taneleri belirli bölgelerde birikir ve kesme işlemi esnasında ya birikimli bölgelerden kırılır ya da
çoğunlukla elmaslar matriksle sıkı bağ yapamadığı için matriksten kopar ve kesme performansını düşürür.
Bu çalışmada, soket üretiminde elmas birikimi problemine çözüm önerilmektedir. Bu amaçla sanayide ticari
soket olarak kullanılan elmas soket bileşimine, metal kaplı elmas ilavesinin, elmas birikimin engellenmesine,
mekanik özellik ve mikro yapıya etkisi araştırılmıştır.

2. MALZEME VE METOT
Çalışmada kullanılan metal tozlar Eurotungstene (Fransa) firmasından alındı. Soketlerin üretiminde matriks
tozu olarak ön alaşımlandırılmış karıştırılmış (Premix tozu bileşimi; NEXT100+ ağ. %20 Fe; NEXT100
powder; %ağ. 29 Fe+46 Cu+25 Co) tozları kullanıldı. Önalaşımlı karıştırılmış (Prealloyed mixed) toz boyutu
<100 μm’dir. Şekil 1’ de çalışmada kullanılan ön alaşımlı karıştırılmış toza ait SEM görüntüsü ve EDS
analizi verilmiştir. EDS analizi sonucunda Fe,Co ve Cu metallerinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Şekil 1. Ön alaşımlı mix tozun SEM görüntüsü ve EDS analizi

Soketlerin bileşimindeki bronz miktarı, Önalaşımlı karıştırılmış toz / Bronz; 4:1 oranında kullanılmış olup
bronz toz boyutu<50 μm’dir. Dolaysıyla soketin matriksi önalaşımlı karıştırılmış toz ve bronz tozundan
oluşmaktadır. Ticari sokette 40/50 mesh aralığında Ti-kaplı elmaslar kullanılmış ve Elementsix firmasında
temin edilmiştir. Ayrıca Elementsix firmasına bu çalışmada üretilen soketler için ticari sokette kullanılan
elmasın yüzeyleri polimerik bağlayıcı kullanılarak metal Co+bronz karışımı) toz kaplattırıldı ve pelet haline
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getirttirildi. Şekil 2’ de ise çalışmada kullanılan polimerik bağlayıcılı metal kaplı elmasın elementel
haritalaması verilmiştir. Elementel harita analizine göre Ti-kaplı elmas, Co+bronz karışımı ile kaplandığı
anlaşılmaktadır. Ticari soket bileşimine pelet haline getirilmiş (Co+Bronz kaplı) elmas taneleri ilave edilerek
soketlerdeki yoğunluk farkından dolayı oluşan elmas kümelenme problemi, kaplanmış elmasların yüksek
sıcaklıklardaki grafitleşme eğilimleri ve mikro yapı da meydana gelen değişimler sonucu mekanik
özelliklerdeki değişimler araştırılmıştır.

Şekil 2. Metal kaplı elmasın elementel haritası

Deneysel çalışmada kullanılmak üzere karışımları Tablo I’de verilen birbirinden farklı üç çeşit soket Toz
Metalürjisi yöntemi ile üretildi. Tablo I’ de verilmiş olan A kodlu numuneler endüstride ticari soket olarak
kullanılan soketlerdir. Ticari sokette kullanılan tozların miktarları gizlilik anlaşmasına göre verilememektedir.
B kodlu numuneler polimerik bağlayıcı kullanılarak metal (Co+bronz) kaplı elmas peletlerin kullanımı
sonucu elde edilen numunelerdir. E kodlu numuneler ise ticari sokette kullanılan ancak elmas içermeyen
ticari soketin matriks malzemesinden üretilmiş numunelerdir.
Tablo I. Soketlerin matriks bileşenleri ve işlem sıcaklıklarına göre verilen malzeme kodları
Kod

Ön alaşımlandırılmış
karıştırılmış toz

Bronz

Elmas

Polimerik bağlayıcılı metal
(Co+bronz) kaplı elmas

Sinterleme
Sıcaklığı (°C)

A1

V

V

V

-

800

A2

V

V

V

-

900

A3

V

V

V

-

1000

B1

V

V

V

V

800

B2

V

V

V

V

900

B3

V

V

V

V

1000

E1

V

V

-

-

800

E2

V

V

-

-

900

E3

V

V

-

-

1000

Homojen bir karışım elde etmek için metal tozları ve elmas taneleri T2F turbula mikserde 30 dk karıştırıldı.
Karıştırma işleminden sonra bulk bir malzeme haline getirmek için soğuk presleme işlemine tabi tutuldu
Çalışmada 8 x 24 x 10 (mm) boyutları, ticari soket üretiminde baz alınmıştır. Soğuk preslemede her bir
numuneye 35MPa basınç uygulandı. Soğuk presten çıkarılan numuneler dayanımlarını arttırmak ve oluşan
poroziteyi yok etmek ve tozlar arasında metalurjik bağ oluşturmak için sıcak pres altında sinterleme işlemine
gerçekleştirildi. Sinterleme işlemi; ısıtma hızı ortalama 50 °C/dak olup, toplam 15 dk sürmüştür. Şimşir ve
Öksüz başarılı bir şekilde elmas soket üretiminin ve sinterleme rejimini detaylı olarak anlatmıştır [10].

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Elmas peletlerin matriks içinde davranışını tespit etmek düşük sıcaklıkta sinterleme işlemi gerçekleştirildi.
Şekil 3’te sinterleme kinetiği açısından malzeme difüzyonu ile boyun oluşumu görülmektedir. Metal kaplama
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kalınlığı yaklaşık olarak 1,6 mm olduğu tespit edilmiştir. Sıcaklık arttıkça difüzyonun artacağı ve kuvvetli
metalürjik bağların oluşumunu sağlayacağı tespit anlaşılmıştır.

Şekil 3. Metal kaplı elmasın görünümü ve kaplama kalınlığı

3.1. Yoğunluk
Soketlerin yoğunlukları Arşimet yoğunluk ölçümü ile ASTM B311-92 standartlarına uygun olarak ölçüldü.
Şekil 4’deki grafikten de görüldüğü üzere elmassız soketlerin yoğunluğunun, elmas ilaveli soketlere nazaran
daha yüksek bir değerde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi elmas tanelerinin yoğunluğunun (3,5 g/cm3)
yapıdaki diğer metal tozların yoğunluğundan düşük olması ve elmas tanelerinin matriks içerisinde
oluşturduğu boşluklar, gözenek miktarını artırmakta ve bu yüzden yoğunluğu düşürmektedir. Bu sonuç
literatürdeki konuyla ilgili çalışmalar ile paralellik göstererek 900 ℃’ den sonra yoğunluk ta düşüş meydana
geldiğini bildirmişlerdir [21-23]. Ticari soketlerde Ti-kaplı elmas kullanıldı. Bu çalışmada Ti-Kaplı elmaslar
polimerik bağlayıcı kullanılarak metalle (Co+bronz) kaplanmış peletler kullanıldı. Pelet haline elmasların
kullanımı yoğunlaşmayı (sıkıştırılabilirliği) artırmıştır. Sinterleme esnasında Co’ın iyi akma dayanımı ve
yüksek tokluk neticesinde Co-elmas taneleri arasında yüksek bağlanma söz konusudur, bu da elmas
tanelerinin porozite oluşturmadan Co tarafından tutulmasını sağlar ve yoğunluk artar. 1000°C de sinterlenen
soketlerin yoğunluk sonuçlarına bakıldığında en düşük değerlerin elde edildiği görülmektedir. Yüksek
sıcaklıklarda sıvı faz miktarının artması sonucu sıvı faz katı faza itme kuvveti uygulayarak katı tanelerin
birbirinden uzaklaşmasını sağlar, ayrıca tane büyümesi ile birlikte yapıda daha fazla porozite oluşturmaktadır.

Şekil 4. Üretilen soketlerin farklı sıcaklıklardaki yoğunluk değerleri

3.2. Sertlik
Numunelerin sertliklerinin belirlenmesi amacıyla sertlik ölçme cihazında 3 kgf ön yükte 100 kgf yük ile
numunelerin sertliği Brinell cinsinden ölçüldü. Her bir numuneden 5adet sertlik değeri ölçümü yapıldı ve
ortalaması verildi. Şekil 5’de numunelerin ortalama sertlik sonuçları verilmiştir. Elmassız soketlerin sertlik
değerleri diğer soketlerin sertlik değerlerinden daha düşüktür. Matrikse elmas ilavesinin sertlik değeri üzerine
olumlu bir etkisi vardır. Bunun nedeni elmas tanelerinin yapı içerisinde dispersiyon sertleştirmesi meydana
getirmesidir. Elmassız soketlerde 1000°C de sertlikte düşüş meydana gelmiştir. Yüksek sıcaklıkta yapılan
sinterleme işlemi neticesinde yapıda meydana gelen tane büyümesi sertlik düşüşüne neden olmuştur. Bu
sonuç literatürdeki konuyla ilgili çalışmalar ile paralellik göstererek 900 ℃’ den sonra soketkerin sertlik
değerlerinde düşüş meydana geldiğini bildirmişlerdir [21-23]. Metal kaplı elmas kullanılarak üretilen soket en
yüksek sertlik değeri sahiptir. Burada elmasın yüzeyinin hem Ti ile kaplı olması hem de Co+Bronz ile kaplı
olması sertlikte artışa neden olmuştur. 1000°C de meydana gelen sertlik düşüşü ise elmasın yüksek
sıcaklıktan dolayı grafite dönüşerek yapısal bozulmasından kaynaklı olabilir.
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Şekil 5. Farklı sıcaklıklarda üretilen soketlerin sertlik değerleri

3.3. Aşınma
Aşınma testi pin-on-disk sisteminde, oda sıcaklığında, dakikada 350 devir, 500 m kayma mesafesinde ve üç
farklı yük (72-87-102 N) altında yapıldı. Aşınma dayanımı, ağırlık kaybı bakımından değerlendirildi. Şekil
6’da numunelerin üç farklı yük altındaki aşınma sonuçları verilmiştir. Şekil V’ da görüldüğü gibi her üç
sokete de artan yük ile aşınma miktarı artmaktadır. Elmas olmayan soketlerde aşınma miktarı en fazladır.
Yapıda bulunan elmas taneleri soketin aşınma direncini yüksek oranda artırmaktadır. Soket içerisine
kaplanmış elmas ilavesi aşınma direncini artırmaktadır. Elmasın dış kısmındaki Co+Bronz kaplama hem
elmas tanelerinin sıralı bir şekilde dizilimini sağlamakta hem de matriks ile elmas tanesinden daha kolay bağ
kurarak yapıya sıkı bir şekilde tutunmasını sağlamaktadır.

Şekil 6. 900°C’de sinterlenerek üretilmiş soketlerin farklı yükler altındaki aşınma miktarları

Şekil 7’de ise numunelerin farklı sıcaklıklardaki aşınma miktarları verilmiştir. Şekil 7’de her üç sıcaklıkta da
en çok aşınan malzeme elmassız sokettir. 900°C de aşınma miktarı azalmış sıcaklığın etkisi ile matrikste
bulunan tozların birbirini daha iyi ıslatması sonucu aşınmaya karşı direnç kazanılsa da 1000°C de meydana
gelen tane büyümesi sonucu bu direnç kaybedilmiştir. Ticari Soket içerisinde bulunan kaplı elmaslar yapıya
aşınma direnci kazandırmış, özellikle 900°C de elmas matriks ara yüzeyinde oluşan bağlanmadaki
kuvvetlenmeden dolayı ve yapıdaki tozların yavaş soğuma sonucu faz diyagramlarına göre oluşturduğu
intermetalikler sayesinde aşınma direnci artmıştır. Sıcaklığın 1000°C’ye çıkması sonucu yapıdaki elmaslar
grafitleşmeye başlamış ve uygulanan yük sonucu kırılmış ya da koparak yapıyı terk etmiş ve bunun
sonucunda aşınma miktarı artmıştır.

Şekil 7. Farklı sıcaklıklarda üretilen soketlerin 87 N yük altında aşınma miktarları
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Şekil 8’ de 900°C ve 1000°C’deki iki elmas soketin görüntüsü verilmiştir. 900°C deki sokette elmas taneleri
sarı renkte iken 1000°C’deki sokette elmas tanelerinin tamamı siyah renktedir. Bu da yüksek sıcaklıkta elmas
tanelerinin grafitleşerek yapısal bozunuma uğradığının göstergesidir.

Şekil 8. Ticari soket içindeki elmas tanelerinin grafitleşmesi. 900 oC grafitleşme yok (elmaslar sarı renk),
1000 oC grafitleşme mevcut (renk değişimi olmuş ve siyaha dönmüştür)
Soketlerde meydana gelen aşınma mekanizmalarını irdelemek ve yapıda meydana gelen değişimleri
incelemek için SEM görüntüleme işlemi yapılmıştır. Görüntüleme işlemleri için Mira3XMU-Tescan marka
taramalı elektron mikroskop kullanıldı. Şekil 9’dan da görüldüğü gibi her üç sıcaklıkta da elmassız
numunelerde meydana gelen ana aşınma türü adhesif aşınmadır. E1 numunesinde adhesif aşınma daha yoğun
gerçekleşir iken, E2 numunesinde aşınma çizgileri daha az ve daha yüzeyseldir. Sinterleme sıcaklığının
1000°C olduğu E3 numunesinde ise, aşınma yoğunluğu tekrar artıp çizgilerin sıklaştığı görülmektedir. Burada
ayrıca meydana gelen metallerin oksitlenmesi zamanla yapıda kırılmalara, çatlaklara neden olur ve devam
eden tekrarlı yük altında oksitlenen kısım koparak yorulma aşınmasına neden olur ki buda en tehlikeli aşınma
türlerinden biridir. Sıvanmış olarak bulunan kısımlar genellikle karşıttan gelen Fe, Mn, Ni gibi elementlerdir
ve aşınma esnasında meydana gelen sıcaklık ile bu elementler oksitlenmeye başlamakta ve sisteme büyük
zarar vermektedir.

Şekil 9. E numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri a) E1, b)E2, c)E3

Şekil 10’daki görüntülerden görüldüğü üzere elmasın bulunduğu yerde aşınma mekanizması abrasif
aşınmadır. Elmasın olmadığı kısımlarda adhesif aşınma görülmektedir. Elmas tanesi sürüklenmeye başlayınca
matriksi deforme ederek ilerler. Ticari sokette en önemli sorunlardan biri elmasların kümelenmesidir.
Sinterleme sıcaklığının 1000°C olduğu A3 numunesinde elmasların tamamının grafitleştiği ve aşırı derece de
deformasyona maruz kaldığı görülmektedir. Bu yapısal bozunmadan dolayı mekanik özellikler düşük
çıkmaktadır.

