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Abstract
In this study, the effect of gas pressure on the shape and size of the AZ91 alloy powder produced by the gas atomization method
was investigated experimentally. Experiments were carried out at 770 ° C constant temperature, in 2 mm nozzle diameter and 4
different gas pressures (5, 15, 25, 35 bar). Argon gas was used to atomize the melt. Scanning electron microscope (SEM) to determine
the shape of produced AZ91 powders, X-ray diffraction (XRD) and x-ray diffraction (XRF) spectroscopy were used to determine the
phase of the produced AZ91 powder, and laser measurement was used for powder size analysis. The general appearances of AZ91
alloy powders produced had general appearances of ligament, acicular, droplet, flake and spherical shape, but depending on the
increase in gas pressure, the shape of the powders is seen to change mostly towards flake and spherical. It is determined that the
finest powder was obtained at 770 °C with 2 mm nozzle diameter at 35 bar gas pressure and the powders had droplet and spherical
shapes in general.
Keywords: Gas atomization, AZ91 alloy powder, gas pressure.
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1. GİRİŞ
Toz metalurjisi, geleneksel üretim yöntemlerinden döküm, talaş kaldırma, sıcak ve soğuk
presleme gibi yöntemlere alternatif olarak geliştirilmiştir. Toz metalurjisi yöntemi ile
kompozitler elde edilerek malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin arttırılması
kazandırılabilir [1]. Toz metalürjisi yöntemiyle toz üretme tekniği 4 farklı yöntemle yapılır.
Bunlar; mekanik yöntemler, kimyasal yöntemler, elektroliz yöntemi ve atomizasyon
yöntemidir. Bu üretim teknikleri içerisinde ince ve küresel tozlar elde etmek için en yaygın
olarak gaz atomizasyon yöntemi kullanılır. Üretilen metal ve metal dışı tozların %60’ından
fazlasının gaz atomizasyonu ile üretilmesi bu yöntemi üstün kılmaktadır. Gaz atomizasyonunda
sıvı metal demetini parçalamak için basınçlı akışkan olarak hava, azot, argon ve helyum gibi
gazlar kullanılabilir [2,3]. Gaz atomizasyon yöntemiyle ergitilebilen her türlü metal ve alaşım
tozlarının üretimini gerçekleştirmek mümkündür [4,5].

Magnezyum ve alaşımları her geçen gün sanayide önemli bir malzeme olarak görülmekte ve
özellikle otomobil endüstrisinde kullanım alanı giderek genişlemektedir. Magnezyumun
yoğunluğu 1.7 g/cm3 olmasına rağmen alüminyum (alüminyumun yoğunluğu=2,7 g/cm3) ile
yaklaşık aynı dayanım değerine sahiptir. Ağırlık olarak ise Magnezyum, alüminyumdan %36,
demir ve çelikten ise %78 daha hafiftir [6,7]. Mg alaşımları, yoğunluk, dayanım, titreşim
sönümleme gibi özelliklerinden dolayı otomotiv, uçak ve elektronik endüstrisinde geniş bir
kullanım alanları vardır. Özellikle AZ91 magnezyum alaşımı %90 gibi bir kullanım alanıyla en
fazla kullanılan magnezyum alaşımıdır [8,9].

Bu çalışmada otomotiv, uçak ve elektronik endüstrisinde yoğun bir şekilde kullanılan ve
özellikle döküm tekniği ile parça üretimi yapılan AZ91 alaşımı toz halinde atomizasyon
yöntemi ile üretilmiştir.
2.DENEYSEL ÇALIŞMA
Deneysel çalışmalar Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü
Laboratuvarında bulunan Gaz Atomizasyon Ünitesi’nde yapılmıştır. Gaz atomizasyon
ünitesinin resmi Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Gaz atomizasyon ünitesi.
Deneyler 770 °C sabit sıcaklıkta, 2 mm nozul çapında ve 4 farklı gaz basıncı (5, 15, 25 ve 35
bar) uygulanarak yapılmıştır. Atomizasyon gazı olarak argon gazı kullanılmıştır. Toz üretim
parametreleri Tablo 1’de verilmiştir. Gaz atomizasyonu yöntemiyle toz üretiminde gaz
basıncının toz boyutu ve morfolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
Üretim parametreleri bu amaçla seçilmiştir.
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Tablo 1. Toz üretim parametreleri.
Ergitme Sıcaklığı (°C)

Nozul Çapı (mm)

Gaz Basıncı (bar)

1

5

2

770

15

2

3

25

4

35

Toz boyut analizleri, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan
Mastersizer 3000 model cihaz ile yapılmıştır. Cihazın çalışma prensibi, numune üzerine kırmızı
ve mavi lazer ışığı gönderilir. Numuneden yansıyan ve kırılan lazer ışığı detektörler ile
incelenir. Saçılan ışığın açısı ve şiddeti numunenin parçacık boyut dağılımını belirler. Üretilen
AZ91 alaşım tozlarının SEM görüntüleri Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü
Araştırma Laboratuvarlarında bulunan “Carl Zeiss Ultra Plus Gemini Fesem” marka cihazdan
alınmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Farklı gaz basınçlarına bağlı olarak üretilen AZ91 tozlarının boyut değerleri Tablo 2.’de
verilmiştir. Verilen bu tabloda gaz basıncının artmasıyla küçük boyutlu tozların, toz boyut
değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. 1 kodu ile verilen 2 mm nozul çapı ve 5 bar gaz basıncında
ve 72,2 µm’ nin altında toz üretilmediği ve genel olarak 220 µm tozların üretildiği tespit
edilmiştir. 4 kodu ile verilen 2 mm nozul çapı ve 35 bar gaz basıncında ise 23,5 µm’nin üstünde
toz üretilmediği ve en yoğun tozun ise 72,4 µm altı tozlarda oluştuğu görülmektedir.
Tablo 2. Üretilen AZ91 tozlarının boyut değerleri
Nozul
Çapı
(mm)

Gaz
Basıncı
(bar)

Dv
(10)
(μm)

Dv
(50)
(μm)

Dv
(90)
(μm)

Spesifik
Yüzey Alanı
(m²/kg)

5

72,2

220

461

41,27

15

28,6

82,4

234

104,7

3

25

26,9

76,4

200

112,7

4

35

23,5

72,1

190

124,7

Sıcaklık
(°C)

1
2

2

770
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Gaz atomizasyonu ile toz üretiminde gaz basıncının toz boyutu üzerinde etkisi Şekil 2’de açıkça
anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar incelendiğinde gaz basıncının artmasıyla toz boyutunun

Toz boyutu ((µm)

küçüldüğü rapor edilebilir.

240
200
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120
80
40
0

2 mm

5 bar
220
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25 bar
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35 bar
72,1

Gaz basıncı (bar)
Şekil 2. Farklı gaz basınçlarında üretilen AZ91 tozlarının boyut değerleri.
Üretilen AZ91 alaşım tozlarının genel olarak karmaşık şekilli, ligament, pulsu, damlamsı ve
küresel olduğu Şekil 3’te görülmektedir. Düşük gaz basınçlarında toz şekli genel olarak
karmaşık şekilli, ligament, pulsu ve damlamsı olduğu halde, yüksek gaz basınçlarında toz
şeklinin ligament ve damlamsı yapıdan küresele doğru değiştiği gözlemlenmiştir. Gaz
basıncının artması ile toz boyutunun küçüldüğü de verilen SEM görüntülerinden açıkça
anlaşılmaktadır. Artan gaz basıncının, toz yüzeyinin morfolojisini önemli derecede değiştirdiği
ve yüzey morfolojisinin ise toz şekline etki ettiği belirlenmiştir.
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Şekil 3. 2 mm nozul çapı ve farklı gaz basınçlarında (a) 5 bar b) 15 bar c) 25 bar d) 35 bar
üretilen tozların SEM görüntüleri (1000X).
AZ91 alaşım tozunun XRD grafiği Şekil 4’de verilmiştir. Grafik incelendiğinde; piklerin α (Mg
ana matris) fazı, β fazı olan Mg 17 Al 12 ve çok az miktarda da MgO den meydana geldiği
görülmektedir. Çökelti, katılaşma yoluna bağlı olarak Al 12 Mg 17 bileşiğini oluşturmaktadır.
Al 12 Mg 17 çökeltilerinin, AZ91 alaşımı için, süneklik pahasına mekanik bir güçlendirme
sağladığı bilinmektedir [10,11]. Aynı zamanda grafikteki pikler incelendiğinde, gaz
atomizasyon yöntemi ile toz üretiminde farklı gaz basınçlarının üretilen tozun kimyasal
bileşimine bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.
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Şekil 4. AZ91 tozunun XRD grafiği
Magnezyum alaşımı AZ91 külçesi Varzene metal şirketinden temin edilmiştir. Temin edilen
AZ91 külçesinin kimyasal bileşimi Tablo 3’te verilmiştir. XRF analizi sonucunda, gaz
atomizasyonu ile üretimi yapılan AZ91 tozunun kimyasal bileşimi (Tablo 4) ile AZ91
külçesinin kimyasal bileşimi arasında kayda değer bir değişim olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 3. AZ91 külçesinin kimyasal bileşimi
Element

Mg

Al

Zn

Mn

Fe

Ni

İçerik (%)

90,30

8,74

0,67

0,18

0,01

0,0062

Tablo 4. Üretilen AZ91 tozunun kimyasal (XRF) analiz sonuçları
Element

Mg

Al

İçerik (%)

89,6732

8,6790

Zn

Mn

Fe

Ni

0,8084 0,4024 0,0330 0,0087
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4. SONUÇLAR

Gaz atomizasyonu ile üretilen AZ91 tozu için aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

 Gaz atomizasyonu ile toz üretimi Gaz Atomizasyon Ünitesi’nde gerçekleştirilerek,
farklı şekil ve boyutlarda tozlar elde edilmiştir. En küçük toz boyutu 2 mm nozul
çapı ve 35 bar basınçta elde edilmiştir.
 Gaz basıncının artması ile toz boyutunun küçüldüğü ve toz şeklinin karmaşık,
pulsu, ligament ve damlamsı yapıdan küresele doğru değiştiği görülmüştür.
 XRD sonucunda α (Mg ana matris) fazı, β fazı olan Mg 17 Al 12 görülmüştür.
 XRF analizi sonucunda, AZ91 tozunun kimyasal bileşimi ile AZ91 külçesinin
kimyasal bileşimi arasında değişim olmadığı tespit edilmiştir.
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Abstract
In this study, the effect of gas pressure on the shape and size of the AM60 magnesium alloy powder produced by the gas atomization
method was investigated experimentally. Experiments were carried out at 820 ° C constant temperature, in 2 and 4 mm nozzle diameter and
4 different gas pressures (5, 15, 25, 35 bar). Argon gas was used to atomize the melt. Scanning electron microscope (SEM) to determine the
shape of produced AM60 powders and a laser measuring device for powder size analysis were used. The general appearances of AM60
magnesium alloy powders produced had general appearances of ligament, acicular, flake and spherical shape, but depending on the increase
in gas pressure, the shape of the powders is seen to change mostly towards flake and spherical. It is determined that the finest powder was
obtained at 820 °C with 2 mm nozzle diameter at 35 bar gas pressure and the powders had complex s hapes in general.
Keywords: Gas atomization, AM60 magnesium alloy powder, powder metallurgy.
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1. GİRİŞ
Toz metalürjisi üretim yöntemi; metal ve metal olmayan tozlarının üretimi ve üretilen
bu tozların harmanlanıp karıştırıldıktan sonra istenen geometriyi alacak şekilde bir kalıbın
içinde preslenip daha sonrada sinterleme işlemi uygulanarak yapılan bir imalat yöntemidir
[1,2]. Metal tozlarının üretimi birçok teknikle gerçekleştirilir. Burada amaç toz üretimini belirli
şekil ve boyut dağılım aralığında, herhangi bir kirlenme içermeksizin üretmektir. Bu aşamada
toz karakterizasyonu bir sonraki üretim kademeleri açısından önemlilik arz eder. Kontrollü bir
başlangıcın, istenen kalitede parça üretimini sağlaması kaçınılmazdır [3].
Metal tozlarının üretiminde dört temel mekanizma vardır[4]. Bunlar; mekanik yöntemler,
kimyasal yöntemler, elektroliz yöntemi ve atomizasyon yöntemleridir. Bir toz üretim
yönteminin diğerlerine göre seçilebilmesi yöntemin ekonomikliğine, anlaşılmasına, elde edilen
tozların özelliklerine ve bu özelliklerin kullanım yeri ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabildiğine
bağlıdır. Tozun geometrik şekli üretim yöntemine bağlı olarak küreselden, dentritik formlara
kadar çok farklı şekillerde olabilmektedir. Aynı şekilde tozun yüzey durumu da yani düzgün
veya gözenekli olması yine üretim yöntemine göre değişiklik göstermektedir [5]. Bu üretim
teknikleri içerisinde ince ve küresel tozlar elde etmek için en yaygın olarak gaz atomizasyon
yöntemi kullanılır. Üretilen metal ve metal dışı tozların %60’ ından fazlasının gaz
atomizasyonu ile üretilmesi bu yöntemi diğerlerine göre üstün kılmaktadır. Gaz
atomizasyonunda sıvı metal demetini parçalamak için hava, azot, argon ve helyum gibi gazlar
kullanılabilir [6,7].
Magnezyum alaşımları 1,74 gr/cm3 yoğunluk değeri ile hafiflik ve yüksek özgül mukavemet
özelliklerinden dolayı savunma sanayi ve taşımacılık sektöründe iyi bir öneme sahiptir [8-13].
Alaşımsız olarak düşük mukavemet ve tokluk değerlerine sahip olduğundan dolayı genelde
diğer elementlerle alaşım oluşturularak kullanılmaktadır. Magnezyum ayrıca yüksek ısıl
iletkenlik, iyi elektromanyetik koruma, yüksek boyutsal kararlılık, yüksek sönümleme, kolay
geri dönüşüm, iyi işlenebilme ve özelliklerine de sahiptir [14-17]. Bu özellikleri ile Mg
alaşımları otomotiv, havacılık, bilgisayar, spor malzemeleri, mobil telefonlar gibi pek çok
endüstride kullanılmaktadır. Düşük ağırlık ve metabolizmaya uyumlu olmasından dolayı
implant malzemesi olarak da kullanılmaktadır [18-23].
Bu çalışmada, sahip olduğu düşük yoğunluk, iyi işlenebilirlik ve yüksek spesifik dayanım
özellikleriyle otomotiv başta olmak üzere, elektronik, hava ve uzay endüstrisi için üstün
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malzemeler olarak görülen magnezyum alaşımlarından AM60 alaşımı, gaz atomizasyon
yöntemiyle toz haline getirilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Deneyler, Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü
Laboratuvarında bulunan Gaz Atomizasyon Ünitesi’nde yapılmıştır. Şekil 1’ de gaz
atomizasyon sistemi şematik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 1. Gaz Atomizasyon Ünitesi
Deneyler 820 °C sabit sıcaklıkta, 2 mm nozul çapında ve 4 farklı gaz basıncı (5, 15, 25 ve 35
bar) uygulanarak yapılmıştır. Atomizasyon gazı olarak argon kullanılmıştır. Toz üretim
parametreleri Tablo1.’ de verilmiştir. Gaz atomizasyonu yöntemiyle toz üretiminde gaz
basıncının toz boyutu ve morfolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
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Tablo 1. Toz üretim parametreleri.
Sıcaklık (°C)

Nozul Çapı (mm)

1

5

2

2

3
4

Gaz Basıncı (bar)

15
25
35

820

5

5

6

15
4

7

25

8

35

Toz boyut analizleri, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan
Mastersizer 3000 model cihaz ile yapılmıştır. Cihazın çalışma prensibi, numune üzerine kırmızı
ve mavi lazer ışığı gönderilir. Numuneden yansıyan ve kırılan lazer ışığı dedektörler ile
incelenir. Saçılan ışığın açısı ve şiddeti numunenin parçacık boyut dağılımını belirler. Üretilen
AM60 alaşım tozlarının SEM görüntüleri Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü
Araştırma Laboratuvarlarında bulunan “Carl Zeiss Ultra Plus Gemini Fesem” marka cihazdan
alınmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Parametre olarak sıcaklığın sabit kaldığı, nozul çapı ve gaz basıncının değiştirildiği numunelere
ait toz boyutları Tablo 2.’ de verilmiştir. Tablo 2’de verilen bilgiler göz gezdirildiğinde gaz
basıncının artmasıyla toz boyut değerlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. 1. ve 4. Numuneler göz
önüne alındığında, üretilen en ince toz boyutu 31,9 μm, en kaba toz boyutu ise 289 μm olarak
ölçülmüştür ve bu parametrelerde, 26,2 μm altı tozların üretilemediği gözlemlenmiştir. Bunun
yanısıra Tablo 2’de verilen bilgilerden gaz basıncı ve nozul çapının, gaz atomizasyonu ile toz
üretiminde toz boyutuna önemli derecede etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 2. Üretilen AM60 tozlarının boyut değerleri
Gaz
Basıncı
(bar)

Dv (10)
(μm)

Dv (50)
(μm)

Dv (90)
(μm)

Spesifik Yüzey
Alanı (m²/kg)

5

26,2

92,5

289

113,6

15

34,2

90,5

229

91,38

25

24,8

88,8

304

136,2

35

31,9

83,3

214

88,46

5

50,5

155

700

57,02

15

49,4

151

685

62,02

7

25

43

142

421

65,89

8

35

38

111

356

77,61

Sıcaklık
(°C)

Nozul
Çapı
(mm)

1
2

2

3
4

820

5
6
4

Üretilen AM60 magnezyum alaşım tozlarının SEM görüntüleri (100X) Şekil 1’de verilmiştir.
Verilen görüntüler incelendiğinde gaz basıncının artması ile yüzeyde yayılan tozların toz
boyutlarının küçüldüğü görülmektedir. Toz boyutunun gaz basıncının artmasıyla arttığını, Şekil
1’de verilen SEM görüntüleri ve Tablo 2’de verilen bilgilerle birlikte desteklenmektedir.
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(4 mm - 5 bar)

(4 mm - 15 bar)

(4 mm - 25 bar)

(4 mm - 35 bar)

Şekil 2. AM60 magnezyum alaşım tozlarının SEM görüntüleri (100X).