Şekil 10. A numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri a)A1, b)A2, c)A3.
Şekil 11’de görüldüğü gibi B2 numunesinde elmas, aşındırıcıya direnç gösterdiği için abrasif aşınma meydana
gelirken adhesif aşınmanın meydana geldiği kısımlarda genellikle karşıttan gelen malzeme aşınma esnasında
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meydana gelen sıcaklık ile de oksitlenip gevrekleşip yük altında oksitli kısımdan itibaren koparak yüksek
miktarda malzeme kaybına neden olmaktadır. B3 numunesinde ise, yapıda alaşım sertliği sağlanmış fakat tane
büyümesinden dolayı porozitenin artması sonucu aşınma miktarında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 11. B numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri a)B1, b)B2, c)B3

Şekil 12’de numunelerin kırık yüzey görüntüleri verilmiştir. E2 numunesinde gevrek ve sünek kırılma beraber
bulunmaktadır. Yapıda Fe metali gevrek kırılmaya neden olurken, Cu ve Sn gibi elementler sünek kırılmaya
neden olmaktadır. A2 numunesinde yapıdaki çukurların miktarı azalıp, boyutları küçülmekte ve gevrek
kırılma artmaktadır. B2 numunesinde ise çukur büyüklükleri belli bir alandan sonra azalmakta ve küçülmekte,
tane sınırlarında Cu ve Sn daha az bulunmaktadır. Yapıda sünek ve gevrek kırılma birlikte bulunmaktadır. B3
numunesinde sıcaklığın artması ile beraber kaplamasız elmaslarda grafitleşme sonucu camsı kırılmanın
meydana geldiği görülmektedir.

Şekil 12. Kırık yüzey görüntüleri a)E2 b)A2 c)B2 d)B3

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, farklı sinterleme sıcaklıklarda, polimerik bağlayıcılı metal kaplı elmas kullanılarak soketlerin
üretimi gerçekleştirilmiş. Metal kaplı elmas kullanımının soketlerin mikroyapı ve mekanik özelliklerine etkisi
incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
•

Soket üretiminde metal kaplı elmasların kullanımı sayesinde elmas birikimi veya temas
problemlerine çözüm sağlanmıştır. Metal kaplı elmas kullanımı ile elmas bozunumunun önüne
geçilmiş ve kaplı elmas sayesinde elmaslar sıralı bir şekilde dizilerek elmas kümelenmesinin
oluşumu engellenmiştir.
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•

•
•
•

En yüksek sertlik değeri ve aşınma dayanımı 900°C’ de sinterlenmiş olan metal kaplı elmas sokette
ölçülmüştür. 1000°C’ de üretilen numunelerde yapıda oluşan alaşımların sertliği artırdığı, fakat
elmaslarda ise yapısal bozunum (grafitleşme) meydana gelmesi bu sıcaklığın soket üretimi için
uygun olmadığını göstermiştir.
En düşük aşınma miktarının 900 oC sıcaklıkta ve polimerik bağlayıcılı metal kaplı elmas
kullanılarak üretilen (B2) soketinde elde edilmiştir. Soketlerde aşınma mekanizmasının elmas
tanelerinin bulunduğu yerlerde abrasif, diğer kısımlarda ise adhesif olduğu görülmüştür.
Ticari soketlerde Fe’in soket içerisinde elmasın grafitleşmesinde katalizör görevi üstlendiği
görülmüştür. Ancak polimerik bağlayıcılı metal kaplı (Co+bronz) elmaslarda Fe elmasa temas
etmediği için bu etki B tipi numunelerde görülmemiştir.
Yapılan testler sonucunda, metal kaplı elmas kullanılarak üretilen soketlerin mekanik özelliklerinin
ticari soketin özelliklerine göre oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Abstract
Composite materials are distinctive properties for its purpose of using. This properties could be depend to
some parameters. This parameters are curable. In this study High Density Poly Ethylene (HDPE) with
Styrene isoprene styrene block copolymer (SIS) with properties were determined of the sound. A sound
absorption material composed of blends of HDPE with SIS developed. Measurements indicate that HDPE
ratios have a significant effect on the acoustic absorption performance of the blend due to their
microstructures and physical features. There was sound absorption in the frequency range between 100
and 6400 Hz where is high frequency range. The results were filtered via numeric analyses program. In
the light of all these data, it was seen that SIS contribution leads to property of acoustics behaviors
Keywords: Sound absorption, impedance ratio, HDPE-SIS blends

1. INTRODUCTION
Present day technology requires materials with combination of properties that cannot be met by the
convertible classes of material metals, ceramics and polymers. As a result engineers are compelled to search
for alternative materials to meet the complex service requirements for today's applications. Amongst the
desired material properties requirement are: low density, strong, abrasion and impact resistant and are not
easily corroded.[1, 2]
Many researchers have focused on studying and developing polymer sound absorption materials, among
which polyurethane, polyacrylic ester, polystyrene, and polyvinyl chloride have been used to prepare sound
absorption materials.
Sound absorption constitutes one of the major requirements for human comfort today. Industrial applications
of sound insulation, generally includes the use of materials such as glass wool, foam, mineral fibers and their
composites. A porous laminated composite material manufactured by lamination, preheating and molding of
premix, exhibits a very high sound absorption property in the frequency range 500–2000 Hz.[3]
Park has generated to materials that is compose from thermoplastic foam. Polymer foam matrix preferably
made of a thermoplastic foam, such as low-density polyethylene, a high melt strength polypropylene, or a
blend of PP and LDPE, optionally containing a cell size enlarging agent such as glycerol mono-stearate, an
antioxidant, carbon black and/or flame retardant additives, using a volatile organic compound, e.g. isobutene,
as blowing agent.[4]
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Ersoy and others study on sound absorption properties of reinforced with multi-axial E-glass fabrics and
Hazelnut’s rind composites. This composite structure was tested for acoustic absorption in high frequency.[5]
In this study, the effect of HDPE on the mechanical sound absorption and impedance ratio properties of SIS
type elastomeric based material was investigated. SIS/HDPE polymer blends were subjected to examinations
to obtain their sound absorption and impedance ratio.

2. EXPERIMENTAL
2.1. Materials
HDPE and SIS polymer used for polymer blends. And then five different polymer blends [given in Table
(1)] were prepared by using the following materials: HDPE, known as Petilen YY (I 668 UV) was obtained
from Petkim A.Ş., Turkey. Styrene isoprene styrene block copolymer (SIS) (Europrene Sol T 190) was
supplied by Polimeri Europa (Milan, Italy). Its specific gravity is 0.928 g/cm3 and melt flow rate (@190°C /
5.0 kg) is 9.0 g/10 min.

1. 2.2. Compositions
First step, these were mixed, and then mechanical premixing of solid compositions was done using a LB5601 liquid-solids blender (The Patterson-Kelley Co., Inc. Stroudsburg, USA) brand batch blender at 10 min.
were produced between 150-190°C at 5-6 bar pressure, and a production rate of 40 rpm, with a Mikrosan
corotating twin-screw extruder (L/D ratio is 30, ∅: 25 mm, Mikrosan Ins. Inc. Kocaeli-Turkey). Polymer
blends were also dried in vacuum oven at 110°C for 6 hours after extrusion. Plate samples of the granulated
polymeric blends were made in a plate machine.
This process is repeated 2 times. These polymer blends were prepared the following injection conditions
were used: Injection temperature was 180-220 oC, injection pressure was between 110-130 bar, dwelling time
in mold was 10 s, and screw rotation was 20 rpm, Polymer blends were also dried in vacuum oven at 105 oC
for 24 hours after extrusion. Blend specimens were conditioned at 23 oC and 50% humidity for 24 h before
testing (ASTM D 618).
Table 1. Composition of the different polymer blend formulations

Groups

HDPE (wt %)

SIS (wt %)

1

100

-

2

95

5

3

90

10

4

85

15

5

80

20

3. TEST PROCEDURE
The test was performed by the Istanbul Technical University (ITU). Sound properties measurement the
acoustic measurements were based via two microphone transfer-function method. These operations are
applied according to ISO 10534-2 and ASTM E1050-98 international standards which are the appropriate
standards for horizontally mounted orientation-sensitive materials. These test devices were part of a complete
acoustic material testing system, as it is seen in Figure (1) small-tube setup was used to measure different
acoustical parameters for the frequency range of 100-6400 Hz.
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Figure 1. Absorption and impedance measurements setup

Figure 2. Impedance tube setup for two-microphone transfer
function method

Small impedance tube kit from Brüel & Kjaer Type 4206 was consisted of a 29 mm diameter tube (small
tube), sample holder and an extension tube at the same diameter. A frequency-weighting unit is also provided
within the tube, in which different types of weighting are available; high-pass, for high frequency
measurements in the small tube, linear for measurements in the large tube, and low-pass for additional
measurement accuracy below 100 Hz.
At one end of the tube, a loudspeaker is situated to act as a sound source. At the other end of the tube, the test
material is placed to measure sound absorption properties, as seen in Figure (2) [15]. For proper fitting of
samples into the measurement tube, an aluminum rod was machined to a length of 40 mm and a diameter of
29 mm, and it was utilized to push the material into a pre-adjusted depth. For each thickness of the material,
three different sample measurements were made and the average of the measured data was presented here.
Three samples from each group were manufactured. These samples were subjected to sound absorption test in
impedance tube for high-frequency. The results obtained from samples in each sample were averaged.

4. THEORETICAL KNOWLEDGE
Sound absorption performance is influenced by physical parameters of materials such as flow resistivity,
porosity, structure factor, visco-elasticity, density, and thickness. In general, these parameters can be
characterized synthetically through acoustic impedance (z), which is the ratio of the sound pressure on the
sample surface to the normal component of the vibration speed on the sample surface. When the sound wave
is incident form air (characteristic impedance z0 = ρ. c) into material of acoustic impedance, z, the reflection
coefficient of the sound pressure at the interface, r, is defined from the following equation.[6]
(1)
Materials are considered acoustically insulating the closer the value of (r) gets to 0. Accordingly, Equation (1)
shows that r approaches zero as the acoustic impedance, (z), of the material tested approaches that of air, (z0).
On the other hand, a large dissipation factor is required to attenuate sound energy. Theory analysis for
homogeneous elastic sound absorbing materials with infinite thickness reveals that, when z ≈ Z0, the
reflection coefficient (r) at the interface is as follows.[7]
(2)
Here (η) is the dissipation factor. Apparently, there is an inconsistency between the impedance and the
requirement of a large dissipation factor when quantifying the reflection coefficient, (r). So, it is necessary to
investigate experimentally the fundamental acoustic properties of the composite materials and the influence
of structure parameters of polymer micro particles on acoustic performance of polymer particles. When the
sound wave is incident at angle θ, the relation between sound absorption coefficients, αθ (or) α (θ.).[8]
(3)
If the acoustic impedance (z) of material is pure imaginary number (specific acoustic reactance), the
composite material absorbed no energy. If it is pure real number, then the reflection coefficient is less than 1,
and materials dissipate sound energy. Equation (3) shows the sound absorption coefficient.
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5. RESULTS
Materials which were obtained to sound absorption properties is indicate in Figure (1). These were
observed a stable behavior in the low frequency. Therefore, we did not consider necessary to test the lowfrequency. The high frequency test results are presented at Figure (3).

Figure 3. Impedance ratio of HDPE / SIS polymer blends.
Sound absorption of Polymer blends range between 100 and 6400 Hz were examined. The behaviors of this
mixture were within the range 0-250 Hz. is quite uncertain. Results are analyzed from this point, we can see
that, SIS rate did not cause to linear and stable effect on sound absorption coefficient.
Analysis of pure HDPE sound absorption property, we can see that the sound absorption coefficient was
stable (0.05). The highest sound absorption coefficient was seen 0.25. this results can seen between 32004800 Hz.
The sound absorption ratio is an increase of 800 -2000 Hz for contribution of 10% of SIS. At 3200 Hz, the
sound absorption coefficient is the value was 0.22. This value is a stable till 4800 Hz.
When we consider that 20% wt SIS, in all groups, the highest sound absorption coefficient (0.34) was seen at
4000 Hz. in this blend. In this mixture between 2400 - 4000 Hz was the high-sound feature absorption. After
the 4000 Hz, in parallel with the increase in frequency, sound absorption coefficient decrease was seen.
30% wt addition SIS polymer in HDPE was indicates that sound absorption coefficient was stable till 2400
Hz. And then the value was rising due to increase of frequency. The highest value was seen at 4200 Hz where
the coefficient reaches to peak (0,24). However, after this point, the behavior was fluctuating.
At least, 40% wt addition SIS polymer in HDPE indicates that the increase of sound absorption coefficient
was depend to frequency increase. The highest value was 0,27 at 4000 Hz. From this point, the sound
absorption behavior was undulated.
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6. CONCLUSIONS
To sum up, although all materials have impact different regions, all of them has similar behavior. They
were rising slightly and reach peak point. After then they save position. Finally, these lost their sound
absorption coefficient value and then they move up. We feel that our study enhances academic understanding
of the factors; sound absorption coefficient and their instability behavior depend to morphological stricter,
micro segregasyon and inhomogeneous spread.
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Abstract
The basis of the psychology of industry and organization, which is a scientific discipline that studies
human behaviors in a working environment, there is an effort to create a suitable environment for the
employees, to adapt the employee to work and to ensure satisfaction and therefore efficiency. This space
is both the happiness of the employees and the increase of the production, in other words, to achive both
the needs of the individual and the business goals. İn this study, researchers were made on the terms of
industry and organization psychology. Surveys conducted with 40 different companies on these concepts
were examined. The results of the survey on about 35 questions were analyzed in detail as a result of the
study.
Keywords: Industry psychology, human behaviors, organization psychology, company, survey.