Üretilen AM60 magnezyum alaşım tozlarının SEM görüntüleri Şekil 2’de görülmektedir.
Verilen görüntülerde tozların genel görünümlerinin karmaşık şekilli, ligament, damlamsı ve
küresel şekilli olduğu görülmektedir. Düşük gaz basınçlarında toz şekli genel olarak karmaşık
şekilli, ligament ve damlamsı olduğu halde, yüksek gaz basınçlarında toz şeklinin ligament ve
damlamsı yapıdan küresele doğru değiştiği gözlemlenmiştir.
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(2 mm - 5 bar)

(2 mm - 15 bar)
Karmaşık

Ligament

Ligament

Damlamsı

Karmaşık

Damlamsı

(2 mm - 25 bar)

(2 mm - 35 bar)
Damlamsı
Küresel

Damlamsı

Küresel
Küresel

Ligament
Damlamsı

Küresel
Damlamsı

Şekil 3. AM60 magnezyum alaşım tozlarının SEM görüntüleri (1000X).

4. SONUÇLAR
Gaz atomizasyonu yöntemi ile üretilen AM60 tozu için aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.

 Gaz atomizasyonu yöntemi ile toz üretimi Gaz Atomizasyon Ünitesi’nde
gerçekleştirilerek, farklı şekil ve boyutlarda tozlar elde edilmiştir. En küçük toz boyutu
2 mm nozul çapı ve 35 bar gaz basıncında elde edilmiştir.
 Nozul çapının artması ile toz boyutunun küçüldüğü ve toz şeklinin değiştiği tespit
edilmiştir.
 Gaz basıncının artması ile toz boyutunun küçüldüğü ve toz şeklinin karmaşık, ligament
ve damlamsı yapıdan küresele doğru değiştiği görülmüştür.
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Investigation of Flat Surfaces with Magnetic Abrasive
Assisted Finishing Process
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Abstract
With the developing technology, the methods used in the processing of sensitive products are increasing. New surface treatment
methods are being developed for aerospace, electronics and medical industries. Machining with magnetic abrasives (MAI) is a new
manufacturing method that uses sawdust to remove chips by abrasive and magnetic powders, which are held by the magnetic field in the
machined zone. With this method, very high quality finishes are obtained in the machined materials. Since the size of the shavings removed
from the surface is micron size, less damage occurs on the surface treated than other machining methods. Machining with magnetic
abrasive powder is a method that can be used to process surfaces of parts with complex geometries that are very long and very small in
width. These pieces, fine millers, ceramic surfaces, curved surfaces that stones can not reach are examples. While iron dust is generally
selected as magnetic powder, silicon carbide (SiC), aluminum oxide powder is used as abrasive. The optimum conditions were investigated
depending on the process time, the amount of abrasive and the number of revolutions of the system, the number of magnets. The machining
time was 60 minutes, the fixed number of revolutions of the seat was 500 rpm, the distance to the work plate of the magnets was 4 mm,
and the number of magnets was 4-8-12.
Keywords: Magnetic abrasives, finishing, surface roughness, surface quality, polishing, micro machining.

1. GİRİŞ
Manyetik aşındırıcılar işleme (MAİ) yöntemi, geleneksel talaş kaldırma işlemlerini kullanmayan yapım yöntemidir.
Tornalama, delik delme, frezeleme, taşlama vb. yöntemleri de geleneksel talaş kaldırma grubunda bulunur. Geleneksel
yöntemlerin işlemlerinde torna kalemi, freze bıçağı, taşlama taşı vb. kesici takımlar kullanılarak iş parçasından talaş
kaldırma işlemi yapılır. Geleneksel yöntemler daha çok orta boyutlu işler için uygundur. Geleneksel imalat yöntemlerinde
takım aşınması kaçınılmazdır. Takım malzemesi, iş malzemesinden daha sert olmalıdır. Bu durum iş malzemelerinin
çeşidini sınırlar. Yüksek dayanımlı malzemeler için yüksek kesme kuvvetleri gerekir. İşleme hızı malzeme dayanımı ile
ters orantılıdır. Kesme bölgesindeki ısınma işleme hızını sınırlar. Kesici takımların küçük boyutlarda yapımı mümkün
değildir. Bu durum ise iş boyutlarını sınırlar. Bu nedenle küçük boyutlu işlerin geleneksel yöntemlerle işlenmesi zor ya da
imkansızdır.
Erden ve Cerit, gelişen teknolojik istemler sonucu, mühendisleri daha yeni imalat yöntemlerine yönelttiler. Özellikle
2. Dünya Savaşını izleyen yıllarda bu konuda yoğun çaba harcandı ve ilk geleneksel olmayan yöntemler 1950-1970 yılları
arasında ortaya çıktı. Geleneksel olmayan bir yöntem olan manyetik aşındırıcılar işleme (MAİ) yöntemin gelişmesini
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sağlandı. Malzeme bilimindeki gelişmeler sonucunda olağanüstü özelliklere sahip malzemeler üretildi. Özellikle uzay ve
havacılık endüstrisinden gelen bu malzemeler çok yüksek dayanımlı olduklarından geleneksel yöntemlerle işlenemedi.
Manyetik aşındırıcılar işleme (MAİ) yöntemine ihtiyaç duyulur [1].
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte hassas ürünler ve bu ürünlerin işlenmesinde kullanılan yöntemlerden
beklentiler giderek artmaktadır. Özellikle havacılık, uzay, elektronik ve medikal endüstrilerinde bu ihtiyacı karşılamak için
yeni yüzey işleme yöntemleri geliştirilmektedir. Manyetik aşındırıcılarla işleme (MAİ), işleme bölgesine uygulanan
manyetik alan altında yüzeyden aşındırıcı ve manyetik parçacıklar yardımıyla talaş kaldıran yeni ve gelişmekte olan bir
yöntemdir. Bu yöntemde oldukça yüksek seviyede yüzey kalitesi elde edilmektedir. MAİ yönteminde kesme kuvvetleri
manyetik bir alan yardımıyla kontrol edildiğinden ve yüzeyde parlatma işlemini yapan aşındırıcı tozlar taşlama, honlama
ve lebleme gibi geleneksel yöntemlerde olduğu gibi tek parça halinde değil esnek bir yapıdadır. Bu yüzden yüzeyde artık
gerilme oluşmamakta ve mikron çatlak şeklindeki hasarlar elimine edilmektedir. Özellikle işlenmesinde karşılaşılan bu
çatlaklar malzemenin mukavemetini önemli derecede azaltmaktadır. Manyetik aşındırıcı toz ile İşleme yöntemi, karmaşık
şekilli ya da iç yüzeyi çok uzun ve dar parçaların yüzeylerinin işlenmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Aşındırılacak
yüzeyler metalik ya da metalik olmayan bileşenler olabilmektedir. (Medikal implantlar, cam, seramik, polimer ve polimer
kompozit malzemeler, Sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik ve silikon malzemelerde nanometre düzeyinde yüzey
pürüzlülüğü elde edilebiliriz. vb.) Hassas motor parçaları, miller, seramik yüzeyler, taşların ulaşamayacağı kıvrık yüzeyler
bunlara örnek gösterilebilir. Yöntem ilk olarak Sovyetler Birliğinde uygulanmış ve daha sonra özellikleri Japonya da
gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Yüzeyi işleyen esnek takım ferromanyetik ve aşındırıcı parçacıkların belirli oranlarda
karıştırılmalarıyla elde edilir. Karışımdaki ferromanyetik parçacıklar aşındırıcı parçacıkları baskı altında tutarak işleme
bölgesine doğru nüfuz etmelerine ve yüzeyi kesmelerini sağlar. Manyetik parçacık olarak genellikle demir tozu seçilirken
aşındırıcı olarak silisyum karbür (SiC), aliminyum oksit (Al2 O3 ) , bor nitrür gibi parçacıklar kullanılır.

Jain vd., ferromanyetik ve aşındırıcı tozlara eser miktarda yağlayıcı katarak mekanik yolla karıştırmış ve bu

karışımın paslanmaz çeliklerin işlenmesinde etkilerini araştırmışlardır. Sonuç olarak talaş kaldırma miktarı ve yüzey
pürüzlülüğü üzerinde en etkili faktörlerin işleme boşluğu ve iş parçasının çevresel hızı olduğu tespit edilmiştir [2].
Khairy, sinterlenmiş aliminyum oksit (Al2 O3 ) ve demir tozları karışımın kullanarak çelik malzemelerin

işlenmesinde yüzey pürüzlülüğündeki değişimi incelemiştir [3].

Hsu vd., silisyum karbür aşındırıcıları ve ferromanyetik parçacıkları SAE 30 yağlayıcıyla birlikte karıştırarak

elde ettikleri karışıma silindirik dış yüzeylerin işlenmesindeki etkilerini araştırmışlardır [4].
Manyetik aşındırma ile işleme güvenilirliği geliştirilmiş, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri daha üstün,
daha hafif, daha az yer kaplayan, daha ucuz ve yeni işlevlere daha uygun, üstün performans gösteren bir yöntem olmaktadır.
Henüz sanayi sektörlerinde tam olarak uygulamaya geçmemiş ancak bilimsel bulgular itibariyle yüksek potansiyele sahip,
geleceğin teknolojilerinde önemli atılımlar yaptırabilecek uzun dönemli çalışmalar olmaktadır. Toz boyutu ile en iyi yüzey
pürüzlülüğünün sağlandığı bulunması için araştırma yapılmıştır. En iyi aşındırma kuvvetini elde edilmeye çalışılmıştır.
Aşındırmalı işleme yöntemi oldukça geniş malzemede kullanılabilir. Manyetik aşındırma işlemesi, iş parçasında mikroçatlaklar ve yüzey hasarı en aza indirir.
2. DENEYSEL KURULUM
Deneysel kurulum şematik olarak Şekil 2.1’ de gösterilmiştir. Deneysel kurulumdaki önemli kısımlar ise bağlama
kalıbı, tutucu deney aparatı, kullanılan iş parçasıdır. Bu düzenek, hareket ettirilebilmesi için CNC freze dik işleme tezgahına
bağlanılmıştır. Kullanılan iş parçasının malzemesi AISI 304 L östenitik paslanmaz çelik seçilmiştir.
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Tutucu deney
aparatı
(a)

(b)

Şekil 2.1. Deneylerde kullanılan cnc freze tezgahındaki deneyin kurulumu
(a) İşlem yapılmadan önceki görünüm (b) İşlem yapıldıktan sonraki görünüm

A.

İş parçası

Tutucu Deney Aparatı
Şekil 2.2’ de tutucu aparatın şekli gösterilmiştir. Tutucu aparat polietilenden imal edilmiştir. Mıknatısları gövdeye

sabitlemek ve demir tozlarının mıknatıslara tutunmasını önlemek için dış kapak imal edilmiştir. Deney düzeneğinde
ferromanyetik tozları çekecek olan mıknatısları uygun şekilde gövde üzerine yerleştirerek üzeri kapak ile kapatılıp cıvatalar
ile sökülebilir bir şekilde montajını ve demontajını yaparak, sap kısmından cnc freze tezgahına bağlanabilen tutucu alet
üretilmiştir.

Şekil 2.2. Deney aparatı
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Üç farklı mıknatıs sayısına sahip deney düzeneği oluşturuldu. Şekil 2.3’ te görüldüğü gibi deneylerde kullanılacak
tutucu aparatın içine ilk önce eşit ölçüde dağıtılıp dört mıknatıs yerleştirilmiştir. Daha sonra sekiz mıknatıs yerleştirilmiştir.
Son olarak da on iki mıknatıs yerleştirilerek deney düzeneği hazırlanmıştır. (0.50 Tesla) güce sahip boyutları Ø50 x 10 mm
Nd-Fe-B mıknatıs kullanılmıştır.

Şekil 2.3. Tutucu aparat içindeki mıknatıs sayılarının dağılımı

B.

Kullanılan Manyetik Aşındırıcı Toz Oranları
Yapılan deneylerin toz oranlarını da konu üzerine yazılan makalelerin paralelinde seçilmiştir. Bilimsel

çalışmaların çoğunda benzer oranda alüminyum oksit tozu ile saf demir tozu oranları kullanılmıştır. Yapılan deneylerde
manyetik aşındırıcı toz karışımında oranlar sabit bırakılmıştır. Zamandan ve maliyetten tasarruf yapmak için deneylerde
Taguchi L9 orthogonal metod tercih edilerek toplam dokuz deney yapılmıştır. Buradaki amaç ise parlatılan plakadaki
deney öncesi ortalama yüzey pürüzlülüğü ile deney sonrası ortalama yüzey pürüzlülüğünü karşılaştırıp nihai sonuca
ulaşabilmektir ve iyileşme oranını net bir şekilde görebilmektir. Tablo 2.1’ de toz karışım oranı değerleri gösterilmiştir.
Şekil 2.4’ te tozların karışım şekli verilmiştir.
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Tablo 2.1. Yapılan deneylerde sabit olan toz karışım oranı değerleri
𝐹𝐹𝐹𝐹2 𝑂𝑂3 tozu

SiC tozu

karışımdaki

Karışımdaki

oranı (% )

oranı (%)

Yağlayıcı oranı ( % 5)

𝐴𝐴𝐴𝐴2 𝑂𝑂3 tozu

karışımdaki

SAE 30

Gliserin

oranı (% )

karışımdaki

karışımdaki oranı (% )

oranı (% )
55

20

20

2.5

2.5

Şekil 2.4. Manyetik aşındırıcı karışım toz tanesi görünümü
Toz tanelerin esnek fırça görünümünü alması Şekil 2.5’ te görülmektedir.

Şekil 2.5. Toz tanelerin esnek fırça görünümünü
C. Deneylerde Seviye Değişkenlerinin Belirlenmesi İşlemi
Yapılacak deneylerin üç seviyede yapılmasına karar verilmiştir. Tablo 3.2’ de seviye değişkenleri belirtilmiştir.
Burada ele alınan parlaklığa etki eden parametrelerden en önemlileri tozların boyutu, mıknatıs sayısı ve kullanılacak
tozların cinsidir. Tablo 3.2’ de seviye değişkenleri gösterilmiştir.
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Tablo 2.2. Yapılan dokuz deneyde ki değişken seviyeleri
Faktör

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Demir oksit toz boyutu (μm)

50

100

150

Silisyum karbür toz boyutu (μm)

50

100

150

Alüminyum oksit toz boyutu (μm)

50

100

150

Mıknatıs sayısı (adet)

4

8

12

İşleme boşluğu (mm)

2

-

-

Mıknatısın iş plakasına uzaklığı (mm)

4

-

-

İşleme zamanı (dakika)

60

-

-

Devir sayısı (devir/dakika)

500

-

-

D. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Sonuçları
AISI 304 L östenitik paslanmaz çelik plakanın işlem öncesi ve işlem sonrası yüzey pürüzlülük ölçümleri Mitutoyo
Surftest – 211 cihazı ile yapılmıştır. Ölçüm için toplam beş ölçüm alınmıştır. Beş ölçüm sonucunda ortalama yüzey
pürüzlülük değeri hesaplanmıştır.
Tablo 3.3 ’te yüzey pürüzlülük değerlerinin hesaplanması ile iyileştirme oranı değerleri gösterilmiştir.

Tablo 2.3. İyileşme oranı değerleri
İşleme öncesi 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 değeri

İyileşme

(μm)

İşleme sonrası 𝑅𝑅𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 değeri
(μm)

oranı (%)

1

0.854

0.610

28.571

2

0.594

0.454

23.569

3

0.648

0.532

17.901

4

3.75

2.87

23.466

5

0.700

0.570

18.571

6

0.604

0.436

27.814

7

0.614

0.474

22.801

8

0.734

0.612

16.621

9

0.832

0.682

18.028

Deney no

E. Metelografik İnceleme
Metelografik incelemeler için 10 mm x 10 mm x 4 mm ölçülerinde numuneler hazırlanmıştır. Numuneler cnc lazer
kesim tezgahında numune kesilmiştir. Lazer kesim ile elde edilen numuneler saf alkol ile silinip pamuğa sarılmıştır. Nikon
ECLIPSE MA200 optik metalurji mikroskobu ile numunelerin optik mikroskopta 500x oranında büyütme yapılarak
işlenmiş yüzey fotoğrafları çekildikten sonra yüzey görüntüleri alınmıştır. Bu deneylerdeki amaç en iyi şartlarda yüzey
parlaklığını tespit etmektir.
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Şekil 2.6. Numunelerin işlenmiş ve işlenmemiş yüzeylerinin 500x oranında büyütmesi
Şekil 2.6’ da bulunan işlenmemiş yüzeyinin ile birinci, ikinci ve üçüncü numunenin yüzey görüntü fotoğrafları
incelenmiştir. Dört adet mıknatısın kullanıldığı deneylerde iyileşme en fazla birinci sıra numaralı deneyde olmuştur.
İşlendikten sonra birinci numune yüzeyinin daha pürüzlü olduğu görülmüştür. İkinci numune yüzeyinin bu üç deney içinde
daha parlak olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 2.7. Numunelerin işlenmiş ve işlenmemiş yüzeylerinin 500x oranında büyütmesi
Şekil 2.7’ de bulunan işlenmemiş yüzeyinin ile dördüncü, beşinci ve altıncı numunenin yüzey görüntü fotoğrafları
incelenmiştir. Sekiz adet mıknatısın kullanıldığı deneylerde ise iyileşme en fazla altıncı sıra numaralı deneyde gözlenmiştir.
On iki adet mıknatısın kullanıldığı deneylerde iyileşme en fazla dördüncü sıra numaralı deneyde gözlenmiştir. İşlendikten
sonra beşinci numune yüzeyinin daha pürüzlü olduğu görülmüştür. Dördüncü numune yüzeyinin bu üç deney içinde daha
parlak olduğu görülmektedir.
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Şekil 2.8. Numunelerin işlenmiş ve işlenmemiş yüzeylerinin 500x oranında büyütmesi
Şekil 2.8’ de bulunan işlenmemiş yüzeyinin ile yedinci, sekizinci ve dokuzuncu numunenin yüzey görüntü fotoğrafları
incelenmiştir. İşlendikten sonra dokuzuncu numune yüzeyinin daha pürüzlü olduğu görülmüştür. Sekizinci numune
yüzeyinin bu üç deney içinde daha parlak olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak yapılan dokuz deneyde de yüzey pürüzlülük değerlerinde azalma görülmüştür. Bunun sonucunda dokuz
deneyin yüzey kalitelerinde iyileşmeler gözlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğüne ve yüzey parlaklığına deneyde kullanılan
tozların boyutu, mıknatıs sayısı etki ettiği gözlemlenmiştir. Genel çıkarılacak sonuç ise mıknatıs sayısının arttırılmasından
ziyade kullanılan toz tane boyutlarının oranları daha fazla önemlidir.
3. DENEYSEL SONUÇLAR
Taguchi kesirli faktöriyel deneysel tasarım yöntemi ile MATLAB’ da değişkenler ve seviyeler belirlenerek analiz grafiği
oluşturuldu. Şekil 3.1’ de olan grafikteki asıl amaç deney tasarımındaki seviye farkına göre iyileşme oranına etki eden
parametreyi bulmaktır.
Taguchi yöntemi ile oluşturulan analiz grafiği, deneydeki değişken ile parametre seviyeleri değerlerinden yararlanılmıştır.