1. GİRİŞ
Psikoloji hem insan hem de hayvan davranışlarının altında yatan nedenlerin araştırıldığı bir bilim dalıdır. Bu
alanda çalışan uzmanlar bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanırlar. İnsanların fiziksel çevre ile
etkileşimlerinden tutun, düşünme, yeni fikirler üretip icatlar yapma, sosyal etkileşim gibi her türlü
davranışlarıyla ilişkilidir. İnsanların davranışlarının altındaki nedenlere yönelik sorulardan, bireylerin,
grupların ve sistemlerin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalara kadar çok geniş bir alanda işlev görür.
Aynı zamanda da gündelik sosyal yaşamın, eğitim, iş hayatı, boş zaman etkinlikleri, spor, yaratıcılık ve
kendini geliştirme gibi boyutlarının da içinde yer almaktadır [1].
Psikoloji, insan yaşamının her alanında yeri olduğu için temel bir bilim ve uygulama alnı olan bir meslektir.
Psikoloji alanında uzmanlaşabilecek alan sayısı oldukça fazladır ve bu nedenle bu alanda çalışanlar
kendilerini farklı etiketlerle tanımlarlar. “Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin” kapsamında incelenen bu konu
için örgüt tanımını incelemek gerekir [2].
Örgüt belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere birden fazla insanın bir araya gelmesi ile örgüt oluşur [3].
Yönetim bilimi alanında önemli çalışmalar yapmış olan Luther Gulick’in belli, bir gayeye varmak için iş
bölümünü düzenlemeyi, belirtmeyi ve biçimsel yetki mekanizmasını kurmayı örgütlendirme kavramı ile
açıklamaktadır [4].
Her örgütte kendine özgü olan örgüt ikliminin bireysel algılamaya dayalı olan tanımlanması durumunda,
karşımıza aynı örgüt için birden fazla örgüt ikliminin bireysel algılamaya dayalı olarak tanımlanmasını ortaya
koymaktadır. Bu çelişki durumunu ortadan kaldırmak için örgüt iklimi üzerinde araştırma yapan bazı
yazarlar, örgüt içindeki personelin algılamasına dayanan iklim kavramını “Psikolojik İklim” adını
vermişlerdir [5].

*
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Zaman içinde uzmanlaşmalar sonucunda, tüm bilim dalları zorunlu olarak alt bilim dallarına ayrılmaktadır.
Psikolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” de, bu alandaki uzmanlaşmalar
neticesinde zamanla başka alt bilim dallarına ayrılmıştır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Personel Psikolojisi,
Örgütsel Davranış, Örgütsel Gelişme, Endüstri İlişkileri, Mesleki Danışmanlık ve Mühendislik Psikolojisi
olmak üzere altı farklı alt dala ayrılmaktadır [6].
Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin ilk ortaya çıktığı ülke ABD’dir. Amerika Psikoloji Birliği (APA), 14.
Bölümü bu dala ayrılmıştır. İlk önceleri bu bölüme sadece “Endüstri Psikolojisi” adı verilmiş, daha sonra
1970’li yıllarda bu isim “Endüstri ve Örgüt Psikolojisine” çevrilmiştir.
Bu çalışmada, endüstri ve örgüt psikolojisi kavramları incelenmiştir ve araştırmaya katılan firmalar üzerinde
anketler gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 35 farklı alan üzerinde gerçekleştirilen anket sonuçları, çalışmanın
sonucunda detaylı olarak açıklanmıştır.

2. ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikoloji biliminin özel alt dallarından birisidir. Saal ve Knight, “Endüstri
Psikolojisi” teriminin ilk defa 1904’te Bryan’ın bir makalesindeki “daktilo hatası” yüzünden ortaya çıktığını
belirtmektedir [7]. Bireysel psikoloji üzerinde bir makale yazmakta olan Bryan, makalesinde “Bireysel
psikoloji alanında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini” vurgulamak isterken “individual” yerine
yanlışlıkla “industrial” terimini kullanmış ve bu hata gözünden kaçtığı için makalesi bu şekilde yayıma
girmiştir.
Sonuç olarak Bryan, bir yanlışlık yapmış ama psikolojide ortaya çıkan bu yeni alana, çok yerinde bir isim
bulmuştur.
Genel psikolojinin tanımına göre özel bir alan Endüstri ve Örgüt Psikolojisini, “kişilerin üretkenliğini
maksimum düzeye çıkarmayı, çalıştığı örgüte ve işe uyumunu ise en yüksek seviyeye ulaştırmayı amaçlayan
bir dal” olarak tanımlanmıştır.
Guian ise Endüstri ve Örgüt Psikolojisini, “İnsan ve dünyadaki uğraşları arasında oluşan bağ üzerine yapılan
bilimsel bir araştırma, insanların gideceği yerleri, beraber olacağı insanları ve yaşamı devam ettirmek için
yaptığı her şeyi tayin eden çalışma” olarak tanımlar [8].
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, insan davranışlarını çalışma ortamında inceleyen bir bilim dalıdır. Temelinde
çalışanlara uygun bir ortamları yaratmak, çalışanın işe uyumunu ve iş tatminini dolayısıyla da verimli
olmasını sağlamak çabası vardır. Hem çalışanların mutluluğu, hem de üretimin artması, başka bir deyişle,
hem bireyin ihtiyaçlarını hem de işletme amaçlarını gerçekleştirmek için uğraşır [9].
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi hem iş ortamındaki insan davranışlarının sebep ve sonuçlarını teorik olarak
inceler, hem de ortaya çıkan sorunların çözümü için faaliyette bulunur. Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin ilgi
alanına giren bazı konular şöyle sıralanabilir;
•

İşe uygun elemanı seçmek,

•

Psikoteknik testler (kişilik, beceri, dikkat vb.) hazırlamak v e uygulamak,

•

Çalışanlar arası iletişimi düzenlemek,

•

Gerekli eğitimleri organizasyonunu yapmak,

•

İş yerinde psikososyal problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve insan faktörü göz ardı
edilmeden verimi artırmak.

2.1. Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin Alt Dalları
Zaman içinde uzmanlaşmalar sonucunda, tüm bilim dalları zorunlu olarak alt bilim dallarına ayrılmaktadır.
Psikolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan Endüstri ve Örgüt Psikolojisi de, bu alandaki uzmanlaşmalar
neticesinde zamanla başka alt bilim dallarına ayrılmıştır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Personel Psikolojisi,
Örgütsel Davranış, Örgütsel Gelişme, Endüstri İlişkileri, Mesleki Danışmanlık ve Mühendislik Psikolojisi
olmak üzere altı farklı alt dala ayrılmıştır.
Personel Psikolojisi: Personelin kelime anlamı insandır. Bu nedenle personel psikolojisi bütün yönleriyle
bireysel farklılıklar üzerine yoğunlaşır. Personel Psikolojisi, çalışanların seçimi ve yerleştirilmesi, bir işin
yapılması için gerekli olan yetenek ve becerilerin ölçülmesi, performansın değerlendirilmesi, iş eğitimi gibi
alanlarda ölçme ve karar verme gibi işlemlere odaklanmaktadır.
Örgütsel Davranış: Örgütsel davranış, bireyin işletme içinde çalışırken gösterdiği, algıları, değerleri,
öğrenme kapasitesini belirlemek için psikoloji, sosyoloji ve kültürel antropoloji gibi disiplinlerden yararlanan
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insan davranışlarını, tutumlarını ve performansını örgütsel bazda inceleyen; dış çevrenin örgüte ve onun insan
kaynağına, amaçlarına, misyonuna ve stratejisine etkisini araştıran bir disiplindir. Kısaca, bu alanda
çalışanların üzerinde durdukları konu, davranış üzerindeki sosyal etkilerin neler olduğudur. Personel
psikolojisi birey üzerinde odaklanırken, örgütsel davranış ise sosyal etkiler üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Mühendislik Psikolojisi: Bu alan insan makine çerçevesinde insan davranışlarını inceler. Üretim ve
güvenlikte artış sağlamak amacıyla alet ve makine tasarımı üzerinde çalışmalar yapar. İnsanların kullanması
için yapılan pek çok aletin gerektirdiği davranışlar, insanların güç, algı ya da tepki zamanı gibi konularda
kapasitelerinin ötesinde davranımlarını gerektirir. Oysa mühendislik psikolojisi iş çevresini insan becerisi ve
yeteneklerine göre düzenlemeyi amaçlar.
Mesleki Danışmanlık: İnsanların işyerlerindeki problemleriyle ilgili danışmanlık hizmetleriyle uğraşır.
Çalışanların kendileri için en ödüllendirici mesleklere yönelmeleri, iş ve iş dışı ilgiler arasındaki çatışmaların
çözümlenmesi, işle ilgili değişimlere uyum sağlamak ve insanları emekliliğe hazırlama gibi konularda
danışmanlık verilir.
Örgütsel Gelişme: Kişilerin, grupların ve örgütün bütün olarak verimliliğini arttırmak, örgütleri daha etkili
hale getirmek için değiştirmek ya da geliştirmek ile uğraşırlar.
Endüstri İlişkileri: Endüstri ilişkileri alanı, işçi ve işverenler arasındaki problemler ve bunlar arasındaki iş
birliği konularına yoğunlaşır. Bu alanda çalışan psikologların ilgilendiği temel konular, işçi, işveren ve işçi
sendikaları arasındaki çatışma ya da iş birliği, görüş ayrılıklarının giderilmesi, pazarlık ve görüşmelerin
yürütülmesi ve uzlaşma sağlanması gibi konular.

3. ANKET ANALİZLERİ
Araştırmaya katılan firmalara ait bilgiler incelendiğinde; faaliyet süreleri ilişkin 14 tanesi 1-10 yıl, 11 tanesi
11-20 yıl, 8 tanesi 21-30 yıl, 7 tanesi 31 yıl üstü olarak görülmektedir. Bu firmalardan 33 tanesi 50 ve altında
çalışan sayısına sahiptir. %67,5’i yurtdışı ile ilişkili çalışmaktadır. Firmalarda çalışanların yaş durumu
incelendiğinde %57,5’i 31-40 yaş arası, %32’si 30 yaş altı %10’u 41 yaş üstünden oluşmaktadır. En yüksek
katılımı gösteren aralıkta çalışan sayısının fazla olması köklü bir firma olmaları ve iş potansiyellerinin fazla
olmasından kaynaklanmaktadır. Yaş ortalaması 18-25 yaş aralığında firmalar en az katılmıştır. Sebebi ise
gençlere istihdam sağlamak isteyen bir firmadan kaynaklı olabilir.
Tablo I. (a) Çalışan Sayısı (b) Faaliyet Süresi (c) Yaş Ortalaması
a

Sıklık

Yüzde

b

Sıklık

Yüzde

c

Sıklık

Yüzde

1-50

22.4

26.4

1-10

14

35,0

18-25

1

2,5

51-100

14.5

18.3

11-20

11

27,5

26-30

12

30,0

101-150

29.5

33.4

21-30

8

20.0

31-35

9

22,5

201-üstü

42.4

35.3

31- üstü

7

17,5

36- üstü

18

45,0

Toplam

40

100,0

Toplam

40

100,0

Toplam

40

100,0

Firmaların %75’i 7-10 saat arasında faaliyet sürdürmekte ve tek vardiya çalışmakta iken %5’i 11-13 saat
arasında çalışmaktadır. Çalışanların %55’i lise mezunu iken %15’i ilköğretim, %22,5’i ön lisans ve %7,5’i
lisans mezunudur. 3. Vardiya ve üstünde katılımın az olmasının sebebi sipariş miktarının fazla olmamasından
kaynaklanmaktadır. Lisans ve üzerinde katılımın az olmasının sebebi ise yapılan işin bilgi birikimi
gerektirdiğini göstermektedir.
Tablo II. (a) Çalışma Saatleri (b) Vardiya Sayısı (c) Eğitim Düzeyi
a

Sıklık

Yüzde

b

Sıklık

Yüzde

c

Sıklık

Yüzde

7-9

34

85,0

1. vardiya

31

77,5

İlköğretim

6

15,0
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10-12

3,2

8,0

2. vardiya

7

17,5

Lise

22

55,0

12-13

1,6

4,0

3. vardiya

1

2,5

Ön lisans

9

22,5

Diğer

1,2

3,0

Diğer

1

2,5

Lisans

3

7,5

Toplam

40

100,0

Toplam

40

100,0

Toplam

40

100,0

Firmaların İSG eğitimi süreleri incelendiğinde %81,5’i 5 saat altında bu eğitimi aldığını, %19’u ise 6 saat ve
üstünde bu eğitimi aldığını, %19’u ise 6 saat ve üstünde bu eğitimi aldığını bildirmiştir. Firmaların işçilerine
bir yılda sağladığı sosyal yardım katkısı incelendiğinde %20’si 1 kez, %35’i 2 kez, ikiden fazla ise %35
seviyesindedir. Ancak bu firmaların %10 hiçbir sosyal yardımda bulunmamaktadır. Firmalarda çalışanlara
yönelik sorulan sorulara ilişkin bulgular şu şekildedir: çalışanların %87,5’i motivasyon toplantısı yapıldığını,
%97,5’inin ise bireysel danışmanlık hizmetlerini sunulduğunu ifade etmiştir. Kendisini iyi hissetmeyen
çalışanlara izin vermeyen firma oranı %10 dur. İşçiler firmalarının ayrım yapmadığını ve yetenek eğitimi
vermeyen firma oranı %7,5’dir. Çalışanların %12’si firmalarının sosyal etkinlik düzenlenemediğini
belirtmiştir. Bu firmaların %35’inin ödül-ceza uygulamasının yapılmadığını görmekteyiz.
Tablo III. (a) Ortalama İSG eğitimi (b) Sosyal Yardım(c) Sosyal Etkinlik
a

Sıklık

Yüzde

b

Sıklık

Yüzde

c

Sıklık

Yüzde

0-2

17

42,5

Yılda 1 Kez

8

20,5

Hiç Katılmıyorum 5

12,5

3-5

15

37,5

Yılda 2 Kez

14

35,0

Az Katılıyorum

10

25,0

6-8

1

2,5

Diğer

14

35,0

Katılmıyorum

11

27,5

Diğer

7

17,5

Hiç

4

10,0

Çok Katılıyorum

14

35

Toplam

40

100,0

Toplam

40

100,0

Toplam

40

100,0

Firmaların yalnızca %2,5’i İSG hakkında bilgilendirme yapmadığı görülmüştür. Firmaların %17,5’i maaşları
zamanında ödeyememektedir. Firmaların %7,5’i çalışanlarına sağlık kontrolünü yapmamaktadır. Örgüt içi
iletişiminin seviyesi sorulduğunda firmaların neredeyse tamamı çalışanları ile iletişim halinde olduklarını
belirtmiştir. Bu firmaların %12,5’i çalışanların kıdemlerinde değişiklik yapmamakta, mesleki kademede
yükselme fırsatı vermemektedir.