Şekil 3.1. Taguchi deneysel tasarım yöntemi ile MATLAB’ da oluşturulan grafikler
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Tablo 3.1. Taguchi yöntemi ile parametrelerin iyileşme oranı üzerindeki etkisi
Seviye

Demir Oksit
Toz Boyutu

Silisyum Karbür
Toz Boyutu

Alüminyum Oksit
Toz Boyutu
Mıknatıs Sayısı

Seviye 1

0,817157257

0,873123097

0,851749443

0,760328072

Seviye 2

0,814940557

0,685555283

0,75907972

0,865492982

Seviye 3

0,670260054

0,743679489

0,691528706

0,676536815

Delta (Fark)
Deneye
etkisinin
Sıralaması

0,146897203

0,187567814

0,160220737

0,188956168

4

2

3

1

Tablo 3.1’de, Taguchi deneysel tasarım yöntemi ile Şekil 3.1’ de oluşturulan analiz grafiğindeki toz boyutlarının
ve mıknatıs sayılarının iyileşme oranına etkisi tablo halinde verilmiştir. Toz boyutları ve mıknatıs sayısı analiz grafiklerinin
X ekseninde sırasıyla 1. Seviye, 2. Seviye ve 3. Seviyeleri olarak verilmiştir. Bu tablo ve grafiklerden çıkacak genel sonuç
ise mıknatıs sayısının iyileşme oranına etkisi daha fazla olurken Demir oksit toz boyutunun ise iyileşme oranına etkisi en
az olmaktadır. Bu sonuçların en büyük seviye ile en küçük seviye farkı kıyaslanarak bulunur.

Şekil 3.2. MINITAB’ da oluşturulan parametre grafiklerin gösterimi
Şekil 3.2’ de ki grafik sonuçlarına göre belli bir mıknatıs sayısından sonra artınca çekilen tozlar fazla olacağından
yüzeyde iyileşmenin az olduğu anlaşılmaktadır. Demir tozu ile aşındırıcı tozların boyutları küçüldükçe yüzeyde iyileşmenin
arttığı görülmektedir. İyileşme oranı arttıkça da yüzey pürüzlülüğü azalmıştır. Yüzey pürüzlülüğü azalınca da daha parlak
yüzeyler elde edilmiştir. Aşındırıcı tozların boyutları arttıkça yüzeyde sık ve derin çizgiler fazla olur. Bu nedenle yüzeyde
iyileşme az olur. Taguchi tasarım yöntemine göre demir tozu ve aşındırıcı toz boyutlarını küçük değerlerde alındığında
yüzeyin iyileşme oranının daha iyi olduğu gösterilmiştir ve mıknatıs sayısının ise orta bir değerde alındığında yüzeyin
iyileşme oranının daha iyi olduğu gösterilmiştir.
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Şekil 3.3. MINITAB ile oluşturulan ortalama reflektans etki grafikleri
Şekil 3.3’ te mıknatıs sayısı ile reflektans değişim çizgi grafikleri gösterilmiştir. MINITAB ile oluşturulan
ortalama reflektans etki grafikleri verilmiştir. 200 ie 1200 nm arasında gelen dalga boylarının ortalama değerini alarak
ortalama reflektans dalga boyu sonucu bulunmuştur. Sonuç olarak toz boyutları en düşük seviyede iken demir oksit toz
boyutu 50 μm, alüminyum oksit toz boyutu 50 μm, silisyum karbür toz boyutu 50 μm olduğu ve dört mıknatısın kullanıldığı
birinci numunede yansımanın en yüksek olduğu görülmüştür. Toz boyutları arttığında reflektans değerleri azaldığı için
yansıtma değerleri de azalmıştır. Mıknatıs sayısı arttığında iş plakası yüzeyinde çizilme miktarı arttığından yansıtma değeri
azaldığını grafikten anlaşılır.
4. GENEL SONUÇLAR
Manyetik aşındırıcılar ile yüzey işleme yönteminin talaş kaldırma mekanizması ve işlem parametrelerinin sonucu
olarak yöntemle ilgili genel yargılara ulaşılmıştır.
•

Yöntem, metal veya metal olmayan tüm yüzeylere uygulanabilmektedir. Mikro işleme ile üretilen teknolojik ürünlerin
yüzeylerinin iyileştirilmesi için uygundur.

•

Geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hassas ve ölçü tamlığında işleme yapılabilir.

•

İşlemede kullanılan aşındırıcı tozların çapları küçüldükçe yüzey pürüzlülüğünü azalmaktadır. İşlemede kullanılan
aşındırıcı parçacıkların çapları büyüdükçe yüzeyden aşınan malzeme miktarı artmaktadır. Sonuç olarak kaba
yüzeyinin düzeltilmesi için bir MAİ yönteminin etkililiğini ve geçerliliğini gösterir.

•

İşlem öncesi ve işlem sonrası yüzey işleme değerleri incelendiğinde her bir deney numunesinin sonucu olarak işlem
sonrası yüzey pürüzlülük değeri bir sınıf azalmıştır. İşlem yapılmadan önceki haline göre daha hassas yüzeyler elde
edilmiştir.

•

Aşındırıcı tane boyutunun azalması ile yüzeyde oluşan aşınma izlerinin boyutları küçülmekte ve yüzey pürüzlülük
değerleri azalmaktadır.

•

Mıknatıs sayısının azalması ile ara bölgede meydana gelen manyetik alanın şiddeti azalmakta ve manyetik demir
tozları tarafından aşındırıcı tozlara uygulanan kuvvet ve dolayısıyla basınç da azalmaktadır. Sonuç olarak yüzey
pürüzlülük değerleri iyileşmektedir.
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•

Deneylerde kullanılan tozların çapları arttıkça kesici kenarlarda oluşan kesme kuvvetinin artarak daha fazla
malzemenin yüzeyden aşındırıldığı gözlemlenmiştir.

•

Manyetik aşındırma işlemesi, iş parçasında mikro-çatlaklar ve yüzey hasarı en aza indirir ve manyetik aşındırma işlemi
yüzey kusurları neredeyse hiç nanometre aralığında yüzey pürüzlülüğü üretebilir.

•

Zehirli kimyasallar kullanılmaz, çevre dostu bir yöntemdir.
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Abstract
Heat generation originates from main and exciting windings in alternators. High temperature can make
deformation at winding insulates for this reason short circuit may occurs which can cause permanent
damages and break down in alternators. In this study heat distribution of an 800 A oil cooling brushless
alternator rotor were investigated by interacting steady-state thermal simulation with computational fluid
dynamic (CFD) simulation methods. This simulation technique is known as Fluid Solid Interaction (FSI)
in literature. Ansys simulation tools that Workbench - Steady-State Thermal - Fluent were used for FSI
simulations. Heat generated from main and exciting windings firstly solve in Steady-State Thermal tool and
obtained results transferred to Fluent. This cycle created to solve two way FSI until heat transfer stabilized
for two simulation tools. Obtained result showed that cooling oil has critical effect to cooling inner zone of
rotor while convection heat transfer is carrying out significant amount of heat from exterior surface of the
rotor.
Keywords: Alternator rotor, heat transfer, simulation, FSI, insulate.

1. GİRİŞ
Alternatörlerin aşırı ısınması sargılar üzerindeki yalıtımların bozulup yırtılmasına ve bu sebeple kısa devlere
sebebiyet vermektedir. Kısa devreler neticesinde alternatör sargıları yanmakta ve kullanılamaz hale
gelmektedirler. Bu yüzden alternatörler sargılarının soğutulması bozulmaları önlemek ve çalışma verimini
arttırmak bakımından çok önemli bir faktör olmaktadır. Altarnatör sargılarının soğutulabilmesi için farklı
yöntemler kullanılmaktadır. Düşük amper üreten alternatörlerde genellikle ortam havası ile soğutma sağlayan
fanlar kullanılırken yüksek amper üretenlerde alternatörlerin ana mili içerisinden ve statorun üst kapağının
altından dolaşacak şekilde soğutucu yağın sürekli akması sağlanmaktadır.
Maynes ve diğ. [1] hava soğutmalı 27.5 kVa gücündeki alternatör için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)
yazılımı olan Star-CD’yi kullanarak hava akış hareketlerini simüle etmişlerdir. Farklı hava debisi ve devirler
için deneysel olarak ölçülen sıcaklıklar ve statörden uzaklaşmaya bağlı sıcaklık verileri simülasyon ile
kıyaslaması yapılmıştır. Jandaud ve diğ. [2] statorun her iki tarafında bulunan santrifüj fan ile soğutulması
sağlanan alternatör için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri gerçekleştirmişlerdir. Bu analizler ile
alternatörün en iyi şekilde soğutma işleminin yapılması için fanların simetrik veya asimetrik olarak
yerleştirilmesinin nasıl bir etki yapacağını incelemişlerdir. Mejuto ve diğ. [3] fan ile soğutulan bir alternatördeki
ısıl dağılımını CFD yöntemi kullanarak modellemişlerdir. Altarnatörün belirli noktalarından termokuplar ile
ölçtükleri sıcaklık değerlerini simülasyon sonuçları ile karşılaştırıp modelin tutarlılığını tespit etmeye
çalışmışlardır. 10 ayrı noktadan yaptıkları karşılaştırma neticesinde en yüksek % 9.48 ve en düşük % 3.65 hata
ile CFD modelinin güvenilir olarak değerlendirilebilir olduğunu göstermişlerdir. Sikora ve diğ. [4] yaptıkları

3910

çalışmada su soğutma sistemine sahip küçük ölçekli bir asenkron motorun sonlu elemanlar ile termal ve CFD
analizlerini yapmışlardır. Her iki modeli karşılaştırıp sonuçları yorumlamışlar ve sonlu elemanlar ile buldukları
sonuçların daha tutarlı olduğunu bulmuşlar fakat CFD modelin çok kompleks olduğunu belirterek hata oranının
fazla olmasını normal karşılamışlardır. Her iki simülasyon metodunu birleştirerek ve eşlenik olarak çözüm
yapmasını sağlayarak gerçeğe daha yakın sonuçların elde edilebileceği literatür çalışmalarında anlaşılmaktadır.
Bu sebeple yapılan çalışmada sonlu elemanlar ile termal simülasyon ve CFD simülasyon yöntemleri eşlenik
olarak çözdürülmüş ve oldukça karmaşık geometriye sahip bir alternatörün rotor parçaları ve soğutucu
yağındaki termal dağılım tespit edilmiştir.

2. ROTORUN ISI DAĞILIMI ANALİZLERİNİN YAPILMASI
Alternatör rotorunun soğutulması için rotor içerisindeki mil içerisinden yağ akışı gerçekleşmektedir.
Alternatörün Rotor içindeki sıcaklık dağılımının analizi Ansys-Fluent (CFD) ve Ansys Steady-State Thermal
(yapısal termal analiz) yazılımlarının birlikte kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. İki modelleme tekniği ile
gerçekleştirilen eş zamanlı analizler, yazılımların birbirleri arasında kurulan iletişim ağı ile veri aktarımı
sağlanmıştır. Rotorun devrine göre ana ve ikaz sargılarında oluşan ısıl değerler Ansys-Maxwell yazılımı ile
yapılan analizlerden elde edilerek termal analizin girdisi olarak kullanılmıştır. Öncelikle yapısal termal analiz
ile elde edilen ilk veriler CFD yazılımına akışkan hacminin rotor mili iç bölgesinin temas ettiği yüzeyin sıcaklık
değeri girdisi olarak aktarılmıştır. Ardından CFD yazılımı ile yapılan çözüm sonunda akışkan yağın temas
yüzeyinden taşıdığı ısıl değer hesaplanmış ve bu değer tekrar yapısal modele aktarılarak çözüm yapısal termal
analiz tekrarlanmıştır. Sistem ısıl dengeye gelinceye kadar döngü tekrarlanmıştır ve bu sayede yapısal termal
ve akışkan hacim arasında gerçekleşen ısı aktarımı gerçeğe uygun bir şekilde modellenebilmiştir. Bu çözüm
stratejisi Fluid Solid Interaction (FSI) yöntemi olarak bilinmektedir. FSI analizinin Ansys Workbench
yazılımındaki şematik kurgusu ve veri aktarımı için yapılan bağlantılar şekil 1 de görülmektedir. Bu sayede
rotor ana sargıları ve ikaz sargılarında elektrik üretimi esnasında direnç nedeniyle ortaya çıkan ısının rotoru
oluşturan tüm parçalara iletim yolu ile dağılımı elde edilirken, rotor milinin içerisinde soğutma amaçlı dolaşan
yağın akış ve ısı transferi simülasyonları yapılmıştır.

Şekil 1. FSI analiz kurgusunun Ansys Workbench yazılımdaki şematik gösterimi

Isı dağılımı analizleri 12 farklı devir için yapılmıştır. Her bir devirde ana sargı ve ikaz sargısından kaynaklanan
ısıl değerler yapısal termal analize ısı akısı olarak hesaplanıp girilmiştir. Tablo 1 de ısıl değerler ısıl güç (W)
ve ısı akısı (W/m2 ) değerlerini içerecek şekilde verilmiştir.
Tablo 1. Devire göre ana sargı ve ikaz sargısında ortaya çıkan ısı ve ısı akısı miktarları
Devir
[d/d]
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000

Ana Sargı
Toplam Isıl Güç
[W]
630
665
676
730
801
843
885
908
927
984
1001
1093

İkaz Sargısı Toplam
Isıl Güç [W]

Ana sargı ısı
akısı [W/m2]

450
510
522
567
608
637
662
671
698
712
741
778

5230.47
5521.05
5612.38
6060.71
6650.17
6998.87
7347.57
7538.52
7696.27
8169.50
8310.64
9074.46
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İkaz sargısı
ısı akısı
[W/m2]
6839.01
7750.88
7933.25
8617.15
9240.26
9681.00
10060.94
10197.72
10608.06
10820.83
11261.57
11823.89

2.1. Rotorun Katı Parçalarında Isı Dağılımı Analizi
Sargılardaki elektriksel direnç sebebiyle kaynaklanan ısının rotorun katı parçaları üzerindeki dağılımının
analizi Ansys Steady-State Thermal yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Analizi gerçekleştirmeden daha önce
hazırlanan 3 boyutlu rotor modelini oluşturan her bir parça için ağ yapısı oluşturulmuştur. Şekil 2 de oluşturulan
ağ yapıları görülmektedir. Ağ yapıları hazırlanırken dikkat edilen en önemli unsur soğutucu yağ ile temas eden
yüzeylerin ve bu yüzeylerin bulunduğu hacimlerin ağ yapılarında çözüm ve veri aktarım hatalarını en aza
indirebilmek için daha küçük ağ yapılarının kullanılmasıdır. Yağ ile ısı transferi, rotor mili iç yüzeyinden
olduğu için bu yüzeye ve rotor milinde daha küçük ağ yapıları kullanıldığı yine şekil 2’de büyütülmüş olarak
görülmektedir.

Şekil 2. 3 boyutlu rotor modelinin katı parçalarının ağ yapıları

Şekil 3’de yapısal termal analizde elde edilen sonuçların CFD analizine aktarıldığı (rotor mili içerisinde)
yüzeyler yeşil renkte görülmektedir.