Tablo IV. (a) Zamanında Maaş (b) İletişim Ortamı (c) Hijyenik Ortam
a

Sıklık

Yüzde

b

Sıklık

Yüzde

c

Sıklık

Yüzde

Az

3

7,5

Az

3

7,5

Hiç

1

2,5

Katılıyorum

Katılıyorum

Katılmıyorum
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Katılıyorum

4

10,0

Katılıyorum

12

30,0

Az

4

10,0

Katılıyorum
Çok

5

12,5

Katılıyorum
Kesinlikle

9

22,5

Katılıyorum

12

30,0

16

40,0

Çok

23

57,5

40

100,0

Katılıyorum
28

70,0

Katılıyorum
Toplam

Çok

Kesinlikle
Katılıyorum

40

100,0

Katılıyorum

Toplam

40

100,0

Toplam

Bu firmalarda çalışanların %12,5’i çalışma alanlarının hijyenik olduğunu ve fiziksel çalışma ortamlarının
yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bu firmaların tamamı gerekli ekipmanlara sahip olduklarını belirtirken;
bunlardan %5’i gerekli bakımları yapmadıkları görülmektedir. Firmalarda çalışan önerilerine önem
verilemeyen işlem oranı %7,5’dir. Takım ruhunun önemine ve gelişmesine inanmayan firma oranı %15’dir.
%32,5’i kişisel eğitim vermemektedir. Görev dağılımında planlama yapmayan firma oranı ile iş yoğunluğu
yaşayan firma oranı aynı oranda olup %37,5’tir.
Tablo V. (a) Fiziksel Koşullar (b) Takım Ruhu (c) Kişisel Eğitim
a

Sıklık

Yüzde

b

Sıklık

Yüzde

c

Sıklık

Yüzde

Az

5

12,5

Hiç

2

5,0

Hiç

7

17,5

6

15,0

Katılıyorum
Katılıyorum

Katılmıyorum
8

20,0

Az

Katılmıyorum
4

10,0

Katılıyorum
Çok

Az
Katılıyorum

7

17,5

Katılıyorum

6

15,0

Katılıyorum

11

27,5

20

50,0

Çok

28

70,0

Çok

16

40,0

40

100,0

Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Toplam

Katılıyorum
40

100,0

Katılıyorum

Toplam

40

100,0

Toplam

4. SONUÇ
Bu çalışmada, endüstri ve örgüt psikolojisi terimleri detaylı olarak incelenmiştir. Bu kavramlar üzerine
araştırmaya katılan firmalar üzerinde anketler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen anketlerde firma
çalışanlarına sosyal etkinlik, sosyal yardım, iletişim ortamı, kıdem değiştirme gibi 35 farklı alanda sorular
yöneltilmiştir. Çalışanların anket sorularına verdikleri cevaplar detaylı bir şekilde yorumlanmıştır.
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Abstract
The remote sensing and photogrammetric analysis of the ground in cultural landscape have noticeable
advantages compared with other traditional techniques. It can detect the archeological features not visible by groundbased observers and contact-less observations can be conducted without visiting the site being investigated. The data
obtained in these observations can be used also for the conservation planning of the historical centers.
Great amount of data have been recently provided as a consequence of new technological innovations in space
science which are being used in the revitalization of archaeological heritage and in the planning of the conservation of the
historical centers. Urban growing is a significant problem in many historical cities which contains the archaeological sites
within and in most cases they are superimpose. Satellite technologies have been utilized by the city planners recently more
often than the past as the satellite data have been more easily accessible.
In the conservation planning of the historical centers providing the suitable and up to date information is the
basic necessity. Remotely sensed aerial and satellite imagery, alone or in conjunction with ground based sensors, has been
shown to be a valuable tool for the characterization of the archaeological landscape and location of underground
structure. In this study, early applications of remote sensing and GIS technologies used for the conservation planning of the
historical centers will be investigated.
Keywords: City planning, conservation, cultural heritage sites, GIS, remote sensing.

1. INTRODUCTION
"Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people remain to the
present day as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming more and more
conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a common heritage. The
common responsibility to safeguard them for future generations is recognized" (Venice Charter, 1964).
Venice Charter says that;
“Article 2. The conservation and restoration of monuments must have recourse to all the sciences
and techniques which can contribute to the study and safeguarding of the architectural heritage.”
* Corresponding author. Tel.: +90 532 4077267
E-mail address: gulcin.kucukkaya@yeditepe.edu.tr (G.Kucukkaya)
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Surveillance and environmental imaging and interpretative studies from aircraft and earth satellites,
using sensors which operate in the various parts of the electromagnetic spectrum- ultraviolet, visible infrared
and microwave - have come to be called "Remote Sensing (RS)". Remotely sensed aerial and satellite
imagery, alone or in conjunction with ground based sensors, has been shown to be a valuable tool for the
characterization of the archeological landscape and location of underground structure. Historic sites under
ground can be recorded with color infrared film and digital multi-spectral, hyper-spectral, and synthetic
aperture radar imagery(12). These have been used addition to a continuing development of applications of
photogrammetric close-range techniques to many of fields - engineering, architecture, urban planning, etc.
Remote sensing technology is used to demonstrate possibilities to display aerial photos and/or
satellite images and to treat them in the aim to identify actual land use and potential impacts of urban projects
on the environment. GIS (Geographic Information Systems) is used to demonstrate possibilities of this
information technology to exploit geo-referenced data with very easy-to-use functionality of displaying,
zooming, distance measuring, identifying geographical features and modifying, preparing and printing
cartographic results (11).

2. RS & GIS TECHNOLOGIES IN THE STUDIES OF ARCHAEOLOGICAL
LANDSCAPE
People are becoming more and more conscious of the unity of human values and they regard
archaeological monuments as a common heritage safeguarding them for future generations in full richness. In
general, determination and conservation of archaeological heritage, has been a long and problematic process
by traditional techniques.
Vast amount of digital data have been produced in space science, for the investigation of
archaeological landscape and in the planning of conservation of archaeological heritage. Remote Sensing
techniques have enhanced their usefulness in the field of archaeological heritage, and are indispensable tools
for the characterization of underground structures and detection of remains, before excavation. The remote
sensing and photogrammetric analysis of the ground in archeological sites have obvious advantages compared
with other older technologies. It can detect the archeological features not visible by ground-based observer
and contact-less observations can be conducted without visit to the site being investigated. The data obtained
in these observations can be used also for geological and climatologically purpose (1).
Relationship between underground archaeological remains (masonries, pavements, and ancient
ruins) and spontaneous vegetation growing above them have been elaborated using statistical analyses.
Vegetation has been analysed through statistical procedures, comparing occurrence and behaviour of wall
species in ruderal habitats as archaeological sites and natural ones. It is possible to evaluate the use of
medium spatial resolution optical and radar satellite data, together with ancillary soil and topographic data,
for identifying and mapping upland vegetation (10).
Turkey was a home for Antiquity, with substantial architecture, constructed during the Early and
late Roman periods (150 BC-AD 650). Remote-sensing analysis of four-band IKONOS satellite imagery was
used to augment and extend survey to create a better document for the Rough Cilicia cultural landscape, in
2001 (2).
A portion of Oatlands Plantation, a National Historic Trust Site in Virginia, was recorded with color
infrared film and digital multi-spectral, hyper-spectral, and Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery. Several
previously unknown underground features were visible in the processed imagery, and were subsequently
confirmed with archaeological excavations in a separate study (3).
The project uses new satellite and airborne imagery in combination with remote sensing, GIS and
GPS technology (Global Positioning System) to understand the dynamics of how the Maya successfully
interacted with their karst topographic landscape for several centuries in the northern Peten, Guatemala.
However, a recent NASA funded project was the first to investigate large seasonal swamps (bajos) that make
up 40 percent of landscape. Through the use of remote sensing, ancient Maya features such as cities,
roadways, canals and water reservoirs have been detected and verified through ground reconnaissance (4).
In England, major programs of mapping and interpretation are beginning to transform
understanding of past human settlement and land use. Recent projects have significantly increased
information on known sites and this has been used for improving the management and preservation of
important and fragile archaeological landscapes (5).
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The results of the test case analysis for the project in the Galisteo Basin, area the of New Mexico,
show that Ancient Puebloan ceramic production areas possess unique spectral signatures that can be detected
in remotely sensed imagery. The result of these studies clearly demonstrate the utility in conducting site
sensitivity analyses that can lead to expedited archaeological site characterization for the purposes of effective
and efficient archaeological resource management (6).
Remotely sensed data and GIS technology, using satellite imagery is the primary data source for the
initial identification and mapping of the landscape types. They had been supported by archaeological survey
of natural and archaeological landscapes of the Garrangu River Basin, Northern Iran. The data analyzed to
investigate the impact of new technology of mapping the land cover and the morphology of the landscape. All
the data are stored and manipulated within a single project GIS, which will allow full integration with
archaeological rescue projects and with other environmental programs in the region (7).
Remote sensing at Angkor, the medieval capital of the Khmer Empire has transformed for the
understanding of the extent and spatial organization of the urban complex and has also led to a resolution of
the long-running debate about whether or not irrigation was in use in Angkor. Optical aerial photography and
airborne radar (AIRSAR) have provided profoundly new views of Angkor since the early 1990’s. The extent
of the city has been increased from about 200-400 sq km to near 1.000 sq km. A very marked pattern of lowdensity dispersed has been identified, and it has been shown that the scattered residential location do not
correlate with the location of the great linear features-the canals and embankments (8).
Uplands represent unique landscapes that provide a range of vital beneﬁts to society, but are under
increasing pressure from the management needs of a diverse number of stakeholders (e.g. farmers,
conservationists, foresters, government agencies and recreational users). Mapping the spatial distribution of
upland vegetation could beneﬁt management and conservation programmes and allow for the impacts of
environmental change (natural and anthropogenic) in these areas to be reliably estimated. In Irland, the use of
medium spatial resolution optical and radar satellite data, together with ancillary soil and topographic data
had been evaluated for identifying and mapping upland vegetation using the Random Forests (RF) algorithm
(9).
The vegetation can be used as bioindicator for the detection of covered ruins, contributing in the
archaeological prospection for a general, fast, and inexpensive interpretation of the underground. In a study,
the relationship between buried archaeological remains (masonries, pavements, and ancient ruins) and
spontaneous vegetation growing above them have been analyzed. Several vegetation surveys in the
Domitian’s Stadium at the archaeological site of the Palatine (Rome) have been carried out . Vegetation data
were collected using the Braun-Blanquet approach and elaborated using statistical analyses (cluster analysis)
to assess the similarity among surveys. Structural, chorological, and ecological features of the plant
communities have been analyzed. Results showed that the vegetation responds significantly to the presence of
sub-emerging ancient remains (10).

3. USE OF GIS AND RS IN THE PLANNING OF HISTORICAL TOWNS
The increasing urbanisation of the world’s population is inescapable. Sometimes superpose
traditional approaches and techniques designed for town and cities may turn out to be inadequate tools to deal
with historical towns. New innovative approaches are needed to be incorporated in the existing work
methods. Thus application of GIS and RS techniques is the integral part in the planning of historical town.
The major lacuna identified by the planners is non-available of base-maps’ absence of any method
for updating the base maps and the absence of any monitoring mechanism. Broadly the problem can be
described in the following manner (11).
a.
In most of historical town maps are old which create problems for making accurate
planning proposals and predictions.
b.
Even after the base maps are prepared and proposals placed on it, the difficulty arises due
to absence of any reliable method for updating available base maps.
c.
Historical towns are very dynamic with tourism. A device or method is required to detect
changes on continuous basis, so that the planning proposals can be re-adjusted and re-shaped as per the
ground realities.
d.
Physical planning largely depends upon inputs from the physical survey, various social
and physical requirements and site conditions. The planners based on his training, works out the planning
proposals. However it has been observed that GIS and Remote Sensing techniques can provide intelligence
for formulation of proposals.
e.
The most important aspect, which is generally overlooked, is to co-relate or transfer
planning proposals on revenue maps. The planners face difficulty in understanding the plans prepared, by
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revenue staff as these plans are on different scale and projection. Similarly revenue staff is unable to
superimpose planning proposals on revenue maps manually. Superimposition of two digital maps is easy, as
digital maps are scale free. Thus an interface between planning base-map and revenue maps can be
established.
Application of GIS and RS techniques has given way to innovate methods in planning process.
Digitalisation of planning base-maps and various layout plans has facilitated updating of base-maps wherever
changes have taken place in term of land development etc. Digital maps provide flexibility, as digital maps
are scale free. Superimposition of any two digital maps, which are on two different scales, is feasible. This
capability of digital maps facilities insertion of fresh survey or modified maps into existing base-maps.
Similarly superimposition of revenue maps on base-maps with reasonable accuracy is great advantage
compared to manually done jobs.

4. CONCLUSION
Determination of archaeological heritage, planning of historical city, including archaeological
landscape, is an issue of concern to different kinds of professionals. The study of historical city growth is
crucial for planning. Development in the remote sensing & GIS technologies, lead to change of the methods
for studying historical towns and landscape.
GIS and RS technologies have capability to provide necessary physical input and intelligence for
preparation of base maps, formulation of planning proposals and act as monitoring tool during
implementation phase. Large-scale town development projects take decades to complete development.
Satellite imageries help to maintain truth to record of terrain during that period. GIS and RS are emerging as a
powerful land related technology for monitoring and management of lands. Thus GIS and RS have capability
to provide dimension in the planning of the historical centers and cultural landscapes.
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Abstract
Çameli region is one of the active tectonic regions located in the middle section of Burdur-Fethiye Fault
Zone. Recently, an increase in micro-seismic activity has been observed in the region. In this study, the
active earthquake zone in Çameli (Denizli) region was modelled 3-dimensionally with local earthquake
tomography using Vp and Vp/Vs velocity structure to investigate the cause of this increase in the number
of earthquakes. With 10 seismometers installed in Çameli region within the scope of the joint project
‘Urgent Monitoring Studies After Earthquake’ by TÜBİTAK Earth and Marine Sciences Institute and
Earthquake Research Department of the General Directorate of Natural Disasters, over 700 earthquakes
were recorded after Çameli earthquake on September 29, 2007 (ML=5.1). High quality earthquakes were
selected and used in local earthquake tomography in order to obtain results that are more accurate. The
relationship between the seismicity in the region and the velocity structure for a volume of 80x60x20 km
was investigated. Although it was revealed in this study that presence of fluids in the region was an
important factor in earthquakes formation; it is generally considered that all physical and mechanical
characteristics such as the tectonic history of the study area, lithology of the materials in the crust and
the upper mantle, fluid content, material heterogeneity triggers the formation of earthquakes.
Keywords: Earthquake tomography, seismic wave velocity, seismicity, Çameli region

1. GİRİŞ
Depremlerin oluşumuyla ilgili her türlü araştırma ve değerlendirme yeraltının yapısal özelliklerine ve
dinamiklerine ilişkin bilgi gerektirir. Deprem üretimi sadece mekanik sürece bağlı olmayıp aynı zamanda
kabuktaki ve üst mantodaki maddelerin heterojenitesi, akışkanlığı, sıcaklığı gibi fiziksel ve kimyasal
özellikleriyle de yakından ilişkilidir [1], [2]. Deprem esnasında oluşan sismik dalgalarının yayıldığı
ortamlardaki hızlardan yararlanarak deprem oluşumu ile ilgili bilgiler elde edilebilir. Bu nedenle bu
çalışmada yerel deprem tomografisi ile Çameli Bölgesi’nin derinlikle değişen hız yapısı ve Vp/Vs oranı elde
edilmiştir. Böylece Çameli bölgesinin depremselliğini etkileyen unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
çalışma Türkiye’nin depremselliğinin anlaşılması ve tektonik yapının aydınlatılması, yerel zemin araştırma
konularında gerekli önbilgi birikimi sağlaması açısından çok önemlidir.