Şekil 3. Veri aktarımının gerçekleştiği yapısal termal analiz yüzeyleri (yeşil renk ile gösterilmiştir)

Zamandan bağımsız çözümlerin yapıldığı yapısal termal analizi için rotorda kullanılan malzemelerin ısı iletim
katsayıları alternatörün ortalama çalışma sıcaklığına göre ayrı ayrı bulunup modele aktarılmıştır. Tablo 2’de ısı
iletim katsayısı değerleri görülmektedir.
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Tablo 2. Rotorda kullanılan malzemelerin ısı iletim katsayısı değerleri
Malzeme
Isı iletim katsayısı
Isı iletim katsayısı
[W/m2K]
[W/m2K]
6080 aluminum
180
Silisli Sac
35
Elektrolitik bakir
380
Çelik 1040
50.7
Paslanmaz 304
17.2
Çelik 4140
42.6
Pirinc MS58
113
Vulkanize Fiber
0.044
Malzeme

Ayrıca rotorun yapacağı dönme hareketi esnasından rotor ile stator arasında kalan hava boşluğunda ısı taşınımı
ile ısı iletimi olacağı bilinmektedir. Bu ısı iletimini modele aktarabilmek için hava boşluğunda oluşacak ısı
taşınım katsayısının hesaplanıp modele girilmesi gerekmektedir. Bu hesabın doğru bir şekilde yapılabilmesi
için Howey ve diğ. [5] tarafından sunulan ampirik hesaplama yöntemlerinden yararlanılmıştır. Howey
çalışmasında silindirik geometriye sahip makinaların rotor-stator arasındaki hava boşluğundaki ısı transfer
katsayısını hesabı için gerekli formülleri literatürü gözeterek vermiş ve bir örnekle açıklamıştır. Gerekli ampirik
formüller kullanılarak Excell yazılımında hesaplama cetveli hazırlanmıştır. Bu sayede rotorun analizlerinin
yapıldığı her bir devir için ana sargı ve ikaz sargılarının üst kapaklarının üst yüzeyleri ile stator iç yüzeyi
arasında kalan hava boşlukları için farklı olmak üzere (boşluk mesafeleri farklı olduğu için) ısı taşınım katsayısı
değerleri hesaplanmıştır. Tablo 3’de ana sargı ve ikaz sargısı üst kapağı ile stator arasında kalan havanın ısı
transfer katsayısı değerleri verilmiştir. Bu bölgedeki hava sıcaklığı ise modele tahmini olarak 80 OC girilmiş ve
her devirde aynı sıcaklık değeri kullanılmıştır.
Tablo 3. Rotor ve stator arasında kalan hava boşluğundaki ısı transfer katsayıları
Ana Sargı Üstü Hava
İkaz Sargısı Üstü Hava
Devir [d/d]
Boşluğundaki Isı Transfer
Boşluğundaki Isı Transfer
Katsayısı [W/m2K]
Katsayısı [W/m2K]
2000
158.45
132.98
3000

192.64

161.7

4000

221.3

185.74

5000

246.4

206.8

6000

269

225.83

7000

289.8

243.25

8000

309

259.5

9000

327.13

274.57

10000

344.17

288.87

11000

360.35

302.45

12000

375.8

315.41

13000

390.57

327.8

Yapısal termal analize ayrıca ışınım ile ısı transferi modeli eklenmiştir. Elektromekanik cihazlarda ışınım ile
ısı transferi oranının toplam ısı transferine göre az olduğu bilinse de modelin gerçekçiliğini arttırmak adına
sargıların ve rotorun en dış yüzeylerine ışınım ile ısı transferi modeli tanımlanmıştır. Alternatörün ve sargıların
dış yüzeyi parlak metalik renge sahip olduğu için salınım oranı 0.8 olarak alınmıştır.

2.2. Rotor soğutucu yağındaki ısı dağılımı analizinin CFD yöntemi ile modellenmesi
Kullanılan 3 boyutlu katı modelde yağın aktığı / doldurduğu hacimler Ansys-Design Modeler yazılımı
kullanılarak ayrı bir hacim olacak şekilde oluşturulmuştur. Şekil 4’de katı modelin içerisine eklenen yağ
geometrisi mavi renk ile gösterilmiştir.
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Soğutucu yağın
doldurduğu hacim
(mavi renkte)

Yağ çıkışı
delikleri

Yağ girişi

Şekil 4. Soğutucu yağın doldurduğu hacmin rotor içerisindeki görünümü
Analizlerde kullanılan geometride yağın aktığı hacmin dış yüzeyi rotor milinin iç yüzeyi ile temas halindedir
ve FSI modelinin çözüm anında bu yüzeylerden veri alışverişi olmaktadır. Ağ yapıları arasında veri aktarma
esnasında ortaya çıkabilecek hataları en aza indirmek amacı ile yapısal termal analizde olduğu gibi yağ
hacminin dış yüzeyinin ağ yapısı büyüklüğü yapısal termal modelde kullanılan ağ büyüklüğü ile aynı
tutulmuştur. Toplamda 839504 adet elementten oluşan soğutucu yağın ağ modeli Şekil 5’de görülmektedir.

Şekil 5. Soğutucu akışkan modelinin CFD analizi için hazırlanan ağ yapısı

Kullanılan endüstriyel soğutma yağının spesifikasyonları API CD 15W şeklinde olarak tespit edilmiştir.
Soğutucu yağ için CFD simülasyonlarında kullanılan özellikler tablo 4’de verilmektedir.

Yoğunluk (kg/m3)
100 C’de
841

Tablo 4. Soğutucu yağın fiziksel özellikleri
Cp, özgül ısı (kj/kgK)
Isıl iletim katsayısı (W/mK)
80 OC’de
80 OC’de
2220
0.1367
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Dinamik viskozite (kg/ms)
80 OC’de
0.01935

CFD modelde türbülans çözümleri için k-ε realizable [6] modeli kullanılarak yapılmıştır. Duvar yanı davranış
modeli olarak Standart Wall Function seçilmiştir. Çözümler 2. Derece denklemler kullanılarak yapılmıştır. 12
adet devir için yağın giriş basıncı 4 bar ve giriş sıcaklığı 80 OC alınarak elde edilen değerler karşılaştırılmıştır.

3. ROTORUN ISI DAĞILIMI ANALİZLERİ SONUÇLARI
Yapılan analizler neticesinde rotoru oluşturan parçalardaki sıcaklık dağılımı, özellikle sargılardaki en yüksek
sıcaklık değerleri, yağın rotordan çıkış sıcaklığı ve yağ içerisindeki sıcaklık dağılımı gibi detaylı sonuçlara
ulaşılmıştır. Şekil 3.6’de FSI analizi neticesinde rotor parçaları ve soğutucu yağdaki sıcaklık dağılımları
görülmektedir. Rotorun devri arttıkça sargılarda ortaya çıkan atık ısı enerjisinin artmasıyla rotor sargıları ve
temas halinde olduğu diğer parçalarında sıcaklıklarda artışlar gözlemlenmektedir. Rotorun devri arttıkça rotor
dış yüzeyinden taşınım ile olan ısı transferi de artmaktadır, bu sayede sıcaklık artış oranı azalmıştır fakat yine
de devir artışı ile ortaya çıkan ısınma devam etmiştir. Soğutucu yağın rotor içerisinden dışarı aktardığı ısı ile
ortaya çıkan soğuma miktarı elde edilen görsellerde açık bir şekilde görülmektedir. İkaz sargılarının olduğu
bölgeye soğutucu yağın ısı transfer etkisi daha az olduğu için ana sargılara göre daha sıcak olduğu
anlaşılmaktadır. Yani dış yüzeylerden olan ısı taşınımı ve radyasyon ile ısı iletiminin tek başına soğutma
etkisinin yetersiz kalacağı açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Rotor Parçaları ve Soğutucu Yağda Sıcaklık Dağılımı
2000 d/d

8000 d/d

3000 d/d

9000 d/d

4000 d/d

10000 d/d

5000 d/d

11000 d/d

6000 d/d

7000 d/d

12000 d/d

13000 d/d

Şekil 6. FSI analizi neticesinde rotor parçaları ve soğutucu yağdaki sıcaklık dağılımları
Şekil 7’de rotordan soğutucu yağa geçen ısı miktarı ve yağın rotordan çıkış sıcaklıkları verilmektedir.
Sargılardan ısı enerjisi olarak ortaya çıkan enerjinin ortalama % 25,5’inin (en düşük devirde % 30, en yüksek
devirde % 21) soğutucu yağ ile dışarı taşındığı hesaplanmıştır. Devir arttıkça sargılardaki ısınmadan dolayı
yağa geçen ısı miktarı ve yağın rotordan çıkış sıcaklığı artmaktadır. Yağ çıkış sıcaklığının devir artışıyla birlikte
çok küçük miktarlarda arttığı, toplamda 11000 RPM’lik devir artışı sonunda toplamda yaklaşık 0.8 K artış
gösterdiği görülmektedir. Aynı zamanda taşıdığı ısı miktarı yaklaşık 70 W artmıştır.
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Şekil 7. Rotordan soğutucu yağa geçen ısı miktarı ve yağın rotordan çıkış sıcaklığı

Şekil 8 de rotor ana sargıları ve ikaz sargısındaki sıcaklık dağılımları daha net anlaşılması açısından ayrıca
verilmiştir. Buna göre rotor sargılarında kullanılacak yalıtım malzemesinin en yüksek çalışma sıcaklığının 453
K (180 OC) olduğu göz önüne alınırsa 13000 RPM için ortaya çıkan en yüksek sıcaklık değeri olan 407 K’nin
rotorun sıcaklık artışından etkilenmeden çalışmaya devam edeceğini göstermektedir.

Rotor Ana Sargıları ve İkaz Sargısı Sıcaklık Dağılımı
2000 d/d

8000 d/d

3000 d/d

9000 d/d

4000 d/d

10000 d/d
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11000 d/d

5000 d/d

12000 d/d

6000 d/d

7000 d/d

13000 d/d

Şekil 8. FSI analizi neticesinde rotor ana sargıları ve ikaz sargısındaki sıcaklık dağılımları
Şekil 9 rotor devrine göre maksimum ana sargı ve ikaz sargısı sıcaklıkları grafik üzerinde olarak verilmiştir.
Belirli bir devirde her iki sargıda oluşan sıcaklık değerleri oldukça yakındır (±2). Bu durum rotor için istenen
bir sonuçtur, çünkü metal parçalar üzerinde oluşacak aşırı sıcaklık farkları bağlantı noktalarında ki termal
gerilmeleri daha fazla arttıracak ve yapısal problemlerin ortaya çıkması ihtimalini arttıracaktır. Rotor
parçalarında sıcaklığın eşit dağılımı termal gerilme sorunların ortaya çıkma ihtimalini ez az seviyede tutacaktır.
Düşük devirlerde ikaz sargısındaki sıcaklık değerlerinin ana sargıya göre yüksek olduğu görülmektedir. Fakat
devir arttıkça ana sargılardaki sıcaklık değerleri daha fazla artmakta ve ikaz sargısı sıcaklık değerini geçtiği
anlaşılmaktadır.

Şekil 9. Rotor devrine göre maksimum ana sargı ve ikaz sargısı sıcaklıkları
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDIRME
Yapılan çalışmada yüksek amper gücüne sahip bir alternatörün rotor kısmının termal simülasyonları
yapılmıştır. Sonlu elemanlar ile yapısal termal ve CFD yöntemlerinin eşlenik olarak çalıştırıldığı FSI çözüm
metodu kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile çalışma devrine göre alternatör rotoru
parçalarının ve soğutucu yağın sıcaklık dağılımları, yağa geçen toplam ısı miktarı ve sargılarda oluşan
maksimum sıcaklıklar tespit edilmiştir. Kullanılan simülasyon yönteminin beklenen sonuçlara ulaştığı
söylenebilmektedir. Fakat modelin doğruluğunun tespiti için alternatörün stator kısmının da modele eklenerek
simülasyonun çalıştırılması ve elde edilen yağ çıkış sıcaklığının deneysel veriler ile karşılaştırılması
gerekmektedir. Yine de izlenen metodoloji ve simülasyon yönteminin yeni bir alternatörün tasarım aşamasında
kullanılabileceği veya mevcut bir alternatörün daha iyi soğutulabilmesi için yapılacak çalışmalara önemli
katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir.
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Abstract
In order for computer systems to function properly, these systems must be protected from malware. For this reason,
it is critical for software to accurately determine whether it is malware. In this work, decision tree algorithms are used to
determine whether a software is malware according to WinApi (Windows Application Programming Interface)
information. Rules are drawn from these decision trees and it is determined whether a software is malware according to
the compliance with these rules. For this purpose, an application was performed on an online virus scan data set. On this
data set, decision tree algorithms; ID3, Twoing and Gini algorithms are used. The results show that these three decision
tree algorithms successfully detect malware on the data set used.
Key Words: Data mining, decision tree, malware, winapi, classifying.

GİRİŞ:
Veri madenciliği, büyük miktarlardaki veriler içerisinde geleceğe yönelik tahminlerin
gerçekleştirilmesine yardımcı olacak anlamlı ve kullanışlı bağlantı ve kuralların bilgisayar programları
aracılığıyla aranması ve analizidir [1]
Veri madenciliği; konunun uzmanlarından, gözlem ve deneyler sonucunda elde edilen verilerden üstü
kapalı, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin genelleme yapacak şekilde
çıkarılmasıdır [2].
1.1 Veri Madenciliğinin Uygulama Alanları
Veri madenciliği teknolojinin bulunduğu hemen hemen tüm alanlarda uygulanmaktadır. Bilgisayar
Bilimleri, Elektrik Elektronik mühendisliği, Endüstri, Telekomünikasyon alanları ver analizinde, Sağlık
alanları olan; Biyotıp, Gen Mühendisliği ve DNA sıralama desenlerinin veri analizleri gibi birçok alanda,
hastalık tansında, finans analizi, astronomi ve birçok alanda uygulanmaktadır.

*
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Veri Madenciliği uygulamalarını geliştirmek için programlara gerek vardır. Bu kapsamda, SPSS
Clementine, Excel, SAS, Angoss, KXEN, SQL Server, MATLAB ticari ve Rapid Miner (YALE), WEKA, R,
C4.5, Orange, KNIME açık kaynak olmak üzere birçok program geliştirilmiştir [3].
1.2 Veri Madenciliği Süreci
Veri madenciliği; seçim, ön işleme, dönüşüm, veri madenciliği algoritmaları, örüntü ve yorumlama
gibi süreçlerden oluşmaktadır. Şekil 1.1’de veri madenciliği süreçlerine ait bir gösterim yapılmıştır.

Şekil 1. 1. Veri madenciliği süreci

Alternatif olarak Veri Madenciliği aslında bilgi keşfi sürecinin bir parçası şeklinde kabul görmektedir.
Bilgi keşfi sürecinin aşamaları aşağıda verilmiştir [4].
Veri Temizleme: Seçilen örneklem kümesinde yer alan hatalı tutanakların çıkarıldığı ve



eksik nitelik değerlerinin nasıl ele alınacağının belirlenir.
Veri Bütünleştirme: Seçilen örneklemden ilgisiz niteliklerin atıldığı ve tekrarlı kayıtların



ayıklandığı adımdır.
Veri Seçme: Bu adım, veri kümelerinden, keşfin gerçekleştirileceği uygulama alanına



uygun örneklem kümesinin seçilmesidir.
Veri Dönüşümü: Verinin Veri Madenciliği tekniğinden kullanılabilecek hale



dönüşümünü gerçekleştirilir.


Veri Madenciliği: Kullanılacak veri madenciliği algoritmasının (sınıflandırma, kümeleme vb.)
belirlenerek uygulanmasıdır.



Örüntü Değerlendirme: Veri madenciliği sonucunda keşfedilen örüntülerin geçerlilik, yenilik,
yararlılık ve basitlik kıstaslarına göre değerlendirilir.



Bilgi Sunumu: Madenciliği yapılmış olan elde edilmiş bilginin kullanıcıya sunumunu gerçekleştirilir
[5].
1.3 Sınıflandırma Yaklaşımı

Sınıflandırma, önceden belirlenen veri sınıflarına (hedef sınıf) göre model geliştirilip bu modelin
sınıflandırma için kullanıldığı iki adımlı bir süreçten oluşmaktadır. Veri elemanının, daha önceden
tanımlanmış farklı sınıflardan hangisine ait olduğunu keşfeden, tahmin edici fonksiyonun bulunmasını sağlar.
Elde edilen modeller, karar ağaçları, matematiksel formüller ve sinir ağları gibi çeşitli yöntemlerle
gösterilebilir. Sınıflama, kategorik değerlerin tahmin edilmesinde kullanılmaktadır.
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1.3.1

Twoing Algoritması

Veri madenciliğinin sınıflandırma algoritmalarının içinde yer alır. Metot 1984’te Breiman tarafından
ortaya atılmıştır. Karar düğümünün her seferinde ikiye ayrılma esasına dayanmaktadır. Yani karar ağacında
sağ sol şeklinde ikili dallanma vardır. Bir düğümde ayrılabilecek, seçilebilecek iki düğüm vardır. CART
algoritmasında bölünme işlemi, bir düğüme belirli bir kriter uygulanarak gerçekleştirilir. Bunun için öncelikle
tüm niteliklerin var olduğu değerler dikkate alınır ve tüm eşleşmelerden sonra iki bölünme elde edilir [6].
Ф(s|t)=2P sol P sağ

Twoing Index

1.3.2 Gini Algoritması
Gini Algoritması da ikili bölünmelere dayalı bir sınıflandırma algoritmasıdır. Twoing algoritmasına
benzer şekilde, nitelik değerlerinin ikili ağaç şeklinde dallanma esasına dayanmaktadır [6].
Gini j =

Gini Index

1.3.3 ID3 Algoritması
ID3 algoritması eğitim kümesi örneklerinden karar kuralları üreten bir makine öğrenme algoritmasıdır.
Veri setindeki her örnek, kendi özelliklerinin değerleri ile temsil edilir. Eğitim sürecinde, girdi verilerinin
sınıf üyelikleri bilinmelidir. Amaç eğitim örneklerini incelemek ve sınıf üyelikleri belirlemede yeterli orijinal
özelliklerini minimum sayıda bulmaktır [7].
Twoing ve gini algoritmasında Ağaç her seferinde ikiye bölünmektedir. Id3 algoritmasında ise her nitelik
için niteliğin bütün alt değerlerine bölünür.

2. VERİLERİN ELDE EDİLMESİ
Bu çalışmada kullanılan veriler çalıştırılabilir dosyaların çevrimiçi olarak statik analizini yapan HybridAnalysis.com adresinden alınmıştır. Veri setindeki verilerde Zararlı başlığı “Evet” olarak tanımlanmış olan
kayıtlar kaynak sitede ve anti virüsler tarafından malware olarak işaretlenmiş olanları, “Hayır” olarak
tanımlanmış olanlar ise whitelisted olarak işaretlenmiş olanları ifade etmektedir. Whitelisted olarak gösterilen
programlar kötüye kullanıldığında tehlike yaratabilecek WinAPI’leri kullanmasına rağmen kullanıcıya zarar
verecek bir amaç gütmeyen programları ifade etmektedir.
WinAPI’ler incelendiğinde aynı görevi veya benzer görevleri yerine getiren fonksiyonlar olduğu
görülmektedir. Her birini ayrı ayrı değerlendirmek yerine karmaşıklığı azaltmak için bu tarz fonksiyonlar
işlevlerine göre kategorize edildi. Tablo 1 kategorize edilmiş olan fonksiyon isimlerini ve sembolik olarak
verilmiş olan kategori isimlerini göstermektedir.
Tablo 2.1. Kategorilerine Göre WinAPI İsimleri

Kategori Adı

API İsimleri

Kat1
Kat2

Socket,bind,recv,URLDownloadToFile
Listen

Kat3

CreateProcess, OpenProcess, CreateProcessAsUser

Kat4

ShellExecute, WinExec

Kat5
Kat6

RegOpenKey, RegDeleteKey
LoadLibrary,GetProcAddress,VirtualProtect,VirtualAlloc

Kat7

AntiReverse Teknikleri
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WinAPI fonksiyonları içerisinde bazı fonksiyonların çeşitli varyasyonları da mevcuttur. Örneğin
fonksiyon adının sonunda W harfi varsa bu o fonksiyonun wide characters (geniş karakterler) ile (2 baytlık)
çalışabildiği anlamına gelir. Aynı zamanda Ex eki de mevcuttur. O da fonksiyon üzerinde daha fazla
kontrolün istendiği durumlarda kullanılır. [8] Dolayısıyla CreateProcess, CreateProcessW ve
CreateProcessEx aynı işi, farklı yol veya veri yapıları ile yapan fonksiyonlar olduğundan bu varyasyonların
hepsi aynı kabul edilmiştir.
Tablo 2.2 Kategorilerine Göre WinAPI Açıklamaları

Kategori Adı
Kat1
Kat2
Kat3
Kat4
Kat5
Kat6
Kat7

Açıklama
İnternet bağlantısı yapılmasını sağlarlar
Dışardan gelen bağlantı isteklerini kabul eder
Yeni bir process çalıştırmaya imkân sağlarlar
Windows kabuğunda komut çalıştırmayı sağlarlar
Kayıt Defteri anahtarlarında ekleme, silme, düzenleme gibi işlemleri
yaparlar
Çalışan Process’in sanal bellek alanı üzerinde değişiklik yaparlar
UPX tespiti, Tanımlanmamış PE Header başlıklarının kullanımına
bakılır

Tablo 2’de Tablo 1 ile kategorize edilmiş olan API’lerin hangi amaçla kullanıldıkları belirtilmiştir.
Buradan Kat1 türündeki WinAPI’leri kullanan programların internete bağlanabildiği sonucu çıkmaktadır. Ya
da Kat5 türündeki WinAPI’leri kullanan bir program Windows’un kayıt defterinde ekleme, çıkarma, silme
gibi işlemleri yapabildiği anlamına geliyor.

3. UYGULAMA
Elde edilen veriler, veri madenciliği uygulamaları için geliştirilen Eğitsel Veri Madenciliği Aracı
isimli yazılım kullanılmıştır. Eğitsel Veri Madenciliği Aracı, hem eğitimde hem de veri madenciliği çalışması
yapacak kullanıcılar için kullanışlı bir şekilde hazırlanmıştır. Şekil 3.1 te veri setine id3 algoritmasının
uygulanması sonucunda oluşan karar ağacı gözükmektedir.

Şekil 3.1. Veri setine id3 algoritmasının uygulanması sonucunda oluşan karar ağacı

Eğitsel Veri Madenciliği Aracı’na elde edilen verilere twoing algoritması uygulandığında Şekil 3.2 deki
twoing karar ağacı elde edilmiştir.
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Şekil 3.2. Karar ağacı

Veri setine Eğitsel Veri Madenciliği Aracı yardımı ile uygulanan Twoing, Gini ve Id3 algoritmaları için aynı
karar ağacı elde edilmiştir. Bu karar ağacı yardımı ile çıkarılan bazı kurallar şunlardır:
Kural1: Eğer yazılım UPX tespiti, Tanımlanmamış PE Header başlıklarının kullanımına bakmıyor
ve yeni bir proses oluşturmuyorsa yazılım zararlı değildir.
Kural2: Eğer yazılım UPX tespiti, Tanımlanmamış PE Header başlıklarının kullanımına bakmıyor
ve yeni bir proses oluşturuyor ve internet bağlantısı yapılmasını sağılıyor ve Windows kabuğunda komut
çalıştırmayı sağlıyorsa yazılım zararlı sağlamıyorsa yazılım zararlı değildir.
Kural3: Eğer yazılım UPX tespiti, Tanımlanmamış PE Header başlıklarının kullanımına bakıyor ve
kayıt defteri anahtarlarında ekleme, silme, düzenleme gibi işlemleri yapıyorsa yazılım zararlıdır.
Veri madenciliği uygulamalarında başarılı sonuçlar elde etmek için, uygulamada kullanılacak niteliklerin
doğru bir şekilde seçilmesi oldukça önemli bir sorundur. Nitelik seçimindeki en küçük hata elde edilecek
sonuçların başarımının oldukça düşmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada aynı veri setine uygulanan üç
algoritmanın da aynı karar ağacını vermesi, bu karar ağacından elde edilen kurallarla yazılımın zararlı olup
olmadığının tespit ediliyor oluşu; zararlı yazılım tespiti için kullanılması gereken niteliklerin ne kadar doğru
seçildiğini göstermektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, sınıflandırma algoritmalarından olan karar ağaçları algoritmaları kullanılarak zararlı
yazılım tespiti için kurallar oluşturulmuştur. Bu amaçla çevirim içi zararlı yazılım taraması yapan HybridAnalysis.com sitesi üzerinden kullanıcıların yaptığı tarama sonuçları toplanmıştır. Elde edilen tarama
sonuçları yazılımın kullandığı WinApi bilgileri ve zararlı yazılım ya da zararlı yazılım değil bilgilerini
içermektedir. Elde edilen bu veriler eğitsel veri madenciliği aracı aracılığıyla günümüzde oldukça popüler
olan id3, gini, twoing algoritmalarına uygulanmıştır. Bu algoritmalardan, WinApi kullanımına göre yazılımın
zararlı olup olmadığını gösteren karar ağaçları elde edilmiştir. Elde edilen bu karar ağaçlarından da kurallar
oluşturmuştur. Bu kurallar sayesinde bir yazılımın kullandığı WinApi bilgileri doğrultusunda zararlı yazılım
olup olmayacağı konusunda bilgi sahibi olmayı sağlayabileceği görülmüştür.
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Abstract
The determination of the research is to associate slewing bearing and contact stress using Ansys
software and Hertzein contact theory. There are two main situation that we concerted on. First situation
Hertzian stress and another one is contact stress. Main purpose of this research is to see if Slewing Bearing
can stand radial, axial and bending moments which occurs at 200Kw wind turbine’s blade roods and Show
this properties analytically and numerically. At the same time to show that the inner rings stay between the
0,21 and 0,47 displacement values which are taken from the manufacturer’s catalog. The frictional contact
between roller and ring is taken from manufacturer’s catalog. Frictional forces which correspond to
displacement values are compared to the contact stress between roller and ring by changing frictional forces
between the values of 0,004 and 0,007.All of the results are obtained from the geometry which has been
determined by the manufacturer of the ring. It is determined slewing bearing will be turning 5 degrees every
0,1 seconds. Another purpose of this research is to compare edge hertz stress and analysis results to evaluate
contact stress. For a faster contact analysis Peru penalty approach is used as contact theory.
Keywords: contact stiffness, slewing bearing, finite element model Introduction

1. INTRODUCTION
Slewing bearing are systems designed in all bed classes to transfer main loads between rings and housing
spheres. Friction occurs between the two surfaces that roller contact for slewing bearing. Load, speed and
working viscosity that occurs during lubrication. At the surfaces where roller and rings contact Coefficient of
friction increases with higher loads [1].This coefficient decreases with high speeds [2]. Fluidity of the oil that
is used between rollers and rings decreases the frictional forces. Slewing bearings are high-sensitivity highprice products. Although they are expensive they are widely used. Especially they are highly used in wind
turbine area in recent years.
Slewing bearing that is used in finite element analysis is seen ın figure 1 - 2. The main purpose of the springs
is to see that inner rings deflection values are maximum of 0, 47 and minimum of 0, 21 and to evaluate
contact stress and penetration between roller an rings. All the results are the real values of slewing bearing
which is analysed. To hold deflection values between these values coefficient of friction is determined from
manufacturer’s catalog as 0,004 and 0,007 and these values are used [2], [3]. Inner ring is calculated to turn 8
rpm. Analysis method used in the study and Hertz contact theory results are compared.
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2. CONTACT STRESS
When two objects that has a spherical surface contact the point of the contact and surface contact undergoes a
change [3]. In these cases, stresses between these objects become three-dimensional [4].Contact stress
problems occurs in many daily life mechanical applications. For example, between road and tires, slewing
bearing systems that are wind turbine components. Contact stresses occurs because curves in every contact
element have double Radius [5]. In this case when rollers which are on the surface of roller contacts another
surface contact forces changes along the two axis [6]. In this study, the contact between roller and ring’s path
will only take into account in two special cases. Contact happen in these case known as hertz and it is mostly
describe as Hertzian stress. To find contact stress with analytical method Ansys workbench software and
contact tool are used. Because penalty based contact calculation reduces time.

3. METHOD
In this section some basic information about roller will be given and processes used for modelling will be
introduced. Meshing the CAD model of the slewing bearing and finite element analysis of the model are
made by using ANSYS workbench software. In order to use Hertz contact theory on the model, some
equations and mathematical modelling are used. In that case hertz contact theory is calculated to obtain roller
surface contact stress. As shown in Figure 2; an elastic contact, with a shape of a sphere with radius R, whose
depth is U is defined. If the contact surface is shown with a;

Fig.2. Hertz tension between roller and surface
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1.1
Contact depth between two surface U;
1.2
Here;
1.3
E , E roller and rings modules of elasticity, v1, v poison ratio, [4].
1

2

2

(1.4)

Stiffness

(1.5)

Hertz stress results between roller and ring are given in table I. Slewing bearing ring and roller cross sectional
area are shown in figure 3.

Fig.3. slewing bearing measures

In addition, the value used in Table II are given. The parameters are determined by the manufacturer.

Table I. Hertz theory result
Contact surface

displacement

Contact

a (mm)

(mm)

(MPa)

(MPa)

2,556

0,3,58

98,25

38,58
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Stress

Shear stress

Table .II. Slewing bearing parameters and intervals of slewing bearing
Slewing bearing outer diameter

950

Roller with contact diameter

15

Roller width

10

The upper diameter of roller and distance between the ring

3

Using parameters in table II mathematical modelling and finite element analysis becomes doable. Solid model
in figure 3, is used in the analysis which is using ANSYS workbench finite element software. Because of
slewing bearing consist of different components contact properties are established and Peru penalty theory is
used for accuracy of the analysis. For mesh operation quadrilateral components are used between two
surfaces. In this component type there are 2 to 16 twists. In other zones tetrahedron components are used.
After mesh operation 892541 to1325400 twists in the component. Component types are shown in figure 4.

Fig.4.Used element types [5]

Appling mesh operation after combining the part improved component’s properties. Inner and outer rings are
made of 42CrMo4 steel, roller made of 100Cr6 steel and component properties are given in table III. Slewing
bearing outer ring is assumed to be fixed for boundary conditions. Coefficient of friction of roller and ring
paths are given in table 4. These results are obtained from the analysis which uses maximum and minimum
values from the catalog. According to the values taken from the catalog 2 situations are form in table 5.

Table .III. Inner ring and roller material properties [6]
Elasticity module
(Pa)

Density (kg/m3)

Poison ratio

Yield (Mpa)

AISI4140

2,05E11

7850

0,29

485

AISI 5120

2,01E11

7810

0,30

635

Table .IV. Boundary conditions
Condition

Inner ring displacement

Frictional force

values
1

0,21

0,004

(inner race)
2

0,57

0,005

inner race
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Inner ring’s maximum and minimum displacement value and corresponding frictional force are given in table
5. When defining boundary conditions upon the bed inner rings which are in contact with the spheres are
determined as frictionless support. By doing so structure’s movement in normal axis is prevented; however,
the tangential movement is allowed. The applied loads were previously calculated for the 200 kw wind
turbine. . Force and moment values are given in table 6. Slewing bearing can sustain three different loads
because of their structure. Radial and axial forces and bending moments which slewing rings carry are shown
in figure 6.

Fig.5.load and moment

4. FINITE ELEMENTS ANALYSIS CONTACT STRESS RESULTS

In finite element analysis all of the intended results will be shown. These results include contact stress,
penetration and inner ring displacement values which are the main results of this article. It is seen by the
analysis that inner rings roller paths contact stress is greater than the surfaces of rollers which are in contact
with those parts. Especially inner rings afflicted highest displacement and roller sub-region afflicted highest
stress. Additionally the values gathered with hertz theory and infinite element analysis are found similar for
contact regions. Finite element analysis results contact stress penetration inner ring displacement values are
shown In figures 7,8 and 9.
After the analysis contact stress is found 75,41 MPa and Hertz contact stress is found 83,58 MPa. When these
results are examined it is seen that the results are close to each other. Finite element analysis and hertz stress
results are shown in table 7.

Table.V. Load and Moment
Loads of Slewing Bearing (kN
Radial Load (Fx)

65.7

Axial Load (Fz)

108.4

Moment on Slewing Bearing
Bending moment (My)

279
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Fig.6.Equivalent stress

Fıg.7. total deformation

Fig.8. shear stress

3930

4. RESULTS

Contact stress and penetration between rings and roller are evaluated using the findings of ANSYS
workbench finite elements software and hertz contact theory. According to these results ANSYS contact
stress is found 75,41 MPa , Herzien contact stress is found 83,58 MPa. As a result hertz stress and analysis
results are shown good capability. When penetration between roller, inner ring and outer ring was inspected
no nested space occurred. Which means roller number that was used are carrying the loads whit out problem
and they are in the boundaries that are determined by the manufacturer. Additionally frictional forces
gathered from the manufacturer are appropriate. Additionally contact angles between roller and rings are
found to be appropriate. So there is no need for a parametric change in the geometry that is used. According
to the analysis when contact point’s distances or radius between roller and rings increased the system can
carry additional stress. After the analysis contact stress is found 75,41 MPa and Hertz contact stress is found
83,58 MPa. When these results are examined it is seen that the results are close to each other. Finite element
analysis and hertz stress results are shown in table 6.
.
Tablo .VI. Contact analysis result and method
Method

Contact stress result

Ansys contact analysis

75,41MPa

Hertzian contact theory

83,58 MPa
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Abstract
Design of a wind turbine mainly depends on its blade geometric, classically created the primary blade design and blade
element momentum (BEM) theory, which divides the blade into several blade elements. This research work is pointed to
advance the wind turbine modelling for a better representation of aerodynamic forces around the blades. The forces are
extracted using real airfoil section of S809 in order to impose on the line which represents the actuator surface. Firstly, the
design attract angle
and pattern lift coefficient
obtained from the design and some parameters were rightly
determined by the blade profile. Secondly, Schmitz theory is used to produce chord length and total bend angle along the
blade pitch. The length of the cord and total bend angle are determined. Then Q-Blade program is used to put on blade
element momentum (BEM) method. Power and torque values increased from turbine blade are designed.

Keywords:, Wind Turbine Blade, Airfoil, Reynolds Number, Schmitz

1. INTRODUCTION
In the wind turbine park, the impact of wind speed vfluctuation due to extraction of kinetic energy from the
wind has a significant impact on the flow dynamics affecting the subsequent wind turbine machines
downstream and thus loss of power output upto 23% of total power output in large offshore wind farms [1][3]. Moreover, acknowledgements to the key enhancement of technology over the past 30 years, the
production of electricity by wind power has reached a high level of technological maturity and industrial
reliability [2].According to OECD 2015 report, percentage of production of electricity from renewable energy
resources is 21% in the world. Production of electricity from renewable energy resources is 19% at US and
31% at total Europe. Several countries in Western Europe are developing wind energy capacities
aggressively such as Denmark having 41%, Portugal having 23% and Ireland having 20% of its electricity
supplied by wind energy. As far as Turkey concern installed wind turbine has increased dramatically in
Turkey for 10 years [3]. According to the Chamber of Electrical Engineers of Turkey, 5.6% of electric energy
producers are providing wind energy in Turkey. Electricity generation from wind energy is currently 8.3
GWh in Turkey and target of Turkey is 20 GWh from the wind energy until 2023 [4]. For this reason, wind
energy looks like an important energy source on the last day. In this way, horizontal axis wind turbines are
widely used and developed to increase their efficiency. Selected driving and control technology is very
important to integrate, the best performance of the wind turbine depends on the aerodynamic shape of the
turbine blade, which should match the torque conversion speed characteristic [5]. For this reason, Blade
design is the main research area for wind turbine technology. The aerodynamic performance of an
*
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aerodynamic turbine typically depends on its geometric design, which divides the blade into several blade
members, based on the initial blade design and the blade element momentum (BEM) theory. A numerical
solution based on the BEM theory was developed at different wind speeds and the variable speeds of the
annual energy production at constant wind speed of the wind turbine were compared with the same turbine.
The Schmitz theory used the previous blade design. In this study, S809 was used to obtain the wing definition
commonly used in wind turbines [7]. Blade aerodynamic design and analysis is the first step in achieving
expected power performance. The blade design parameters include the air duct shape, the design attack angle,
the design speed ratio, and the wind speed ratio, which must be taken into account in the aerodynamic design
stage of the wind turbine blade. The choice of these blade parameters is usually based on the blade element
momentum (BEM) theory. [8] Knife geometry parameters, including chord and bend angles distributions, are
determined based on aerodynamic aerodynamic data with a specific Reynolds number. However, the rotating
wind turbine works on different Reynolds numbers due to blade elements, different blade distances and
variable wind speed. For this reason, the mean values in the form are used to obtain the specific Reynolds
Number. The chord length and bend angle are calculated in this way. The turbine design is then geometrically
provided. After that, the Q-Blade program is used to use BEM theory. BEM calculates the forces, power and
torque that the turbine exerts. During the calculation some optimizations are made by the Q-Blade program.
The corrections included in the Q-Blade are end loss, root loss, Reynolds drag correction and foil
interpolation. Then the performance of the design blade is obtained. It has been tested to have an idea of a
three-bladed wind turbine [9]. In general, from aerodynamic point of view, wind turbine blades should be
designed as efficiently as possible. This can be accomplished by using the appropriate blade profile sections
and adjusting the bend angles in different portions of the blade [10], maintaining the maximum lift coefficient
across different sections of the blade.