2. VERİ ve YÖNTEM
Bu çalışmada yerel deprem tomografisi (LET) kullanılmıştır. Yerel deprem tomografisinde Çameli bölgesi
gerçeğe yakın çeşitli yaklaşımlarla 3 boyutlu (3-B) olarak modellenmiştir. Bunun için ortam bloklara
bölünmüş ve her bir blok hız ile parametrize edilmiştir. Yerel deprem tomografisinde başlangıç bir hız modeli

*

Corresponding author. Tel.: +90 446-226-6500/43361: fax: +90 446-226-6601.

E-mail address: fhrykcmzb@gmail.com (F. Akar).

1261

International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA’ 2018), 20-22 Sep 2017, Sivas, Turkey

ve odak parametreleri belirlendikten sonra ışın izleme yöntemleriyle her bir depremin istasyonlardaki ilk varış
zamanları hesaplanmıştır.
Bu çalışmada TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Çameli Bölgesine ait 754 adet çözümlenmiş
deprem verisi alınmıştır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile ortaklaşa yürüttükleri
Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları projesi kapsamında 29 Ekim 2007 (ML=5) tarihinde Çameli’ de
meydana gelen deprem sonrası devam eden deprem aktivitesini yaklaşık bir aylık süre boyunca izlemek için 4
Kasım 2008 tarihinde 10 adet deprem istasyonu kurulmuştur. İstasyonlar yapay kaynaklı sismik gürültünün
çok düşük olduğu alanlara yerleştirilmiştir. Her bir depreme ait odak koordinatlarını, oluş zamanlarını ve her
bir istasyondaki varış zamanlarını içeren bir veri seti hazırlanmıştır. Bu veri seçimiyle istasyon ağı içerisine
iyi dağılmış yüksek kalitede veri elde etmek için, GAP’ı 200°’den küçük ve en az 6 P-fazı gözlenmiş 381
adet deprem seçilmiştir. Bu depremlere ait toplam 3028 P-fazı, 3-B P-hızı ters çözümü için kullanılmıştır.
Seçilen depremlerin yatay ve düşey düzlemdeki konumları ve depremlerin harita üzerindeki episantr dağılımı
Şekil 1’ de gösterilmektedir.

Şekil 1. Çameli bölgesinde TÜBİTAK tarafından kaydedilen depremlerin dağılımı (mor daireler) ve seçilmiş depremler
(kırmızı daireler)(artı işareti çalışma alanının orta noktasıdır).

3-B tomografi çalışması kapsamında, grid aralığına göre değişen 2 farklı modelleme yapılmıştır. Bunlardan
ilki “kaba modelleme” olarak adlandırılan 10×10 km yatay grid aralığına sahip model, diğeri ise kaba modele
göre daha sık grid aralığına sahip, 5×5 km yatay grid aralıklı “ince modelleme” olarak adlandırılan model.
Kaba modele göre daha sık gridlenmiş bu modelde de ilk modeldekine benzer yapısal oluşumlar
gözlenmektedir. Ancak, küçük blok boyutları nedeniyle, kaba model sonuçlarına oranla daha ayrıntılı hız
yapıları elde edilmiştir. Bu nedenle çalışmada ince model sonuçları verilmiştir.
Uygulanacak tomografik yöntemin çalıştırılabilmesi, ayrıca incelenen deprem dağılımlarını en doğru şekilde
belirlemek ve doğru 3-B hız yapısını belirleyebilmek için bölgeye ait önceden belirlenen 1-B hız modeli
kullanılmıştır (Tablo 1). Tüm 3-B hız modellemelerinde, gerek düşey yöndeki katman kalınlıkları gerekse bu
katmanlara ait hız değerleri, minimum 1-D P-hız modelinin [3] referans alınmasıyla oluşturulmuştur.
Tablo 1. 3-B hız yapısı ters çözümlerinde kullanılan 1-B hız modeli.

Çalışma alanının 3-B hız yapısı ters çözümünde ayrıca 1-B Vp/Vs bilgisine ihtiyaç vardır. Bu amaçla okunan
P- fazına ait Wadati diyagramı elde edilmiştir. Bu diyagram P-fazı zamanlarının S-P fazı zaman farkına
karşılık deprem dağılımının çizdirilmesiyle oluşturulur. Bu diyagramın eğimi Vp/Vs hız oranını vermektedir.
Bu oran bölgenin Vp ve Vp/Vs hız yapısı çözümü için gerekli olan sabit Vp/Vs oranıdır. Çameli Bölgesine ait
3-B P-hızı yapısının elde edilmesi için seçilmiş veriye ait wadati diyagramından gerekli Vp/Vs oranı 1.75
olarak hesaplanmıştır ve iki farklı blok boyutu ve SIMUL2000 [4] yazılımı kullanılarak tomografik ters
çözümlere başlanmıştır. Yatay ve düşey yöndeki düğüm noktaları ve odak istasyon arası temsili ışın yolları
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Şekil 2'de gösterilmektedir. Yaklaşık 80x60x20 km3' lük bir hacim içerisinde yayılan ışınlar, her blok
içerisinden geçmediği için bu bloklara ait model parametreleri sabit tutularak ters çözüme sokulmamıştır.

Şekil 2. Yatay ve düşey düzlemdeki tahmini ışın yolları. Artı işareti modelin orta noktasını temsil etmektedir.

Çözümlemeler sonucunda, RMS ve veri değişintisi değerleri başlangıç modeline göre; RMS için 0.234 sn’
den 0.105 sn’ ye düşerek % 45, veri değişintisi ise 0.0682’ den 0.0445’e düşerek %65 azalmıştır. Bu da ters
çözüm sonrası elde edilen modelin, başlangıç modeline göre gerçek yapıya daha yakınsadığını
göstermektedir.

2.1. VP Modeli
Yüzey jeolojisinin etkisinden dolayı z=0 km’ deki ilk katmanın hız yapısı hakkında net bir yorum yapmak
oldukça zor olmaktadır. Ters çözüm sonucu, z=2 km derinlikteki katmanın P- hızları incelendiğinde,
başlangıç hız modeline göre % -20 ile % 15 arasındadır. Yüksek hız anomalileri çalışma alanının iç
kesimlerinde kendini göstermektedir. Ayrıca bu derinlikte KB-GD uzanımlı yüksek hızlı bir uzanım
görülmektedir. İlk katmana göre daha anlamlı sonuçların elde edildiği bu derinlikteki en düşük hız 4.3 km/sn,
en büyük hız ise 5.8 km/sn olarak bulunmuştur. Şekil 3 ve Şekil 4’ e göre z=4 km derinlikteki hız dağılımı,
üst katmanlardaki görünümün bir devamı şeklindedir. Çalışma alanının kuzeyinde ve güneyinde başlangıç
modeline göre daha düşük hızlı yapılar dikkati çekmektedir. Başlangıç modeline göre bu derinlikteki hız
değişimi % -15 ile % 10 arasında yer almaktadır. Hesaplanan mutlak P-hızlarının ise 4.24-6.18 km/sn
arasındaki değiştiği bulunmuştur. z=6 km derinlikteki hız değişimleri ve mutlak hız değerleri incelendiğinde,
yüksek dağlık bölgeye denk gelen ve civar bölgelere oranla daha yüksek hıza sahip alanın genişleyip uzadığı
göze çarpmaktadır (Şekil 3 ve Şekil 4). Ayrıca, bu katmanda dikkat çekici diğer bir hız yapısı ise KB-GD
uzanımlı düşük hızlı yapıdır. Başlangıç modeline göre bu derinlikteki katman için hız değişimi % -10 ile %
17 arasında yer alırken, mutlak hız değerleri 5.54-6.67 km/sn arasında değişmektedir. z=10 km’de başlangıç
modeline göre genelde hızların artması ve çalışma alanının ortasına denk gelen yüksek hızlı bölgenin
geometrisinin değişimi dikkati çekmektedir (Şekil 3 ve Şekil 4). Hız artımının düşük olduğu kesimler daha
çok çalışma alanının güneydoğu ve kuzeybatısında görülmektedir. Bu katmandaki hız değişimi % -5 ile % 10
arasında değişirken hesaplanan mutlak hız değerleri ise 5.56-6.5 km/sn arasında yer almaktadır. Deprem
sayısının en aza indiği z=15 km derinlikteki katmanda, bloklardan geçen ışın sayısının azalması nedeniyle
çok fazla bir alan çözülebilmiş değildir.
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Şekil 3. 5x5 km düğüm noktası aralığı için 3-B ters çözüm sonucu her bir katmandan elde edilmiş düzlemsel mutlak P-hızı
haritaları.

Şekil 4. 5x5 km düğüm noktası aralığı için 3-B ters çözüm sonucu her bir katmandan elde edilmiş düzlemsel hız değişim
haritaları.

2.2. VP/VS Modeli
Tüm blok modelleri için yapılan 3-B tomografik P-hızı ters çözümünün ardından, tüm veri setine S-fazları da
katılarak, bölgenin 3-B S-hızı yapısı da elde edilmeye çalışılmıştır. 3-B ters çözümde S-fazlarının
kullanımının iki önemli nedeni vardır; birincisi, odak koordinatlarının doğru olarak saptanmasında önemli bir
rol oynamakta, ikinci olarak ise hesaplanan VP/VS oranı ile, kayaçlarının mekanik özellikleri belirlenerek
yapılacak yorumlara katkıda bulunmaktadır [5]. 3-B P-hızı ters çözümü için, veri seçiminde kullanılan ve 381
depremden oluşan veri seti, bu kez Vp/Vs ters çözümü için veri seçiminde kullanılmıştır.
Vp/Vs oranlarının tomografik ters çözümünde yatay yönde 5×5 km düğüm noktası aralığına sahip olan bir
model kullanılmıştır. Bu düğüm noktası düzeneği için 3-B P-hızı başlangıç modeli, daha önceki ters
çözümlerden elde edilmiş hız değerleri kullanılarak, Vp/Vs oranı ise yine sabit 1.75 değeri alınarak
oluşturulmuştur. Ters çözümde kullanılan indirgeme oranları ise önceki modelde kullanılanlar gibi Vp 30
değeri alınmıştır.
Ters çözüm sonuçlarını elde etmek için 5 yinelemeden oluşan iki işlem adımı uygulanmıştır. Bu işlem
sonucunda RMS değerleri 0.353 sn’den 0.134 sn’ye düşerek % 62, veri değişinti değerleri ise 0.125 sn’den
0.021 sn’ye düşerek % 84 azalmıştır.
Tüm işlemler sonunda elde edilen Vp/Vs oranlarının mutlak değerleri ve başlangıç değerlerine göre yüzde
olarak değişimleri sırasıyla Şekil 5 ve Şekil 6’da görülmektedir. Gerek değişim oranları gerekse mutlak
değerlerle ilgili haritalar incelendiğinde ancak 15 km derinliğe kadar çözümlerin mümkün olduğu sonucuna
varılmaktadır.
z=0 km derinlikten elde edilen sonuçlar incelendiğinde, Vp/Vs oranlarının başlangıç değerine göre çok
düştüğü ve bu düşüşün en çok bölgedeki kırık sistemleri boyunca olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle
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çalışma alanının kuzey batısındaki bölgede daha fazla düşüş olduğu görülmektedir. Bu katmandaki değişim
oranı % -15 ile % 7 arasında değişmektedir. Mutlak Vp/Vs oranları ise 1.52 ile 1.78 arasında değişmektedir.
z=2 km ve 4 km derinlikte elde edilen tomografik görüntüler üst katman ile yakındır. Bu katmanlarda da
Vp/Vs oranın düşüş gösterdiği yerler, hem küçülmüş hem de düşüş miktarı daha az olmuştur. Bu
katmanlardaki değişim oranları % -12 ile % 14 arasında olurken, Vp/Vs oranın mutlak değerleri 1.56 ile 1.78
arasında yer almaktadır. z = 6 km derinlikte, Vp/Vs oranının düştüğü bölgeler azalırken yükselen kesimlerde
bir artış olmaktadır. Hem KD-GB doğrultulu hem de KB-GD uzanımlı yüksek Vp/Vs oranı görülmektedir.
KD-GB uzanımlı yapı bölgedeki faylarla paralel olarak gelişmiştir. Bu katmandaki değişim oranları % -19 ile
% 18 arasında değişirken, Vp/Vs oranının mutlak değerleri de 1.60 ile 2.0 arasında yer almaktadır. z = 10
km’de üst katmanın devamı niteliğinde olup, üst katmanda bulunan KB-GD uzanımlı alanda yüksek Vp/Vs
oranlarının daha baskın olduğu görülmektedir ve diğer alanların nispeten daha düşük Vp/Vs oranına sahiptir.
Bu yüksek anomali veren yapı tüm çalışma alanı içerisinde deprem etkinliğinin en yoğun olduğu bir
konumdadır. Bu derinlik için hesaplanan değişim oranları % -20 ile % 10 arasında iken, mutlak Vp/Vs
oranları ise 1.64 ile 2.04 arasında yer almaktadır. Çözüm gücünün giderek zayıfladığı z=15 km derinlikte,
sadece çok küçük bir değişime rastlanmaktadır. Burası da yine çalışma alanı içerisinde KB-GD uzanımlı bir
şekilde çevresine göre nispeten yüksek bir Vp/Vs oranına sahiptir. Bu derinlikteki Vp/Vs oranlarının yüzde
değişimleri % -1 ile % 0.2 arasında olurken, hesaplanan mutlak oranlar ise 1.72 ile 1.76 arasında
değişmektedir.

Şekil 5. 5×5 km düğüm noktası aralığı için 3-B ters çözüm sonucu her bir katmandan elde edilmiş düzlemsel Vp/Vs oranı
haritaları.