2. Methodology
2.1 Design Wind Speed
According to IEC61400-2[11], the design wind speed
should be 1.4 times greater than the annual
mean wind speed
. In this case, annual mean wind speed is
. So that
is equal
to 11 m/s.
2.2 Tip Speed Ratio (TSR)
Angular speed of the blade is 47 rpm from power design parameter. This is also explained more detail in
power part. Determination of tip speed ratio is important factor in wind turbine blade design. It is
recommended to be between 6 and 8. For a grid connected wind turbine with 3 blades, the optimum ratio is
based on the angular speed.
suggested as 7 [12]. Thus, tip speed ratio is equal to
2.3 Rotor Blade Design
13.5 meter diameter rotor blade was selected for small wind turbine. The S809 airfoil was tested in the Re
range of 3.000.000 to 2.000.000 corresponding to relative velocities,
of 3 m/s to 23 m/s experienced
from the root to the tip of the rotor blade. Specific Reynolds Number is calculated to have an idea about
efficiency of this profile. Reynolds Number is given by;
(1)

Where [kg/m3] is the air density at room temperature, c [m]chord length of blade and [kg/m.s] is the
dynamic viscosity of the air. In this case c (chord length) is taken 1.28 m as an average blade chord length.
Reynolds Number is calculated at nominal velocity and mean chord length. The efficiency of the rotor largely
depends on the blades profile in increasing the lift to generate sufficient torque. The airfoil is one of the
fundamental parts of a rotor blade design. Its purpose is to induce suction on the upper surface of the blade to
generate lift. Drag is also generated perpendicular to the lift and its presence is highly undesirable. Typical
aerodynamic characteristics of an airfoil used for wind turbine applications include a high
to low
) ratio. A high
ratio maximizes the energy produced by the turbine as well as
(
reducing standstill loads, and it also contributes to higher values of torque [13]. Timmer and Schaffarczyk
states that slight reduction in maximum lift coefficient, due to Reynolds number, is probably caused by the
transition bubble formation over the clean airfoil surface and its motion along the chord, in correspondence
with the angle of attack change. This slight reduction in the maximum lift coefficient, due to the increase in
Reynolds number.[14].Therefore, lift coefficient where
is
which are used in blade design
sections. Aerodynamic efficiency curve of the airfoil profile and
vs. graph of the airfoil profile are
shown in fig.1-2.
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Fig.1. Aerodynamic efficiency curve of the airfoil profile

Fig.2.

vs.

graph of the airfoil profile

The shape of the rotor blade is designed by the total twist angle and the chord length along the blade. In this
part, chord length distribution and pitch angle distribution are achieved by using Betz and Schmitz formulas.

Fig.3. Velocities and Angles Vector on Blade Section
With the help of the Betz or the Schmitz (Glauert) theory [15,16], designing a wind turbine blade is very
straightforward. These theories provide the blade chord and the blade twist angle relative to the radius, after
the design tip speed ratio, the aero-dynamic profile and the angle of attack or the lift coefficient have been
specified. Velocities and Angles Vector on Blade Section are shown fig.3.
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Betz formula for chord length and pitch angle is given by [17],
[rad]

(2)

[m]

(3)

Schmitz formula for chord length and pitch angle is given by;
[rad]

(4)
[m] (5)

.The angle
is design angle of attack through the
The total blade twist angle,
of the relative velocity w is the first contribution to
blade based on aerodynamic efficiency. The angle
the blade twist. The blade chord has to be inclined in relation to this
by the angle of attack
corresponding to the lift coefficient
taken as a basis for the profile length[10].To solve the Betz and
Schmitz equations we need know some initial design parameter are shown table. I.

Table I. Initial Design Parameter
(deg)
(dimensionless)

R
Hub

13.5 meter
1.5 meter

The result are obtained by using initial parameters, firstly total twist angle (fig.4) is calculated through the
rotor blade.

Fig.4. Total Twist Angle Distribution on the Blade
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Fig.5.Chord Length Variation on the Blade
Chord Length Variation on the Blade is illustration in fig.5. The Betz theory only consider the axial
downstream losses. Schmitz additionally, takes into account the downstream swirl losses, due to rotational
wake. Profile losses and losses resulting from air flow around the blade tips are ignored in both theories.
These losses have to be accounted for by an additional reduction of the turbine’s power. The number of
blades is not important while determining chord length and twist angle variation. This only affects the tip
losses that are not concern in this work [13]. Total twist angel and chord length variation are used at the next
steps based on Schmitz formula as, Schmitz formula gives a more accuracy results rather than Betz formula.
In the light of this information rotor blade is designed theoretically according to Schmitz formula. Circular
airfoil is used at two section then S809 profile is used for the others. Blade designers employ the actual airfoil
profile along the span of the blade (which is where power is produced) whereas the root is a shape between
the airfoil profile and the circular section of the hub and thus does not contribute to power generation [18].

Fig.6. Making Interpolation on the Blade

Sections along the span are created by making interpolation by considering chord length distribution in Table
II. Since behavior of pitch angle variation looks smooth, it is ignored. Chord length variation takes into
consideration to create section on the blade by making interpolation on the chord length in fig 6.
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Table II. Section Property Distribution

After calculation of sections property’s distribution, initial blade design properties are achieved based on
Schmitz formula and they are shown in Table III.

Table.III.Initial Blade Design Properties

2. RESULTS AND DISCUSSIONS
The results are based on ideal power curve that is required design parameter.
and
at required design tip speed ratio

Fig.7. Ideal Power Curve
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,

Partial Load Operating Region: The operating region with the wind speeds lower than the nominal value.
Full Load Operating Region: The operating region with the wind speeds higher than the nominal value.
After chord length and pitch angle distributions are obtained, rotor blade is simulated and tested by using QBlade program. Blade performance is highly depends on its power and created torque coefficients instead of
lift and drag coefficient [19].

Fig.8. Power coefficient with respect to Rotor Speed

Since our work based on fixed pitch horizontal wind turbine,
and
values are quietly sufficient.
According to Betz limit maximum
must be 0.59 that can be extracted from wind [17]. Sedaghat et
al. [20] have studied aerodynamics performance of continuously variable speed HAWT with proper blades. In
the case of constant rotor speed, the results showed that the power coefficient of the wind turbine
considerably decreases as the wind speed increases. Since relative wind speed is proportional to rotational
rotor speed, there is a consistency between the idea and figure 9.
Table IV. Section Property Distribution
Pitch angle (Design Angle)
RPM
47 rpm
TSR
6,8
0,41
0,58

Aerodynamic efficiency of most airfoil profiles is more effective at between
pitch angles that is shown
in fig.8. Based on this fact it can be easily said that efficiency of S809 is mainly effective at range of
degree. So that there is no contradiction between Schmitz Theory and aerodynamic efficiency.

Fig.10. Airfoil profile polar extrapolation to 360
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Power of wind is measured in many different units such as watt (W) and horsepower (hp), depending on the
application for which researcher use the wind power. The power extracted from the wind is not affected by
changes in the air density except for extreme climatic conditions and high altitudes. It is also directly related
to the area intercepted. The estimated power is also highly affected by velocity [21]. Generated power and
torque are simulated with Q-Blade program for the wind turbine with 3 blades. In this scenario we have fixed
pitch angle that is
(design angle) and torque matched turbine shaft that is 47 rpm.The total performance
of wind turbine blades are shown in Fig.12 and Fig. 13. The wind turbine reached its nominal velocity at 12
m/s based on Fig.12. It is close with what we have at preliminary design part.

Fig.11. Generated total power with respect to Velocity

Fig.12. Generated total torque with respect to Velocity

4. Conclusion
The study is a S809 wing-profiled basic wind turbine with a 200 KW case study and a method for designing,
designing, and improving the efficiency of a wind turbine wing with limited Reynolds numerical constantrange variable speed (FPVS) wind turbine torque generator. The Q-Blade program is used on the run and its
results are mostly dependent on this program. The existence of multimedia types for Schmitz Theory and
BEM methods. However, there are some structural problems with large total bend angle change and high
chord length. It is easy to say that it is designed for optimum power generation, is easier to access, has a
longer chord length and a total bend angle. Moreover, one thing in the design of a wind turbine blade is the
cost and difficulty of manufacturing the blade. It is very difficult to manufacture at an optimal bulk cost, but
the design provides information on the shape of the arch blade for a wind turbine [19]. There are some
optimization methods such as Reynolds Number optimization, Genetic Algorithm to come from the top of the
structural problems. Our next work will be devoted to solving this problem.
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Detection of Stator Short Circuit Fault in Permanent Magnet
Synchronous Motor using by Harmonic Analysis

F. Çıra
Dicle University, Faculty of Engineering, Department of Electric and Electronics Engineering,
Diyarbakır
Abstract
In this study, a healthy and stator short circuited faulty permanent magnet synchronous motor simulated
model developed in matlab / Simulink is used for detection of short-circuit between stator windings. Fault
detection was performed by changing the harmonic components obtained by processing the current and
voltage signals from the motors. Here, two different methods are proposed for processing the motor stator
current and voltage signals. These are classical fast Fourier transform (FFT) and the second is the method
of separating into negative and positive components. By applying these methods to the electrical signals of
the motor, it is possible to detect when the stator short-circuit fault is still in the initial stage. These methods
are applied to the current and voltage signals of the faulty motors in a healthy and initial stage. Fault
detection can be done by comparing the changing of amplitude of harmonics.

Keywords: Permanent Magnet Synchronous Motor, Condition Monitoring, Fault Detection, Simulation

1. GİRİŞ
Elektrik motorları hareketli kontrol ve robotik gibi endüstriyel uygulamalarda en önemli rol oynayan
bileşenlerden biridir. Endüstride daha hızlı ve daha güvenilir makinalar ile üretime devam edilmesi oldukça
önemlidir. Son 10 yılda yüksek güç yoğunluğu, hassas ve kesin dinamik performans ve yüksek verimlilik talep
edildiğinden değişik elektrik motor teknolojileri ve adaptif motor kontrol yöntemleri popüler hale gelmiştir [13].
Sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM), yüksek verim kabiliyeti, hacim ve ağırlığına göre yüksek güç
sağlaması, hassas ve kararlı kontrol imkanı, yüksek moment gibi pek çok avantajlarından ötürü endüstri, tıp,
uzay araçları ve silah sistemlerinde en fazla tercih edilen motor türlerinden biridir. Döner hareket yapan tüm
motorlarda olduğu gibi SMSM’lerin de çalışma ömrü sağlıklı çalışmalarına bağlıdır. Sağlıklı olmayan yani
arızalı olan motorun çalışma ömrü de kısadır. Arızanın henüz başlangıç aşamasında iken tespit edilmesi ve
buna müdahale edilmesi sistemin devamlılığı açısından ve motor çalışma ömrü açısından büyük öneme sahiptir.
Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorlar ayarlanabilir hızlarda sürülebilen ve yukarıda belirtilen özellikleri ile
birçok işin üstesinden gelebilmesi nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahip olduğu için üzerine yoğun
çalışılan bir konu haline gelmiştir [4]. Yüksek hızlarda sürülebilmesi, düşük hızlarda bile hassas moment
kontrol kabiliyeti, yüksek güç ağırlık oranı, kompakt yapısı ve yüksek verimi gibi özellikleri SMSM’leri çekici
hale getirmiştir [5]. Sm-Co ve Hd-Fe-B gibi nadir toprak elementli doğal mıknatıslardaki gelişmeler
SMSM’lerin daha kompakt ve verimli hale gelmesini sağlayan gelişmelerdir. Üstelik SMSM’lerde asenkron
motorların aksine güç faktörü ve motor verimi, kutup sayısına ve motor hızına bağlı değildir. Tüm bu üstün
özellikleri sayesinde SMSM’ler otomotiv, robotik ve havacılık endüstrilerinde en fazla kullanılmaya başlanan
motorlar haline gelmiştir [6].
Diğer yandan güvenli çalışmanın kritik öneme sahip olduğu sistemlerde, sistemin bir bileşenindeki küçük bir
arıza, büyük felaketlere yol açabilecek seviyeye ulaşabilmektedir [7]. Bu nedenle güvenilir çalışma, güvenlik
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ve arıza toleransı gibi kavramların bu tür sistemlerde önemi büyüktür. Sistemin güvenirliğini geliştirmek için
meydana gelebilecek potansiyel arızaları tespit ve tolere edebilen kontrol sistemlerini de tasarlamak gereklidir
[8].
Elektrik makinalarının arıza tespitinde sıcaklık ölçümü, radyo frekans emisyonu görüntüleme tekniği, ses ve
titreşim izleme, akustik ses ölçümü, motor momenti, rotor hızı ve stator akım harmonik analizinin de yapıldığı
çok sayıda farklı yöntem bulunmaktadır [9]. Bu yöntemlerden en sık ve yaygın kullanılanı benzersiz arıza
örüntüsü sağlaması nedeniyle stator akım izleme yöntemidir [10]. Stator akım izleme yöntemi ile ekstra her
hangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmaksızın stator faz sargılarından elde edilen stator akımları kullanılır.
Stator akım izleme yöntemi çok sayıda matematiksel işlem tekniğine dayanır. Bunlardan Fourier dönüşüm
temelli yöntemler motorun sürekli durum çalışma koşullarındaki uygulamalarda geniş kullanım alanı
bulmaktadır [11]. Bununla birlikte sürekli olmayan çalışma koşullarındaki uygulamalarda zaman-frekans
analizi temelli yöntemler halen tercih edilmektedir [5].
Bu çalışmada, sağlıklı ve stator sarımlar arası kısa devre arızalı, yüzeysel mıknatıslı bir Sürekli Mıknatıslı
Senkron Motorun (SMSM) matlab/Simulink’te oluşturulmuş benzetim modeli kullanılarak elde edilen akım ve
gerilim sinyallerinin işlenmesi ile elde edilen harmonik bileşenlerinin değişiminden arıza tespiti yapılmıştır.
Burada motor stator akım ve gerilim işaretlerinin işlenmesinde iki farklı yöntem önerilmektedir. Bunlardan ilki
klasik hızlı Fourier döşümü (FFT),ikincisi negatif ve pozitif bileşenlerine ayırma yöntemidir. Bu yöntemlerin
motorun elektriksel işaretlerine uygulanması ile stator kısa devre arızası henüz başlangıç aşamasındayken
tespiti mümkün olabilmektedir. Sağlıklı ve henüz başlangıç aşamasındaki arızalı motorların akım ve gerilim
sinyallerine bu yöntemler uygulanarak elde edilen harmoniklerin değişiminin karşılaştırılması ile arıza tespiti
yapılabilmektedir.

2. SINYAL İŞLEME VE SPEKTRAL ANALIZ ILE ARIZA TESPITI
Motorlardaki arızaların tespiti genellikle Motor akım imza analizi (MCSA) yöntemi ile yapılmaktadır.
Literatürde rulman ve rotor çubuğu kırığı arızası gibi çeşitli mekanik arızaları tespit etmek için çok sayıda
MCSA tabanlı yaklaşımlar önerilmiştir. Stator gerilim dengesizliği ve sarım kısa devre arızası tespiti için de
gelişmiş sinyal işleme teknikleri kullanılarak yine MCSA tabanlı yaklaşımlar önerilmektedir. Online stator
akım izleme sistemi, motor arıza tespiti için kullanılmaktadır. Arıza tespitinde kullanılan analiz yöntemlerinin
büyük çoğunluğu motor akım veya titreşim imza analizinde FFT tabanlı yöntemleri kullanmaktadır. FFT analiz
edilen sinyalin içeriğinde barındırdığı farklı frekans bileşenlerini verir.
Bu çalışmada, çok sayıda frekans bileşeni içeren sinyalleri analiz etmede kullanılan ve stator sarım arızasının
tespitinde başarılı sonuçlar veren FFT tekniği kullanılmaktadır. Sinyalleri analiz etmek için kullanılan en basit
ve geleneksel yöntem FFT’dir. FFT, bir sinyalin farklı frekanslardaki enerji dağılımını gözleyebilmek için o
sinyale uygulanan Fourier dönüşümü ile ifade edilebilir [12].
FFT yöntemi, sürekli mıknatıslı senkron motorların stator sarımlar arası kısa devre arızasının tespitinde motor
terminallerinden ölçülen akım ve gerilim sinyallerinin spektrum analizinde oldukça kullanışlı bir yöntemdir.
Motor akım ve gerilim harmoniklerini izleyerek yapılan arıza tespiti uygulamalarında harmoniklerin elde
edilmesi için sinyallerin zaman-frekans düzleminde analiz edilmesi gerekmektedir.
Motor akım ve gerilim sinyallerinin sürücü anahtarlamalarına, motor yükünün salınımına veya arızaya bağlı
olarak içerisinde çeşitli dereceden harmonikler barındırdığından saf bir sinüs forumunda değildir. Bu nedenle
motor akım ve gerilim sinyallerinin içeriğindeki harmonik bileşenlerinin frekans düzleminde incelenmesi ve
arıza durumunda gösterdiği değişim miktarı ile motorun arıza şiddetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu tezde
sürekli mıknatıslı senkron motorun sağlıklı durumda ve farklı şiddetteki arıza durumlarında akım ve gerilim
harmoniklerinin genliklerindeki değişim detaylı şekilde incelenmektedir.

2.1 AYRIK-ZAMANLI FOURIER DÖNÜŞÜMÜ (DFT)
Ayrık zamanlı Fourier dönüşümü (DFT) ayrık-zamanlı sinyallerde harmonik veya frekans içeriğini
matematiksel olarak hesaplayan bir yöntemdir. DFT analog sinyallerde mümkün olmayan ayrık sinyali analiz
etme, manipüle etme ve sentezleme imkanı sağlar. DFT ayrık frekans domeni bileşenleri X (m) cinsinden
N −1
(1)
X ( m) = ∑ x ( n)e − j 2π nm / N
n=0

olarak tanımlanır. Burada x (n) analog zaman domeni sinyali x (t) ’den örneklenen ayrık işareti, m (m=0,1,…….N1) frekans domenindeki DFT çıkışının indisini, n (n=0,1,……..N-1) zaman domen indisini ve N giriş sinyalinin
örnekleme sayısını ve DFT’deki frekans noktalarını belirtmektedir. DFT N tane örnekleme giriş sinyali için N
tane eşit frekans noktası verir [13].
DFT sonucu elde edilecek farklı sinüslerin frekansları sinyal örnekleme frekansı f s ve örnekleme
sayısı N’e bağlıdır. Böylece frekans domeninde her bir noktanın frekansı
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f ( m) =

mf s
N

(2)

olur.

Denklem (1)’den görüldüğü gibi örnekleme sayısı N artıkça DFT hesaplaması verimli değildir.
Uygulamada DFT yerine örnekleme sayısı 2’nin kuvveti olduğunda daha verimli bir yöntem olan Hızlı Fourier
Dönüşümü (FFT) kullanılır. FFT aritmetik işlem sayısını büyük oranda azaltarak (2N 2’den N log 2 N’e) gerçek
hesaplamalarda avantaj sağlar.

2.1.1 REEL SINYALIN FFT’SI
Şekil 1’de x(t) = 2sin2π15t + 3sin2π40t sinyalinin FFT’si gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi
FFT spektrumu simetriktir. Bunun manası, eğer FFT N tane reel girişli sinyale uygulanırsa N tane farklı
kompleks FFT çıkış terimi elde edilir. Ancak bunlardan ilk N/2 terim bağımsızdır. Yani negatif frekansta
gösterilen terimler (X(N/2+1)’den X(N-1) kadar olan terimler) ekstra bir bilgi içermezler [13].
Reel Sinyalin FFT'si
3
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Şekil 1 Reel sinyalin FFT spektrumu.

2.1.2 KOMPLEKS SINYALIN FFT’SI
FFT giriş sinyali x c (n)’nin
xc ( n) =

N −1

∑e

j 2π nk / N

(3)

n=0

olduğunu varsayalım. Burada k, N tane örnek içinde oluşan toplam periyod sayısıdır. Şekil 2, x c (n)’nin FFT
sonucunu göstermektedir. Dikkat edilirse giriş sinyali kompleks olduğundan sadece ilk N/2 terim spektrumda
mevcuttur [13]. Negatif frekansta gösterilen (X(N/2+1)’den X(N-1) kadar olan) terimler kompleks sinyaller
için spektrumda yoktur [13].
Kompleks Sinyalin FFT'si
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Şekil 2 Kompleks sinyalin FFT spektrumu.

2.1.3 NEGATIF FREKANS İÇEREN KOMPLEKS SINYALIN FFT’SI
Negatif frekans kavramı, pozitif frekansa göre tanımlandığında daha iyi anlaşılır. Şekil 3’te
gösterildiği gibi radyan olarak negatif frekanslı sinüsün açısal argümanı negatiftir.

1
cos(ωt)

0.5

sin(ωt)

0
-0.5
-1
0

1.0
Zaman, t

0.5

1.5

2.0

1.5

2.0

1
cos(-ωt) sin(-ωt)
0.5
0
-0.5
-1
0

1.0
Zaman, t

0.5

Şekil 3 Sinüzoidal kompleks bir işaretin negatif ve pozitif yönde gösterimi [14].

Reel sinüzoidal sinyali kompleks vektör olarak göstermek için ω açısal hızı ile pozitif yönde dönen vektör ile
–ω açısal hızı ile negatif yönde dönen vektör birleştirilebilir. Böylece kompleks vektörler Euler denkleminden

=
e ± jωt cos ωt ± j sin ωt

(4)
olur. Burada ± dönme yönünü göstermektedir. Sinüs ve kosinüs sinyalleri iki kompleks vektörün toplamı olarak
ifade edilebilir.
e jnωt − e − jnωt
(5)
sin nωt =
2j

e jnωt + e − jnωt
(6)
2
Kompleks vektör olarak ifade edilen reel sinyal için negatif frekans vektörün dönme yönünü belirtir.
Negatif frekans(lar) içeren kompleks sinyal FFT ile frekans domenine aktarıldığında negatif frekansta
terim(ler)e sahip olacaktır. Sonuç olarak negatif ve pozitif frekanslar içeren kompleks sinyalin FFT’si hem
pozitif hem de negatif frekans terimlerinden oluşacaktır. Bu durumda FFT spektrumundaki negatif ve pozitif
sinyaller simetriden dolayı olmayıp birbirlerinin “ayna” görünümleri değillerdir [13], [14].
AC motorlardaki gerilim ve akım dengesizlikleri motorda negatif ve pozitif akım ve gerilim
bileşenlerinin oluşmasına sebep olurlar. Bu dengesiz akım ve gerilimleri pozitif ve negatif bileşenlerine
ayırmak için simetrili bileşenler yöntemi kullanılabilir. Fakat bu sadece temel frekanstaki pozitif ve negatif
bileşenleri verecektir. FFT kullanılarak akım ve gerilimdeki tüm pozitif ve negatif bileşenleri bulmak
mümkündür. Bunun için reel olan akım ve gerilim sinyalleri kompleks forma dönüştürülmelidir. Bu tezde akım
ve gerilim sinyallerini kompleks forma dönüştürmek için bölüm 3.3’de anlatılan uzay vektörleri kullanılmıştır.
Örneğin dengesiz 3-faz sinyaller (akımlar veya gerilimler)
cos nωt =
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xa (t ) = 95sin(ωt )
2π 

(7)
xb (t ) 100sin  ωt −
=

3 

2π 

=
xc (t ) 100sin  ωt +

3 

ise bunların uzay vektörü Xs’in FFT spektrumu Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü gibi hem
pozitif hem de negatif frekans bileşenlerinin değerlerini FFT spektrumundan elde etmek mümkündür.
Negatif Sinyal İçeren Kompleks Sinyalin FFT'si
100

80

|X(f)|

60

40

20

0
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Frekans (Hz)

Şekil 4 Negatif sinyal içeren kompleks sinyalin FFT spektrumu.

Bu tez çalışmasında akım ve gerilim sinyalleri kompleks düzleme aktarıldıktan sonra Fourier katsayıları analiz
edilmektedir. Dolayısıyla kompleks işaretlerin hem pozitif hem de negatif harmonik bileşenleri elde edilerek
incelenmiştir. Tez kapsamında negatif ve pozitif akım ve gerilim harmonik bileşenlerinin stator kısa devre arıza
tespitinde etkisi incelenmiş olup hem pozitif hem de negatif akım ve gerilim harmonik bileşenlerinin arıza
tespitinde ve arıza şiddetinin belirlenmesinde oldukça etkili arıza imzaları olduğu ortaya çıkmıştır.

3. BENZETIM MODELINDEN ELDE EDILEN STATOR FAZ AKIMLARININ FREKANS
DÜZLEMINDE ANALIZ EDILMESI
Benzetim modelinde istenilen hızda ve yük koşulu altında farklı arıza şiddetine sahip SMSM’nin akımları FFT
yöntemi kullanılarak frekans düzleminde izlenebilmektedir. Böylece çalışma koşulu ve arıza şiddeti
değişimlerine karşı akım harmoniklerinin genliklerindeki değişimler arıza tespitinde ve arıza şiddetinin
sınıflandırılmasında kullanılabilecektir. Bu bölümde 2500 dev/dk hızda, %75 yüklü durumdaki SMSM’nin
farklı arıza şiddetlerinde akım spektrumlarına bakılmıştır.
50

50
X: 120
Y: 7.36

-50

X: 120
Y: 7.37

0

PSD (dB)

PSD (dB)

0

X:360
Y:-141.55

-100

X:360
Y:-120.6

-50

-100

100

200

300

400

100

200

300

Frekans (Hz)

Frekans (Hz)

(a)

(b)

3945

400

X: 120
Y: 7.35
X:360
Y:-98.8

-50

X: 120
Y: 7.39

0

PSD (dB)

PSD (dB)

0

X:360
Y:-89.5

-50

-100

-100
100

200

300

100

400

200

300

400

Frekans (Hz)

Frekans (Hz)

(c)

(d)

Şekil 5 (a) Sağlıklı SMSM, (b) %4 kda, (c) %8 kda, (d) %16 kda SMSM’nin benzetim modelinden elde edilen akım
spektrumlarının karşılaştırılması

Şekil 5’te SMSM’nin sağlıklı ve stator sarımlar arası kısa devre arızalı benzetim modelinden elde edilen akım
spektrumları görülmektedir. Bu grafiklerden de anlaşıldığı üzere 2500 dev/dk hızda %75 yükte farklı kısa devre
oranlarına sahip SMSM’lerin her dört durum için akım spektrumları kıyaslandığında 3. harmonik genlik
değerinin arıza şiddetine bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Sağlıklı SMSM’nin akım spektrumunun 3.
harmonik genlik değeri -141.55 dB iken, %4 kda SMSM’nin 3. harmoniğinin genlik değerinin -120.6 dB’ye
yükseldiği, %8 kda durumunda -98.8 dB’ye ve %16 kda durumunda ise -89.5 dB’ye yükseldiği açıkça
gözlenmektedir. Benzetim modelinde farklı hız ve yüklenme koşullarında alınan tüm sonuçlar birbirine
benzerlik göstermektedir. Elde edilen benzetim modeli ile deney yapmaya ihtiyaç duyulmadan istenilen kısa
devre oranındaki SMSM akım ve gerilim verisi alınabilmektedir.

4. STATOR AKIM VE GERILIMLERININ UZAY VEKTÖR NEGATIF VE POZITIF
BILEŞEN HARMONIKLERI KULLANILARAK ARIZA TESPITI
Bu yöntem farklı hız ve yük koşulları altında çalışan farklı kısa devre arıza şiddeti oranlarına sahip SMSM’lerin
üç faz akım ve gerilimlerin simetrili bileşen harmoniklerinin değişimlerinin izlenmesi esasına dayanmaktadır.
Bu amaçla birbirine özdeş ve farklı arıza şiddeti oranlarına sahip tüm motorlar 1000 dev/dk–2500 dev/dk hız
aralığında ve %0-%100 yük aralığında çalıştırılarak belirli sayıda üç faz akım ve gerilim sinyalleri kayıt
edilmiştir. Böylelikle sırasıyla sağlıklı, %4 kısa devre arızalı (kda), %8 kda ve %16 kda motorların her birinden
120’şer üç fazlı akım ve gerilim sinyalleri kayıt edilmiştir.
Kayıt edilen veriler sağlıklı ve arızalı durumlardaki simetrik bileşenlerin durumlarının belirlenebilmesi ve arıza
şiddeti arttıkça bu bileşenlerdeki değişim miktarının artış oranı ile arıza şiddetinin belirlenmesine olanak
sağlamaktadır.
Motor çalışma hızı, yüklenme oranı ve arıza şiddeti gibi parametrelerin değişimlerinden etkilenen özelliklerin
hangileri olduğu ve bu özelliklerin etkilenme oranlarının görülmesi açısından aşağıda 2 farklı hızda, yüksüz ve
%75 yüklü durumlardaki arıza şiddeti birbirinden farklı SMSM’lerin akım ve gerilim uzay vektör spektrum
genliklerinin değişimleri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmektedir. Bu tablolara bakılarak arıza şiddetinin artması
durumunda yüksüz ve %75 yüklü motorların hangi sinyal özelliklerinin değişiminin belirgin olduğu
belirlenebilmektedir. Böylece arıza şiddeti sınıflandırma algoritmasında kullanılacak özellik elde edilmektedir.
Tablolar detaylı olarak irdelendiğinde; arıza şiddeti, motor hızı ve yükü değiştikçe SMSM’nin +3f c , –3f c akım
uzay vektör harmonik genliklerinde ve –f v ve –3f v gerilim uzay vektör harmonik genliklerinde değişim
gözlenmektedir. Bu harmoniklerden arıza şiddetine bağlı olarak değişen harmoniklerin her birine "arıza imzası"
denilebilir. Çünkü her harmonik aslında sinyalin kendine has özelliklerini temsil ettiğinden bundan sonra arıza
imzası olarak isimlendirilebilmektedir.
Bu imzalardan bazılarının yük durumuna bazılarının ise hız durumuna göre bariz bir şekilde değişim gösterdiği
gözlenmektedir. Böylece bu imzaların bize motorun yalnızca arıza durumu ile ilgili değil aynı zamanda hız ve
yük durumu ile ilgili de bilgi verebildiği belirlenmiştir. Arızalı bir motorun faz dengesizliğinin kendini mutlaka
simetrili bileşenlerin harmonik değerlerinde göstereceği esasına dayalı olarak arızanın tespitinde ve arıza
şiddetinin belirlenmesinde simetrili bileşenlerin izlenmesinin sonuç verici bir yöntem olacağından yola
çıkılarak bu yöntem elde edilmiştir.
Bu çalışmada 20 kHz örnekleme frekansı ile 3 saniye süresince kayıt edilen, üç faz akım ve gerilim sinyalleri,
uzay vektör dönüşüm matrisi yardımıyla d-q eksenlerine aktarılarak elde edilen kompleks akım ve gerilim
sinyallerine FFT uygulanmıştır. Bu sayede akım ve gerilim sinyallerinin simetrili bileşenleri, yani negatif ve
pozitif simetrik bileşenlerin harmoniklerinin değişimi izlenebilmiştir. Burada asıl amaçlanan sağlıklı ve arızalı
durumlarda hangi simetrik bileşen harmoniğinin ne oranda değiştiğini belirleyebilmektir. Farklı hız ve yük
durumları için sağlıklı ve arızalı SMSM’lerden kayıt edilen akım sinyalleri uzay vektör simetrik bileşenlerin
harmonik analizi ile incelendiğinde, Şekil 6 ve Şekil 7 elde edilmiştir. Buna göre, 1300 dev/dk’lık sabit hızda
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çalışan sağlıklı ve başlangıç aşamasında kabul edilebilen %4’lik kda SMSM’nin negatif ve pozitif bileşen akım
harmoniklerindeki değişimler incelendiğinde, Şekil 6’da görüldüğü üzere, yüksüz durumda, motorun arıza
durumunda, akım uzay vektör temel harmoniği (+f c ), akım uzay vektör 3. harmoniği (+3f c ) ve akım uzay
vektör negatif bileşen 3. harmoniğinin (-3f c ) genliklerinde artış gözlenmektedir. Aynı şekilde aynı hız
koşullarında çalıştırılan SMSM’lerin %75 yüklü çalışma koşulunda da arıza durumunda aynı harmoniklerin
artış kaydettiği Şekil 7’de gözlenmektedir. Artış miktarları ve değişim oranları arızanın tespitinde ve arıza
şiddetinin oranının belirlenmesinde etkin olarak kullanılabilecek özellikleri belirlemede büyük rol
oynamaktadır.
Akım Uzay Vektörünün Spektrum Genliği

|y-fft|

0.015

Sağlıklı
%4 arızalı

+fc

+3fc

-3fc

0.010

0.005
0

-433.3

-260

86.67
-86.67 0
Frekans (Hz)

260

433.3

Şekil 6 1000 dev/dk hızda, yüksüz çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için negatif ve pozitif akım harmoniklerinin
değişiminin karşılaştırılması

Akım Uzay Vektörünün Spektrum Genliği
Sağlıklı
%4 arızalı

0.015

|y-fft|

+fc
+3fc

-3fc

0.010

0.005
0

-433.3

-260
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260
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Şekil 7 1000 dev/dk hızda %75 yükte çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için negatif ve pozitif akım harmoniklerinin
değişiminin karşılaştırılması
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Gerilim Uzay Vektörünün Spektrum Genliği
Sağlıklı
%4 arızalı

|y-fft|
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0.015
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0
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0
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Şekil 8 1000 dev/dk hızda yüksüz çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için gerilim harmoniklerinin değişiminin
karşılaştırılması

Aynı çalışma koşulları için gerilim uzay vektörlerinin spektrum genliklerindeki değişimler Şekil 8 ve Şekil
9’da görülmektedir.
Burada, özellikle yüksüz durum için sağlıklı ve arızalı durumdaki SMSM’lerin spektrumlarının genliklerindeki
değişimin karşılaştırılması Şekil 8’de görülmektedir. Aynı şekilde ve %75 yüklü durum için sağlıklı ve arızalı
durumdaki SMSM’lerin spektrumlarının genliklerindeki değişimin karşılaştırılması Şekil 9’da açıkça
görülmektedir. Buna göre arıza durumunda gerilim uzay vektör negatif bileşen temel harmoniğinin (-f v ) ve
akım uzay vektör negatif bileşen 3. harmoniğinin (-3f v ) genliğinde artış olduğu izlenmektedir. Buradaki artışın
miktarı ve oranları arızanın varlığının tespitinin yanı sıra, arıza şiddetinin oranının belirlenmesinde etkin olarak
kullanılabilecek özellikleri belirlemede büyük rol oynamaktadır.
Gerilim Uzay Vektörünün Spektrum Genliği

|y-fft|

0.020

Sağlıklı
%4 arızalı

-fv

0.015
-3fv
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0

-433.3

-260
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0
-86.67
Frekans (Hz)

260

433.3

Şekil 9 1000 dev/dk hızda %75 yükte çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için gerilim harmoniklerinin değişiminin
karşılaştırılması

Yukarıda bahsedildiği üzere SMSM’nin çalıştırılma hızı arttırıldığında örneğin 2500 dev/dk’da sabitlendiğinde
yukarıda bahsedilen arıza tespitinde ve arıza şiddetinin belirlenmesinde etkin olabilecek özelliklerin değişimi
Şekil 10- Şekil 13’de verilmektedir.
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Akım Uzay Vektörünün Spektrum Genliği
Sağlıklı
%4 arızalı

|y-fft|

0.015
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0.005
0
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0
133.4
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Şekil 10 2500 dev/dk hızda yüksüz çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için negatif ve pozitif akım harmoniklerinin
değişiminin karşılaştırılması.