Şekil 6. 5x5 km düğüm noktası aralığı için 3-B ters çözüm sonucu her bir katmandan elde edilmiş düzlemsel VP/VS oranı
değişim haritaları.

5×5 km’lik düğüm noktası aralığına sahip model için yatay düzlemler boyunca çözümlülük analizi (KHIT,
DWS, RDE, SPRD) yapılmıştır. Tüm modeller için yapılan çözümlülük analizlerinden deprem etkinliğinin ve
ışın yayılımının yoğun olduğu bölgelerde elde edilen çözümlülük değerleri, genellikle güvenilirlik sınırları
içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Özellikle deprem etkinliğinin yoğun olduğu, sismojenik kuşak boyunca
yüksek çözümlülük değerleri elde edilmiştir. Depremlerin çalışma içerisindeki derinlikle dağılımını görmek
amacıyla, havzaya dik ve paralel profiller boyunca düşey kesitler alınmıştır (Şekil 7). Depremelerin
yoğunlaştığı etkin bölgelerin düşey yöndeki odak dağılımları, bu profillerden kolayca görülmektedir. 1., 2.,
3., 6., 7., 8. profillerdeki odak noktaları, 4 km 4. ve 5. profillerdeki odak noktaları 8 km genişlikteki bir bant
içerisinden ve ters çözüm için seçilmiş depremlerden elde edilmiştir.
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Şekil 7. Çameli deprem bölgesi için tomografik kesitleri alınan profiller. Beyaz çizgiler profilleri, kırmızı daireler
depremleri, beyaz üçgenler istasyonları göstermektedir.

Çalışma alanındaki faylanmaya dik olarak alınan 1, 2, 3 ve nolu profillerden elde edilen kesitler şekil 8’ de
görülmektedir. Sığ kesimlerde faylanma mekanizması nedeniyle oluşmuş kırıklı yapı varlığı nedeniyle düşük
hızlar derindeki bölgelerde ise nispeten yüksek hızlar gözlenmektedir. İlk 4 profilde KD'ya doğru kayan
domsal yüksek hızlı yapı göze çarpmaktadır. 1. ve 2. Profilde deprem odaklarının genelde yüksek hızlı
bölgelerde veya 3. Profilde ise yüksek hız düşük hız geçişinde yüksek hızlı bölgeye yakın yerlerde olduğu
gözlenmiştir. 5. Profilde çözüm gücü zayıf olduğu için net bir tomografik görüntü sağlanamamıştır.
Çalışma alanındaki fayların doğrultusuna dik alınan kesitlerde, en altta yüksek hızlı birimler ve üstte ise
nispeten daha düşük hızlı çökel birimler yer almaktadır (Şekil 8). 6 nolu profil boyunca alınan düşey kesitte,
6.6 km/sn’lik yüksek hıza sahip birim, profilin 15. km’sinde yaklaşık 8-10 km derinliğe kadar yükselmiş bir
dom görünümündedir. Aynı yapı, 2 nolu profilde daha küçük bir anomali şeklinde ve ilk profildekine oranla
daha düşük bir hıza sahip olarak daha güneydoğuda ve daha yüzeyde (5-8 km derinlikte) kendini
göstermektedir. Bu kesit içerisindeki tüm depremler bu yükselimin kuzeybatısında yer almaktadır. 7. Profilde
KB daki 5-10 km derinlikler arasındaki yüksek hızlı yapı yerini nispeten düşük hızda genişleyen bir yapıya
bırakmıştır. 6.5 km/sn’lik hıza sahip aynı anomali 8 numaralı profil boyunca, aynı yerde yine kendini
göstermekte ve diğer profillere oranla daha yayvan bir görünüm kazanarak daha geniş alanlar kaplamaktadır.
Bu anomalinin yüzeye yakın olan uç kısmının yükselimi ile üstteki birimlerde de bir deformasyon olduğu
görülmektedir. Bu da profillerin yüzeyde gözlemlenmiş Çameli bölgesi faylarının uç kısmına denk
gelmektedir. Düşük hızlı üstteki birimler, faylanma ile yavaş yavaş deformasyona uğrayarak, derinlere doğru
itilmeye başladığını düşündürmektedir. 8. kesitte de, deprem odak noktaları, belirli bir yerde kümelenme
göstermektedir.

Şekil 8. Çameli bölgesindeki faylanmaya paralel ve dik olarak alınan profillerden 5x5 grid modeli için Vp hızı düşey
kesitlerinin panel diyagramı. Her derinlikte kaydedilen depremler siyah nokta ile gösterilmiştir.
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Çameli bölgesindeki faylanmaya paralel olarak alınan 1, 2, 3, 4, ve 5. profillerin Vp/Vs değerlerinin derinlikle
dağılımı Şekil 9’da görülmektedir. Genel olarak tüm profillerin orta kısmında 5-15 km derinlikler arasında
yüksek Vp/Vs oranına sahip bir yapı göze çarpmaktadır. Deprem odakları dağılımına bakıldığında tüm
profillerde yüksek Vp/Vs oranı ile düşük Vp/Vs oranı arasındaki bölgede özellikle yüksek değerli yerlerde
depremlerin olduğu gözlenmektedir.

Şekil 9. Çameli bölgesindeki faylanmaya paralel ve dik olarak alınan profillerden 5x5 grid modeli için Vp/Vs oranı düşey
kesitlerinin panel diyagramı. Her derinlikte kaydedilen depremler siyah nokta ile gösterilmiştir.

7 numaralı profil boyunca alınan kesitten, üç ayrı bölgede Vp/Vs anomalisi saptanmıştır. Bunlardan ilki düşük
Vp/Vs oranı veren anomalidir. Bu anomali, profilin 2. km’sinden başlayıp 8. km’sine kadar uzanan, 5-12 km
derinlikte yer alan bir anomalidir. Büyük bir olasılıkla faylanmadan kaynaklanan bir ezilme zonuna karşılık
geldiği söylenebilir. Yaklaşık 4-8 km derinliğe kadar, çok düşük Vp/Vs oranı veren bu bölge profilin
25.km'den 36. km'ye kadar uzanmaktadır. Diğer anomali ise ortalamaya göre oldukça yüksek Vp/Vs oranı
veren, profilin ortasına denk gelen bölümde 10 ile 25 km arasında yer alan bir yapıdır. Bu anomali bundan
önceki ve sonraki profilin daha KB' da da görülmektedir. 6 numaralı profilde de benzer anomaliler elde
edilmiştir. Ancak anomali değerleri 7. profile göre farklılık göstermektedir. Düşük Vp/Vs oranına sahip
anomali ise biraz daha genişlemiş ve profilin ortalarında yer almaktadır. 8 numaralı profilde ise diğer
kesitlerde görülen düşük Vp/Vs anomalisi veren yapılar sığ derinliklerde genişleyerek birleşmiştir. Yüksek
değerli anomali ise hala varlığını devam ettirmektedir. 6. profildeki deprem odakları düşük Vp/Vs oranı olan
bölgelerde dağılım göstermektedir, fakat geçiş zonuna yakın yerlerde yoğunluktadır. 7. Profilde ise deprem
yoğunluğu yüksek değerli anomali ile düşük değerli anomali arasında artmaktadır. 8. profilde deprem
dağılımı yine geçiş zonunda yoğunlaşmaktadır.

3. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada deprem dalga fazları kullanılarak, tektonik olarak aktif bölgelerden biri olan Çameli Bölgesi
için yerel deprem tomografisi yöntemi ile sismik hız yapısı 3-boyutlu olarak görüntülenmiştir.
Çameli'nin güney batısında yer alan çalışma alanının temel özelliklerinden biri Fethiye-Burdur Fay Zonu'nu
oluşturan KKD-GGB gidişli fayların oluşturduğu büyük ölçekli bir alanın parçası [8] olmasıdır. Çameli
bölgesi aynı zamanda sol yanal oblik bir makaslama sistemi sonucu oluşan KD-GB yönelimli dağ arası
havzaların [9] etkisi altındadır. Çameli bölgesinde ofiyolit ve kireçtaşlarından oluşan ve likya napları olarak
bilinen birimler, makaslama sistemi etkisi ile oluşmuş faylar ve havza yapısından kaynaklı poroziteli ve
sedimanter yapı gözlenmektedir. Bu çalışma ile Çameli bölgesinin hız yapısı elde edilmiştir ve yukarıda
değinilen tektonik ve jeolojik yapının depremlere etkisi araştırılmıştır.
Bu sonuçlara göre yüzeyden yaklaşık 10 km' ye kadar fayların olduğu ve depremlerin yoğun olduğu çalışma
alanının orta ve kuzey doğusunda düşük bir hız zonu görüntülenmiştir. Çalışma alanı içine denk gelen Çameli
bölgesi fayları su içerikli alüvyal sedimanlar [10, 11] ile ilişkili sığ derinliklerde düşük Vp hızı gösterir. 10-15
km derinlikte ise P- dalga hızının litosferik basıncın etkisiyle yükselmiş olduğu görülmektedir.
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Çameli Bölgesindeki Vp/Vs haritaları incelendiğinde Vp anomalilerinden daha farklı tomografik
görünümlerin elde edildiği görülmüştür. Su içerikli alüvyal sedimanlar ile ilişkili sığ derinliklerde yüksek
Vp/Vs oranı görülmektedir [12, 13]. Yerel tektonik harita [14] ile karşılaştırıldığında düşük Vp/Vs oranı veren
anomalilerin, çalışma alanındaki faylı bölgeye karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Vp/Vs' nin Vp'den farklı
olmasının nedeni büyük olasılıkla S- dalga hızlarının kayaçların akışkan içeriğine P-dalga hızlarından daha
hassas olmalarıdır [15]. Düşük Vp/Vs oranlarının, faylarla deformasyona uğrayan bölgenin, özelliğini
yitirerek bir ezilme zonu haline dönüşmesi sonucu elde edildiği düşünülmektedir. Eğer bu zon içerisinde sıvı
bulunuyorsa, sıvı içeren ortamlarda S- dalgasının yayılımının iyice azalmasından dolayı Vp/Vs oranları
yüksek, boşluklu ise düşük çıkacaktır [16]. Çünkü hava içeren ortamlarda hem Vp hem de Vs hızı
düşmektedir. Tomografik kesitlerden, düşük Vp/Vs oranlarının yanı sıra, ortalamaya göre çok yüksek Vp/Vs
oranları da elde edilmiştir. Bu bölgeler, ya içerisine yüzey sularını almış ezilme zonlarını ya da o bölgede
bulunan çok yüksek P-dalga hızına sahip yapılara karşılık gelmektedir. Buradaki yüksek Vp/Vs oranı,
(jeolojik bilgilerden ve derinlik sebebiyle) yüksek gözenek basıncı ve akışkan saturasyonu olan çatlaklı
karbonat birimlerle ilişkilendirilebilir [7].
Çameli bölgesindeki faylara dik olarak alınan profillere paralel bir profil boyunca [17], Kaynak [18,19]
tarafından alınan Manyetotellürik (MT) ölçüleri inceleyerek bölgeye ait 2-B iletkenlik yapısını ortaya
koymuştur (Şekil 10). Bu özdirenç kesiti ile tomografi sonucu elde edilen hız yapısı karşılaştırılarak yukarıda
değinilen öngörüler pekiştirilmiştir.

Şekil 10: Kaynak [17]’de verilen Manyetotellürik profil boyunca a) özdireç b) iletkenlik değişimi.

Şekil 10’de EKL ve EKH noktaları arası Çameli bölgesindeki faylara dik olarak alınan tomografi profilleri
(6,7,8) ile uyuşmaktadır. Bu profillerin ilk 4 km’sindeki düşük hızlı zonun, özdirenç kesitindeki ilk 4 km’ nin
etrafındaki birimlere göre daha düşük özdirençli olan yani iletken olan birimlerle uyumlu olduğu
görülmektedir. Kaynak [20, 21], faylı bölgelerdeki düşük rezistivite değerlerini faylardaki kil mineralleri veya
birbirine bağlı gözenekleri içindeki sıvıların varlığı ile ilişkilendirmektedirler. Yine bu çalışmada elde edilen
P-hızı katman haritaları (Şekil 3 ve 4) incelendiğinde özellikle çalışma alanının orta kesimlerinde ilk 4 km' de
etrafına göre daha düşük hızlı birimler tespit edilmiştir. Daha derinde ise özdirenç kesitindeki etrafına göre
daha yüksek özdirençli birim göze çarpmaktadır. P-dagası hız kesitlerinde ve P-hızı katman haritalarında da
yine yaklaşık 4 km’den sonraki derinliklerde yüksek hız tespit edilmiştir. Bu uyum yüzeye yakın bölgelerde
depolanan genç sedimanlar ve diğer yüzey sedimanlarının düşük rezistivite değerleri (<75 Ω m) [22, 23] ve
düşük P-hızı ile temsil edilmiş olduğunu düşündürmektedir. Yaklaşık 4 km’den sonra iletkenlik kesitinin
kuzey batısında (EAL noktası altındaki) nispeten düşük özdirençli ve biraz daha güney doğuda (EAR noktası
altındaki) yüksek özdirençli zon dikkat çekmektedir. 6, 7 ve 8. profillerdeki P-hızı ve Vp/Vs oranı kesitleri ile
karşılaştırıldığında iyi bir uyum görülmektedir. Bu uyum faylanma nedeniyle oluşmuş kırık ve çatlakların
gerek yüzey suları gerekse yer altı sularıyla doygun olması ve yüksek gözenek basıncı etkisiyle
ilişkilendirilebilir. Yüksek özdirençli, düşük Vp/Vs oranı ve yüksek Vp oranı veren bölgelerin (6., 7. ve 8.
Profillerdeki) kristalin temel kayalarla ilişkili olabilir. Çameli bölgesi için bu yapılar kireçtaşları veya
metamorfik kayalar ile örtüşmektedir.
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Fay zonları genellikle kırıklı makaslama zonlarından oluşur; elastik özellikler ve elektriksel iletkenlikler
porozite kil içeriği ve gözenek geometrisi ve sıvı faz miktarına bağlıdır [24]. Gözeneklerdeki sulu sıvıların
varlığının, yüksek Vp/Vs değerlerine neden olur [25]. Böylece düşük rezistivite, yüksek Vp/Vs değerleri sulu
akışkanlar ile ilişkilendirilir [26].
Odaksal deprem dağılımı ile tomografi ve elektrik özdirenç sonuçları da iyi bir uyum göstermektedir. Sismik
olarak aktif zonlar ve dirençli çekirdekler arasındaki benzer bir ilişki Türkiye’nin batısında gözlemlenmiştir
[26]. Yüksek dirençli ve yüksek hızlı, sismik olarak aktif zonlar uyumludur. Bu korelasyon depremlerin üst
kabukta rezistivitenin ve hızın yüksek olduğu yerlerde meydana geldiği anlamına gelir. Bu, yüksek hızlı ve
elektriksel olarak dirençli (>2000 Ω m ) kayaçların, Kaynak [17]’ nin önerdiği gibi depremlerin oluşması için
yeterli gerilme toplanmasına elverişli olması için muhtemelen mekanik olarak güçlü olmaları gerektiği
anlamına gelebilir.
4. SONUÇLAR
Sonuç olarak bölgedeki depremleri akışkan varlığının etkilediği söylenebilir. Ancak, Çameli Bölgesi
Güneybatı Anadolu’da, tektonik olarak oldukça aktif bir bölge olan Burdur-Fethiye Makaslama Zonu’nun
(BFMZ) orta kesiminde bulunmaktadır [11]. Çalışma alanındaki depremlerin bu tektonizmanın etkisi ile
meydana geldiği muhtemeldir. Fakat bu depremleri, çalışma alanının temelini oluşturan Likya Napları olarak
da adlandırılan yukarıdaki parametrelerden de tahmin edilen suya doygun çatlaklı kireçtaşı birimlerinin,
ayrıca yine suya doygun sediman birikiminin oluşturduğu basınç değişimini tetiklemekte olduğu
düşünülmektedir.
Yukarıdaki fiziksel parametreler bir bütün olarak değerlendirilecek olursa; Odaksal deprem dağılımı ile
tomografi, elektrik özdirenç sonuçları iyi bir uyum göstermektedir. Bu çalışmada, depremlerin çoğu yüksek
hız düşük hız geçiş zonunda ve daha çok yüksek hız zonunda ve yine yüksek Vp/Vs oranı ile düşük Vp/Vs
oranı geçişinde ve iletken zonların sınırına yakın dirençli alanda meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu uyum
depremlerin, üst kabukta rezistivitenin ve hızın yüksek olduğu yerlerde meydana geldiği anlamına gelir.
İletken sınırları yakınlarındaki deprem kümelenmeleri, tabaka içi depremlerin yapısal sınırların yakınındaki
gerilme yoğunluğundan veya daha az geçirgen kabuğa olan akışkan göçünden kaynaklanmaktadır. Bu uyum
ya sismojenik davranışı tetikleyen sedimanter ve temel kaya arasındaki geçişin olduğu, yukarıda da
değinildiği gibi akışkan akışının da etkisiyle deformasyon enerjisinin biriktiği yerler veya ikinci ve bir
ihtimalle daha önceden oluşmuş fayların mağmatik malzeme ile dolmasından kaynaklanabilir. Diğer taraftan
derinlerde metalik mineral içeren temel kaya birimlerinin bulunduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Çalışma
alanının tektonik evrimi metalik mineralce zengin akışkan sirkülasyonuna da neden olmuş olabilir. Bu
özellikler derinde mağmatik bir sokulumla da ilişkili olabilir. Çameli bölgesine yakın jeotermal alanların
(Kızıldere, Tekkehamam-Sarayköy, Bölmekaya, Yenice-Kamara, Gölemezli) yeralması bu düşüncenin bir
kanıtı olabilir. Zira bölge için elde edilen derindeki P hızı ve VP/VS oranının artışı da bu muhtemel mağma
odacığının zaman içerisinde soğumakta olduğunun bir belirtisi olabilir. Bu yüksek hızlı yapılar da aynı
zamanda yoğunluk farkının bir kanıtıdır. Bölgedeki depremlerin oluşumunu, muhtemelen bu yoğunluk farkı
sonucu oluşan gerilme değişimleri tetiklemiş olabilir.
Bu çalışmada her ne kadar bölgedeki akışkan varlığının deprem oluşumunda önemli bir etken olduğu ortaya
çıkarılsa da genel olarak çalışma alanının tektonik geçmişi, kabuktaki ve üst mantodaki malzemelerin
litolojisi, akışkan içeriği, madde heterojenitesi gibi tüm fiziksel ve mekanik özelliklerin bir arada deprem
oluşumunu tetiklediği düşünülmektedir. Bölgenin depremselliğinin, faylanma rejiminin daha iyi anlaşılması
için multidisipliner bir araştırma yapılmalıdır.
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Abstract
Researches on biogas production have been continuing increases in recent years from wastes generated as
a result of agriculture and livestock activities that provide a significant population living in our country.
In particular chicken manure and biogas production from agricultural waste is seen as an advantageous
option for Turkey. While agricultural wastes and chicken feed are properly disposed of by anaerobic
digestion, Biogas, a clean and sustainable energy source, can be continuously recovered. The veterinary
antibiotics are found in the fertilizer a single from the most important problems that arise during the
fermentation of the chicken manure. These antibiotics are used frequently by poultry farms since they
protect the animals against disease by positively affecting the development of the animals. Approximately
70-80% of these antibiotics, mostly taken with animal feed, are excreted with feces without fragmentation.
Antibiotics in the fertilizer produce a selective stress on the microbial communities in their environment
and negatively affect the activities of methane-producing bacteria. In order to overcome all these negative
effects, a concept that carries the biogas production process to a more practical form makes itself
meaningful for this study. Thanks to this concept, the biogas production process and changes in the
parameters affecting this process have gained an easier structure. The concept is seen as a preferred
design for biogas operations due to its easy installation and low cost.
Keywords: Biogas, fermentation, chicken manure, concept

Özet
Ülkemizde önemli bir nüfusun geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucu oluşan
atıklardan, biyogaz elde etme araştırmaları son yıllarda artarak devam etmektedir. Özellikle tavuk gübresi
ve tarımsal kökenli atıklardan biyogaz üretimi Türkiye için avantajlı bir seçenek olarak görülmektedir.
Tarımsal kökenli atıklar ve tavuk gübresi anaerobik çürütme yolu ile uygun bir şekilde bertaraf edilirken;
temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biyogaz sürekli olarak geri kazanılabilir. Tavuk gübresinin
fermantasyonu sırasında ortaya çıkan en önemli sorunlardan birsi gübrede bulunan veteriner
antibiyotikleridir. Bu antibiyotikler hayvanların gelişimini olumlu yönde etkileyip, hastalıklara karşı
koruduğundan tavuk çiftliği işletmeleri tarafından sıkça kullanılmaktadır. Daha çok hayvan yemiyle alınan
bu antibiyotiklerin yaklaşık %70-80’i parçalanmadan dışkı ile dışarı atılmaktadır. Gübrede bulunan
antibiyotikler, bulundukları ortamda mikrobiyal komüniteler üzerinde seçici bir baskı oluşturmakta ve
metan üreten bakterilerin aktivitelerini olumsuz bir şekilde etkilemektedirler. Tüm bu olumsuzlukların
giderilebilmesi için biyogaz üretim prosesini daha pratik bir forma taşıyan bir konsept bu çalışma için
kendisini anlamlı kılmıştır. Tasarlanan bu konsept sayesinde biyogaz üretim süreci ve bu süreci etkileyen
parametlerdeki değişikler daha kolay bir yapı kazanmıştır. Konsept kolay kurulumu ve ucuz maliyetinden
ötürü biyogaz çalışmaları için tercih edilen bir tasarım olarak görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Biyogaz, fermantasyon, tavuk gübresi, konsept
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1. INTRODUCTION
Son yıllarda yaşanan enerji krizleri ve teknolojik gelişmeler enerjiye olan talebi artırmıştır. Bütün bu nedenler
yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yapılan araştırma ve uygulamaların hızla gelişmesine neden
olmuştur. Bunun sonucu olarak da biyogaz üretimi tüm ülkelerde yaygınlaşmıştır [1].
Avrupa’da 2007 yılında biyogazdan enerji üretim miktarı 6 milyon TEP’e ulaşmış ve yıllık %20’den fazla artış
göstermiştir. Almanya çiftliklerindeki biyogaz tesislerinin önemli miktarda artması sayesinde, şu anda
dünyanın en fazla biyogaz üreten ülkesi konumundadır. Almanya’da 2020 yılına kadar 43000 biyogaz işletme
tesisinin faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesinde atıklardan ya da enerji
bitkilerinden elde edilen biyogaz ile elektrik üretilerek, elektrik şebekesine aktarılmaktadır. Bazı ülkelerde ise
biyogaz arıtılarak araç yakıtı olarak kullanılmaktadır. 2001 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde 1500 milyon ton
biyokütlenin anaerobik olarak işlem görebileceği belirtilmiştir [2]. Dünya’da kurulu hayvan gübresinden
biyogaz tesislerinin %80’i Çin’de, %10’u Hindistan, Nepal ve Tayvan’da ve geri kalanı diğer ülkelerde
kuruludur.
Türkiye’de biyogaz ile ilgili çalışmalar 1980 öncesi ve sonrası diye ikiye ayrılmaktadır. Yapılan çalışmalarda,
özelliklede 1980 yılı öncesinde olan çalışmalar birkaç üniversite ve kamu kurumunda yetersiz teknolojik
bilgiyle ayrı ayrı yürütülmüştür. İlk çalışmalar 1957 yılında Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünde
başlatılmıştır [3]. 1960’lı yıllarda biyogaz ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmış ve bazı Devlet Üretme
Çiftliklerinde pilot tesisler kurulmuştur [4]. Tarım Bakanlığı’na bağlı Topraksu Araştırma Enstitüsü bünyesinde
1963 yılında başlatılan çalışmalarla, 5 adedi Eskişehir Topraksu Araştırma Enstitüsünde, 2 adedi Eskişehir’in
köylerinde ve biri de Çorum deneme istasyonunda olmak üzere toplam 8 adet biyogaz tesisi kurulmuştur.
Çalışmalar 1969 yılına kadar sürmüştür. Bunlardan birkaçından iyi sonuçlar alınmasına karşılık, yönetimlerin
biyogaza sıcak bakmamaları, çalışmaları yönlendirecek ve yürütecek kurumun olmaması, teknik eleman ve
çiftçilerin yeterince eğitilememeleri gibi sebeplerden, tesislerin bir kısmı yarım bırakılmış ya da bir müddet
kullanıldıktan sonra istenilen verim alınamadı gerekçesiyle terkedilmiştir [5].
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli kısmını biyokütle ile tarımsal ve hayvansal atıklar
oluşturmasına rağmen bu oranın petrol, kömür, doğalgaz ve elektrik enerjisine ulaşım kolaylaştıkça azalması
beklenmektedir. Türkiye’nin 1998 yılında toplam kazanılabilecek biyoenerji potansiyeli 196.7 TWh olarak
belirtilmiştir [6].

Biyogazın Tanımı ve Karakteristik Özellikleri
Biyogaz; organik atıkların anaerobik parçalanması sonucu oluşan, içerisinde % 60-70 metan, % 30-40
karbondioksit, % 0-2 hidrojen sülfür ve eser miktarda azot, su buharı ve hidrojen gazı bulunan, renksiz,
kokusuz, havadan hafif, parlak mavi alevle yanan bir gaz karışımıdır. Biyogaz -164 °C gibi düşük sıcaklıklarda
sıvılaştırılabilir [7]. Doğada biyogaza, bataklık gazı olarak bataklıklarda, geviş getiren hayvanların sindirim
sisteminde, pirinç yetiştirilen yerlerde, bitkilerin ıslak kompostlanması süresince doğal olarak rastlanmaktadır
[21].
Normal şartlar altında 1 m3 biyogaz 4700-5700 kcal/m3;
= 0.66 L motorin

= 0.62 L gazyağı

= 0.75 L benzin = 1.46 kg odun kömürü
= 0.25 m3 propan = 3.47 kg odun
= 0.2 m3 bütan

= 12.3 kg tezek

= 0.85 kg kömüre = 4.70 kWh elektrik enerjisine eşdeğerdir [8].
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Biyogaz Oluşumunun Termodinamiği
Anaerobik fermantasyonda oluşan tepkimelerde ortaya çıkan enerjinin sadece bir kısmı üremede kullanılmakta,
kalanı çevreye ısı şeklinde yayılmaktadır. Bakterilerin gerçekleştirdiği tepkimelerin kimyasal tepkimelerden en
farklı yanı, bakteriyal tepkimelerde bazı termodinamik kuralların geçerli olmadığıdır. Örneğin; glikozdan
metan fermentasyonunda, her kademede oluşan ürünler yarı kararlı ürünlerdir. Termodinamik kurallara göre
toplam tepkimenin serbest enerjisi çok fazladır. Bu tepkimenin meydana gelme olasılığı her bir ara tepkimeden
daha fazla görülmesine karşın, bu tepkime oluşmamaktadır. Bunun nedeni, toplam tepkimeyi bir basamakta
gerçekleştirecek bakterilerin bulunmamasıdır. Glikozdan metan fermantasyonu aşağıdaki tepkimeler
sonucunda gerçekleşir [9].

Elektron vericinin asetat, elektron alıcısının oksijen olduğu su ortamında 1 mol eşdeğeri için serbest enerji
değişimi -25.28 kcal’dır. Oksijen yüksek serbest enerjiye sahiptir [9].
Anaerobik fermantasyonun son basamağında metan üretilmesi ile ortamın oksijen gereksinimi azalır. Sonuçta
ortam biyolojik olarak kararlı hale gelir. Üretilen metanın her 2.85 kg/m3’ü COD’u giderir [10].

Biyogaz Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Anaerobik bir ortamda, pH, alkanite, sıcaklık, atık türü, atık miktarı, bekleme süresi, karıştırma hızı vb. birçok
önemli parametre anaerobik arıtmanın farklı evrelerinin hızını dolayısıyla, biyogaz içeriğini, biyogaz miktarını
ve süresini etkilemektedir. Biyogaz enerjisinin üretimine etki eden faktörler çeşitlidir. Bunlar biyogaz üretimi
sırasında fermantasyonu etkileyerek oluşacak gaz miktarını ve gazın CH4 miktarını etkilemektedirler.

Biyogaz Sistemlerinin Avantajları
Biyogaz sistemlerinin sağlayacağı yararlar beş kategori altında toplanabilir:
Enerjiyle ilgili yararlar: yenilenebilir enerji üretimi sayesinde ticari ve ticari olmayan yakıtların yerine geçer.
Ticari yakıtlarda, ülke ve birey ekonomisine finansal yararlar sağlar [11]. Lokal enerji üretimi sonucunda enerji
iletim kayıpları azalır [12]. Anaerobik fermantasyonda, özellikle termal çevrimlerle karşılaştırıldığında, nem
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oranının fazla olması nedeniyle verimin düşmemesi önemli bir avantajdır. Elde edilen gaz, diğer çevrim
yöntemlerinde elde edilenlere göre daha az bileşene sahiptir. Bu da kullanımdan önce gazın arıtılmasının daha
basit ve ekonomik olmasını sağlar [13].
Gübrelemeyle ilgili yararlar: Anaerobik fermantasyondan sonra geriye kalan atık organik gübre olarak
adlandırılır. Beslemede kullanılan materyalin katı maddesinin %70’ini oluşturan elementler, fermantasyondan
sonra miktarları ve yapıları değişmeden kalırlar. Fermente gübre içerisinde bulunan azot başlıca amonyum
formundadır [14]. Bu form bitkilerin gelişimi açısından daha uygundur. Çin’de yapılan çalışmalarda fermente
hayvansal atıkların, fermente olmamışların kullanımına göre tarımsal verimliliği %10-30 oranında arttırdığı
rapor edilmiştir [15]. Böylece ticari gübrenin kullanımı azalmaktadır. Ayrıca fermente atık hayvan yemi olarak
kullanılabilmektedir[16]. Anaerobik fermantasyon sırasında özellikle hayvansal atıklar içerisinde bulunan
zararlı ot tohumlarının giderimi sağlanır. Diğer bir avantajı organik tarımın yapılmasına imkan sağlanmasıdır
[17]. Fermente gübre ham atıktan daha sıvıdır ve uzak bölgelere pompalanması daha basit ve ekonomiktir [18].
Sağlıkla ilgili yararlar: Bacasız doğrudan yakma sistemlerinde odun ve bitkisel atıkların kullanılması, kırsal
kesimde yaşayanlarda çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Biyogazın kullanımı bu sorunları
ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca atık yığınlarından oluşan sinek ve hastalıklar bu kesimde yaşayanların sağlığını
tehdit etmektedir. Anaerobik fermantasyon sırasında atıklarda bulunan patojenler ve parazitlerin büyük kısmı
bertaraf edilir. Patojen giderimi % 90 civarındadır. Koku, rahatsız edici olduğundan, hayvan üreticileri çevre
sakinleri tarafından baskı altına alınabilir. Anaerobik fermantasyon yolu ile %80-90 civarında koku giderimi
sağlanmaktadır. Yapılan bir çalışmada, anaerobik sabit film reaktörde üç gün bekletilen sığır gübresinde koku
giderimi %94 civarında olmuştur [11].
Kalkınmayla ilgili yararlar: Biyogaz sistemleri kırsal kesim yaşam standartlarının gelişmesini sağlar. Ayrıca
yerel tesisat ve inşaat döneminde çevredekilere iş istihdamı sağlar ve kırsal kesimde göçü azaltır ve ticari
olmayan yakıtların yerine geçerek (odun, kömür vb) ekonomiye katkı sağlar [19].
Ekonomik yararlar: Biyogaz sistemleri, kurulduğu bölgelerde tasarrufların ve gelirin artışına neden olur.
Lokal enerji ve gübre üretimi sayesinde, genel ekonomik dalgalanmalardan etkilenimi azaltır. Makro seviyede
enerji ve gübrede dışa bağımlılığı azaltır [14]. Fermente atık daha kolay taşınır ve iletilmesinde daha küçük
makinalara ihtiyaç gösterir. Böylece atık giderimine ekonomik katkı sağlar. Ayrıca samanların ve bitkisel
atıkların yakılmasını azaltarak, çevreci bir yönüyle ön plana çıkar.
Çevresel yararlar: CO2’den 23 kat daha fazla sera gazı etkisine sahip metan ve 310 kat daha etkili olan N2o
(nitroz oksit) emisyonu ile amonyak emisyonu özellikle hayvansal atıkların depolanması sırasında oluşur. Tam
olarak ispatlanmış olamamakla beraber fermente gübrenin daha az N2O emisyonuna neden olduğu
sanılmaktadır. Fermente atığın sentetik gübrelerin yerine kullanılması bu emisyonu düşürür. Sağlıksal, çevresel
ve koku problemi yaratan amonyak emisyonu da anaerobik prosesler sayesinde azaltılır. Ayrıca bu atıkların
doğrudan kullanımı toprakta ve yer altı sularında nitrat kirlenmesine yol açar. Domuz atıkları yüksek oranda
bakır ve çinko gibi ağır metalleri içerir ve kirliliğe yol açar. Bu atıklar sinek ve koku oluşumuna sebep olur
[20]. Biyogaz sistemleri çevre kirliliğinin büyük ölçüde azalmasını sağlar. Bu sistemler organik katı atığın
yaklaşık %50’sini gidermektedir. Biyogaz sistemleri sayesinde, çeşitli mikropların ve zararlıların üremesi için
ortam hazırlayan atıklar, değerlendirilerek bertaraf edilmiş olurlar.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA İÇİN TASARLANAN DÜZENEK
Çalışma için tasarlanan deney düzeneği; manyetik karıştırıcı, kabin, ısı kaynağı, sıcaklık kontrol cihazı, reaktör
ve gazometreden oluşmaktadır.
Manyetik karıştırıcı: 40 cm eninde ve 10 cm yüksekliğinde, taban çapı 6.5 cm’ye kadar olan 15 adet reaktörü
aynı anda farklı zaman dilimlerine programlanabilir şekilde karıştırma özeliğine sahip bir cihazdır. Cihaz farklı
zaman aralıklarına göre programlanabilir olduğundan karıştırma işleminin, biyogaz üretim potansiyeli
üzerindeki etkisini araştırma olanağı sunmaktadır.

Şekil 1. Manyetik karıştırıcı

Isı kaynağı: Isı, kabin içerisine yerleştirilmiş elektrikli bir direnç ile sağlanmaktadır. Sıcak hava kabine
yerleştirilen fan sayesinde ısıyı kabin içerisinde homojen olarak dağıtabilmektedir.

Şekil. 2. Isı Kaynağı
Sıcaklık kontrol cihazı: Kabin içerisindeki sıcaklığın istenilen düzeyde tutulmasını ve farklı fermantasyon
sıcaklıkları arasında nasıl bir ilişki olduğunun araştırılmasını sağlar.
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2.1.1.1.1
2.1.1.1.2
2.1.1.1.3

Şekil 3 Sıcaklık kontrol cihazı

Reaktör: Reaktörler; 6.5 cm taban çapında, 1 litre hacminde, otoklavlanabilir 15 adet cam şişeden
oluşmaktadır. Şişlerde oluşan biyogaz, üst kısımda tıkaçlara bağlı hortumlardan gazometreye transfer
olmaktadır.

2.1.1.1.4

Şekil 4 Cam şişe reaktörler

Gazometre: Gazometreler gaz depolamak amacıyla kullanılmaktadır. Gazometreler iç içe geçmiş iki silindirik
PVC borudan oluşmaktadır. Dış boru çapı 7cm, iç boru çapı 4.5 cm ve gazometrelerin boyu 32 cm’dir.
Gazometrelerin üst kısmında, gaz giriş ve çıkış boruları bulunmaktadır. Bunlardan birisi gazometreye gaz
girişini sağlayan hava borusu, diğeri ise bir musluğa bağlı, gerektiği zaman gazdan numune almaya imkan
tanıyan diğer bir gaz borusundan oluşmaktadır.
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2.1.1.1.5
2.1.1.1.6

Şekil 5 Gazometreler

Kabin: Kabin 50×50×40 cm ebatlarında, dört etrafı sunta ile çevrilmiş, ön tarafında menteşeli açılır kapanır
bir kapı, yan tarafında 20×20 cm’lik bir izleme penceresinden oluşmaktadır. Kabin, manyetik bir karıştırıcı
üzerine kurulmuş, sol üst köşesinde de bir ısı kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca gaz borularının kabinden çıkışını
sağlamak için kabinin üst kısmına 16 adet delik açılmıştır. Bunlardan 15 tanesi gazometreye giren gaz
borularından, bir tanesi ise sıcaklık algılayıcı sistem için açılmıştır.

2.1.1.1.7

Şekil 6 Kabin-düzenek a

2.1.1.1.8

Şekil 7 Kabin-düzenek b
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2.1.1.1.9

Şekil 8 Kabin-düzenek c

SONUÇ VE ÖNERİLER
Enerji gereksinimi yakın yüz yıl içerisinde en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Tam bağımsız bir
ülkenin bağımsız bir enerji politika gütmesi kaçınılmazdır. Enerjinin bu denli ön plana çıktığı bir dönemde
alternatif enerji kaynakları da büyük önem kazanmıştır. Özellikle fosil yakıtların yakın yüzyıl içerisinde
tükenecek olması algısı, ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu alternatif enerji kaynaklarının
en önemlilerinden biride biyogazdır. Biyogaz temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağı olmakla birlikte birçok
organik atıktan elde edilebilir.
Ülkemiz tarım ve hayvancılık bakımından zengin bir ülke olarak düşünüldüğünde, bu da ülkemizde önemli bir
biyogaz potansiyeli olduğunu göstermektedir. Özellikle de son dönemlerde büyükbaş ve kanatlı hayvanlarının
sayısının desteklerle daha da iyileştirilmesi, alternatif enerji kaynaklarından biyogaz için iyi bir fırsat
oluşturmaktadır. Bunun yanında sıcak iklim bölgelerinde yoğun bir şekilde ekilen kanola, soya ve sorgum gibi
enerji bitkileri ve hububat atıkları da ülkemizde mevcut bir biyogaz potansiyelinin olduğunu doğrulamaktadır.
Ülkemizde bulunan biyogaz potansiyeli büyük ölçekli tesislerin yanı sıra küçük ölçekli tesislerde de
değerlendirilebilir. Özellikle büyükbaş ve kanatlı çiftliklerinde kurulacak bir biyogaz sistemi ısıtma, pişirme ve
de elektrik üretim amaçlı kullanılabilmektedir.
Bu çalışmada biyogaz üretimi için tasarlanan pratik deneysel düzenek sayesinde farklı hububat atıkları ile
hayvan gübresi atıklarının kofermantasyonu daha basit bir hal almaktadır. Biyogaz üretimindeki parametlerin
daha pratik bir şekilde değiştirilmesine olanak tanıyan bu düzenek sayesinde gaz verimini etkileyen unsurlar
rahatça saptanabilecektir. Değişik parametlerin konsept üzerinde kolayca değiştirilebilmesi istenilen katkı
oranlarındaki numunelerle biyogaz üretilmesine olanak tanıyacaktır.

REFERENCES
[1] Kobya, M. 1992. 'Siğir gübresinden biyogaz üretimi ve erzurum koşullari için bir biyogaz tesis tasarimi.', Erzurum
Üniversitesi.
[2] Weiland, Peter. 2010. 'Biogas production: current state and perspectives', Applied microbiology and biotechnology, 85:
849-60.
[3] Bilir, M., Karabay, E., Deniz, Y., Katlı, N.,. 1982. "Biyogazin önemi, yararlari, kullanimi, biyogaz tesislerinin tasarimi
ve t
Türkiye’de yayginlaştirma olanaklari." In. Ankara: T.C. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Topraksu Genel Müd., Merkez
Topraksu Araştırma Enst. Müd.
[4] Kaygusuz, K, and MF Türker. 2002. 'Biomass energy potential in Turkey', Renewable energy, 26: 661-78.

1278

[5] Köse, F. 1998. Güneş isitmali biyogaz üretimi, enerji workshop-l, alternatif enerji kaynaklari, Selçuk Üniversitesi-Ege
Üniversitesi, Konya, Ekim 98, ss. 94-100.
[6] Soyhan, Hakan S. 2009. 'Sustainable energy production and consumption in Turkey: a review', Renewable and
Sustainable Energy Reviews, 13: 1350-60.
[7] Ekinci, M.S. 2007. 'Tavuk gübresinden biyogaz üretimi için en uygun koşullarin belirlenmesi', Gazi Üniversitesi.
[8] AKA, Yusuf, Mustafa ACAROĞLU. 2003. A Engin ÖZÇELİK, ve Nalan AKGÜN. 'Soya yaği metil esterinde oksidasyon
katki maddelerinin yakit özelliklerine etkisi'.
[9] Soyupak, S. 1987. 'Biyolojik aritma ve biyolojik aritma tesisleri', Cilt I, Ertem Matbaacılık, Ankara.
[10] Andrew, A., Barnett., L.P. and Subramanian, S.K. 1976. Biogas technology in the world, Asian productivity
organization, Tokyo.
[11] Eryaşar, A. 2007. 'Kirsal kesime yönelik bir biyogaz sisteminin tasarimi, kurulumu, testi ve performansina etki eden
parametrelerin araştirilmasi', Ege Üniversitesi.
[12] Dennis, A., and Burke, P.E. 2001. 'Dairy waste anaerobic digestion handbook'. Desai, Manik, Vikram Patel, and Datta
Madamwar. 1994. 'Effect of temperature and retention time on biomethanation of cheese whey-poultry waste-cattle dung',
Environmental Pollution, 83: 311-15.
[13] Chynoweth, DP, and D Jerger. 1988. "Energy production from the methane fermentation of hardwoods." In 5th
International Symposium on Anaerobic Digestion, A. Tilche and A. Rozzi (Eds). Monduzzi Editore, Bologna, Italy, 913-16.
[14] Arnott, Michael. 1982. 'The biogas/biofertilizer business handbook'.
[15] Sasse, L. 1988. 'Biogas plants, a publication of the Deutsches zentrum für entwicklungstechnologien', GATE, A division
of the deutsche gesellschaft für technische zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
[16] Vijayalekshmy, MV. 1985. 'Biogas technology-an infor-V. 1985', Biogas technology-an infor-1985. Biogas technologyan information package, Tata Energy Research Instıtute, Bombay.
[17] Anon. 'Anaerobic digestion of farm and food processing residues', good practice guidelines.
[18] Klingler, B. 2000. 'Environmental aspects of biogas technology', AD: Making energy and solving modern waste
problems, Ortenblad H., Herning municipal utilities, Denmark: 22-33.
[19] Mendis, Matthew S, and Wim J van Nes. 2001. The nepal biogas support program: elements for success in rural
household energy supply (Ministry of Foreign Affairs).
[20] Boyd, Rachel. 2000. 'Internalising environmental benefits of anaerobic digestion of pig slurry in Norfolk', Student
research paper. University of East Anglia, Norwich, Norfolk, UK.
[21] Deublein, Dieter, and Angelika Steinhauser. 2011. Biogas from waste and renewable resources: an introduction (John
Wiley & Sons).

1279