Akım Uzay Vektörünün Spektrum Genliği
-3fc

|y-fft|

0.015
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Şekil 11 2500 dev/dk hızda %75 yükte çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için negatif ve pozitif akım harmoniklerinin
değişiminin karşılaştırılması

Gerilim Uzay Vektörünün Spektrum Genliği

|y-fft|
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Şekil 12 2500 dev/dk hızda yüksüz çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için gerilim harmoniklerinin değişiminin
karşılaştırılması
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Gerilim Uzay Vektörünün Spektrum Genliği

|y-fft|

Sağlıklı
%4 arızalı

-fv

0.020

0.015
-3fv
0.05
0

-400.1

-133.4

0
Frekans (Hz)
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400.1

Şekil 13 2500 dev/dk hızda %75 yükte çalışan sağlıklı ve arızalı SMSM için gerilim harmoniklerinin değişiminin
karşılaştırılması

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada SMSM’nin sağlıklı ve stator kısa devre arızalı benzetim modeli kullanılarak 3 faz akım ve gerilim
verileri kayıt altına alınarak hem FFT hem de uzay vektör negatif ve pozitif bileşen harmoniklerinin arıza
şiddetine göre değişimi izlenmiştir. Her iki yöntemde de elde edilen sonuçlara göre arıza tespiti yapılmıştır.
SMSM’nin akım spektrumları incelendiğinde arıza durumunda 3. harmonik genlik değerinde arızaya ve
arızanın şiddetine bağlı olarak artış gösterdiği belirlenmiştir. Akım ve gerilim sinyallerinin negative ve pozitif
harmonik bileşenlerinin arızaya bağlı olarak genlik değişimleri Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterildiği gibidir. Tablo
1’de görüldüğü üzere uzay vektör negatif gerilim bileşeninin temel harmoniğinin (-f v ) genlik değeri motorun
sağlıklı olup olmamasına ve arızalıysa arıza şiddetine göre değişim göstermektedir. Sağlıklı motorda 0.00046
V iken %4 kda durumunda 0.07161 V’a %8 kda durumunda 7.534 V’a ve son olarak %16 kda durumunda
14.987 V’a yükselmektedir. Negatif gerilim bileşenin 3. harmonik genlik değeri (-3f v ) sağlıklı durumda
0.00105 V, %4 kda durumunda 0.08202 V, %8 kda durumunda 1.269 V ve %16 kda durumunda 3.181 V
değerine çıkmaktadır. Negatif akım bileşenin 3. harmonik genlik değeri
(-3f c ) sağlıklı durumda 0.00010 V,
%4 kda durumunda 0.0014 A, %8 kda durumunda 0.00298 A ve %16 kda durumunda 0.0068 A değerine
çıkmaktadır. Pozitif akım bileşenin 3. harmonik genlik değeri (+3f c ) sağlıklı durumda 0.00073 A, %4 kda
durumunda 0.0015 A, %8 kda durumunda 0.007 A ve %16 kda durumunda 0.0108 A değerine çıkmaktadır.

Sağlıklı

%4 Arızalı

%8 Arızalı

-fv

0.00046
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7.53400

14.98700

-3fv
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1.26900

3.18100
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0.00140

0.00298

0.00680

+3fc

0.00073

0.00358

0.01390

0.03061

AKIM

1000 dev/dk

GERİLİM

Tablo 1 1000 dev/dk %75 yüklü
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%16 Arızalı

Sağlıklı

%4 Arızalı

%8 Arızalı

%16 Arızalı

-fv

0.00062

0.04040

0.04040

14.020

-3fv

0.00170

0.10870

0.10870

3.9010

-3fc

0.00047

0.00068

0.00068

0.0434

+3fc

0.00076

0.00272

0.00272

0.0177

AKIM

2500 dev/dk

GERİLİM

Tablo 2 2500 dev/dk %75 yüklü

Tablo 2’de de hız arttırılarak 2500 dev/dk hızda %75 yükte çalıştırılan benzetim modelinden elde edilen arıza
imzalarının arıza şiddetine göre değişimi gösterilmektedir. Burada Tablo 1’de olduğu gibi arıza şiddeti arttıkça
söz konusu arıza imza harmoniklerinin genlik değerleri artış göstermektedir. Hız değişimine bağlı olarak Tablo
2’deki değerler Tablo 1’den daha yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bu sonuçlara göre arıza şiddetinin hangi
harmonik imzasında daha net gözüktüğü ve arıza şiddetinin artmasına hangi harmonik imzasının daha duyarlı
olduğu belirlenebilmiştir. Burada elde edilen harmonik imzalarının arıza belirteci olarak kullanılabileceği
ortaya konmaktadır.
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Abstract
The microbial fuel cell is a promising, environmentally friendly and continuously developing renewable
energy technology for wastewater treatment, electric energy production etc. works. In the present work,
organic and biological pine needles were mixed with soil via dried under the sun and characterized as an
alternative biofuel for microbial fuel cells. The biological (bacteria) structure of the soil was cause
oxidation reaction on the anode. The mixture of water and soil (chemical structure) served as the
electrolyte. The most innovative aspects of this work are the versatile use of materials in this way. In
addition, the performances of the pine needles (organic biofuel materials), graphite anode electrode and
graphite cathode electrode at 20°C-30°C were investigated in this study. Results provide new knowledge
on microbial fuel cell works, which is also important to enhance electrical power densities of innovative
microbial fuel cells in the future. This study has been beneficial for the environment, energy, electricity,
physics, chemistry, biology, agriculture, biotechnology, material etc. sectors.
Keywords: Microbial fuel cell, pine needle, graphite electrode, bacteria, renewable energy.

1. INTRODUCTION
Energy need is ever increasing throughout the world. Fossil fuels have ensured to a great fragment of the total
energy requirement in one good or bad. This status has subsequently resulted in enormous consuming of
fossil fuel resources. Combustion of fossil fuels produces a lot of carbon dioxide, which is a significant
greenhouse gas and has negative effects on the environment. Therefore, research for alternate sources of
energy generation that are low-cost and environmental friendly have become a preferential necessity [1]. The
alternative energy resources research for fossil fuels has the biomass energy revealed. Microbial fuel cells are
systems that convert the chemical energy of biomass directly into electrical energy. The use of microbial fuel
cell as an alternative source for electric generation is assumed as a secure, clean, efficient system, which uses
renewable applications and does not manufacture any toxic by-product [1-3].
Microbial fuel cell system converts the chemical energy of organic substances into electrical energy through
controlled the anaerobic oxidation reactions in the anode by use of bacteria as the catalyst. Organic
substances in the biomass are principal energy sources in the microbial fuel cells [1-4]. Therefore, biomass
with high organic substance content is preferred in microbial fuel cells. This status has also been applicated
by numerous studies using such organic wastes as plant, animal dung, food waste, sewage sludge etc. [4-6].
Alternative energy (biofuel) sources research is underway to achieve higher electrical power in microbial fuel
cells [1-6]. Pine needles can be the alternative energy (biofuel) sources for microbial fuel cells. According to
the investigations made, pine needles are contained high ratio organic substance and dry pine needles contain
approximately ratio 53.2% to 46.8% by weight of carbon [7].
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In this study, dried pine needles under the sun were mixed with soil and addition of water. A graphite anode
electrode and a graphite cathode electrode were placed in the soil-pine needles-water mixture. Thus, electrical
energy generation microbial fuel cell was manufactured.

2. MATERIALS AND METHOD
2.1. Materials
Materials and apparatus properties were as follows. Graphite cylinder rod electrodes; 99.9%
purity, 5.450 grams, 8 cm length, 0.75 cm diameter, 19.73 cm2 surface area. Digital multimeter
(UNI-T: UT61C) was used to make for direct current and voltage measurements. Digital pH meter
(616.0.001, ISOLAB). Sensitive Scale (PKS 360-3, KERN). Plastic box shaped like a truncated
cone and the empty volume of the plastic box was about at 191.68 milliliters (mL). Microscope
(BK5000-TR/L, SOIF). Water is pH value about at 7.65, it content includes sodium (Na),
potassium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca) cations and fluorine (F), chlorine (Cl), sulphate
(SO4) anion. Dried pine needles under the sun.
2.2. Method
The studies were done at a temperature of 20°C to 30°C. A single chamber microbial fuel cell planned and
manufactured by previous similar studies were used. Plastic box was used as the reactor. Weighing operations
were done with the sensitive scale. 2 grams of pine needles were placed into the reactor. The soil was laid to
full cover the pine needles. After this process, the amount of soil used was determined to be 30 grams. After,
the soil was watered until it was saturated and the amount of water used was found to be 25 milliliters.
Graphite rods were used as the anode and cathode electrodes. The cathode electrode is designed to contact the
air to provide air input and exit for the cathode. Anode electrode was placed on the bottom part of the reactor
for ensuring that an anaerobic reaction environment inside the anode. Bacteria used for inoculation of the
anode were obtained from the soil.
As previously described, power (P) was calculated based on the equation (1) and power density (P density ) was
calculated based on the equation (2) [1-6].
P=I.V

(1)

P density =P/A

(2)

Where, I is the current, V is the voltage, P is power (watt) and A is the surface area of the anode. When the
current output of the microbial fuel cell arrived a constant value, the polarization status was analyzed by
regulating the external resistance from 10 Ω to 220000 Ω.

3. RESULTS ANS DISCUSSION
3.1. Electrical Performance
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Open circuit voltage (Voc) and short circuit current (Isc) values were observed from the beginning of the
operation. For this, a multimeter was used. Changes in the Voc and Isc followed throughout the microbial
fuel cell working are shown in Figure 1.
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Figure 1. Time dependence of Voc and Isc values
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5

Isc and Voc peaked after 2 days and continued steadily until the 5th day. The Isc value increased when Voc
value increased and the Isc value decreased when Voc value decreased. Polarization measurements were
made using external resistance at different values between 2th day to 5th day.
A power curve that defines the power (or power density) as the mission of the current (or current density) is
envisaged from the polarization curve indicate the beneficial power produced by the system, which d as the
basis purpose of microbial fuel cell generation as presented in Figure 2 [8].
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Figure 2. Polarization curve and power curve of this study
Polarization and power curves are described in Figure 2 to assign the startup of electron discharge and the cell
design point where the microbial fuel cell can be operated efficiently. The power is calculated according to
equation (1). According to Figure 2, throughout the transaction time, the highest power was obtained 2th days
with a value of 0.529 µW. According to literature, the point of maximum power value can be used to detect
the stability of microbial fuel cell performance. The polarization curve showed more manifest voltage
decreases and then almost linear decreases. This status, suggesting that the activation loss and ohmic loss
consisted in the microbial fuel cell.
Internal resistance calculated from the polarization curve from the slope drawing from the plot of voltage
against the current [8]. The slope (y) of the linear line in the polarization curve is the value of the coefficient
of x. According to this, the internal resistance is equal to the slope value (y). According to the slope line in
the polarization curve in Figure 2, the internal resistance of the microbial fuel cell in this study is 1.2314 kilo
ohm (kΩ). The high internal resistance of microbial fuel cells leads to low electrochemical activity and low
power production [8].
The power density is calculated according to equation (2). Accordingly, the power density in this study was
measured as 0.268 mW/m2. Microbial fuel cell using potato with sludge were the provided a power density of
6.8 mW/m2 [6]. Microbial fuel cell using organic materials were the provided a power density of 7.07 mW/m2
[5]. Power density of 17.6 to 18.23 mW/m2 was obtained with microbial fuel cell manufactured using moss
[3]. In addition, microbial fuel cell using plant and composts were the provided a power density of 39.20
mW/m2 [5]. This power density value obtained is lower than many other studies. Therefore, alternative work
should be done to obtain high power density.

3.2. Chemical Processes
Pine needles have holocellulose, pentosan, lignin, ash, etc. organic materials contain [9]. In addition, dry pine
needles contain approximately ratio 53.2% to 46.8% by weight of carbon [7]. All this proves that pine needles
are the organic carbohydrate material.
Experiments and analyzes were performed at a temperature range of 20°C-30°C. The microscope was used
and according to this the soil usually was contained coccus types bacteria. Coccus bacteria are saprophytic
and heterotrophic bacteria [10, 11]. As the pine needles decompose in the soil, the organic nutrient materials
are released for bacteria. For this reason, coccus bacteria were more frequent and larger on the 5th day than
the first day. The bacteria form a biofilm layer on the anode electrode surface. Over time, there may be an
increase in the biofilm thickness on the anode electrode surface [8]. On the electrode surface is the increase in
biofilm layer thickness more than a certain ratio can reduce the electrical performance of the microbial fuel
cell [12].
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Furthermore, bacteria contained in the soil catalyze the pine needles. Thus, the pine needles decompose was
bringing the electrons, protons and organic materials to the released. Because pine needles are organic
materials, they are the source of nutrients for bacteria and energy (biofuels) source for microbial fuel cells.
The mixture of soil and water is a conductive structure, therefore through the aqueous soil solution electrons
are transferred to the anode electrode and the protons are transferred to the cathode electrode. The electrons
transferred to the anode electrode are transferred to the cathode electrode by means of an external circuit.
Thanks to the electrons and the oxygen taken from the air, the protons (hydrogen ions (H+)) formed the water
(H 2 O) compound. However, the oxidation reaction at the anode, the reduction reaction at the cathode occurs.
As a result of all this, the microbial fuel cell generates electrical energy. The operating system of the
microbial fuel cell is shown in Figure 3.

Figure 3. Microbial fuel cell operating system
Coccus bacteria in the soil served as catalysts for the microbial fuel cell. The water-soluble minerals in the
soil served as the electrolyte. Therefore, the biological structure of the soil and the chemical structure have
benefited. So the soil was used in multidirectional.
As previously described, in the decomposition process of pine needles, the soil becomes rich in organic
materials. Soil organic material is an important component of terrestrial ecosystems and a proof of soil
efficiency [13]. Soil organic material composition was soil environmental properties (mineralogy, texture,
structure, humidity, pH, temperature, nutrient content, etc.), decomposition activities (abundance, activity,
species, etc.) and materials properties (availability of nutrients, grain size, decay phase etc.) etc. of factors
depend [14]. The color of the organic matter-rich soil is dark [15]. During this study, the soil color became
darker in the last day than in the first day. This status is evidence that the pine needles used in this study are
decomposed and that the amount of organic soil material increases. In addition, this status indicates that the
soil environmental properties, decomposition activities and pine needle material properties the indication
appropriate.

4. CONCLUSION
This work indicates that pine needles can be exactly sustainable applications with biocatalyst in the anode and
cathode, which is an important method for microbial fuel cell technology. Pine needles have understood to be
an alternative fuel (energy) source for microbial fuel cells. However, the electrical energy generated by the
microbial fuel cell in this study is very low. In this work, the microbial fuel cell needs more extensive work to
produce higher electrical power.
In this study, taking advantage of both the chemical and biological properties of the soil provide a great
advantage. Furthermore, in this study, investigating microbial fuel cells and therewithal soil properties
(structure, color, productivity etc.), material properties (organic and inorganic), biological processes,
chemical processes, energy and electricity processes, etc. topics have been examined. Therefore, this study
has been beneficial for the environment, energy, electricity, physics, chemistry, biology, agriculture,
biotechnology, material etc. sectors.
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Flywheel Energy Storage System Design and 3d Magnetic
Analysis for Electromagnetic Coil Launcher
E. Hüner1,*, M. Sever2

Abstract
In this study, a flywheel energy storage system (FESS) is suggested for electromagnetic coil launcher
(ECL). ECL systems are consumes high energy in short time (1-2sec). Ultra-capacitors and batteries with
high discharge depth can meet the energy requirements of ECL. However, cycle lifetimes of batteries are
less than ultra-capacitors and FESS. In this study, a FESS based on axial flux permanent magnet (AFPM)
motor-alternator system is proposed for ECL. Proposed flywheel axial flux permanent magnet (FAFPM)
motor-alternator system consist of two AFPM motors and one alternator. In addition to the second EASM
motor windings, alternator windings are installed for meet energy needs in a short time. In this way, the
flywheel will be reached to the reference speed with a two stage EASM motor as soon as possible. The
desired discharge current will be obtained by a specially wound alternator winding.
After the given 3d solid model for FAFPM motor-alternator set proposed for ECL, the magnetic analysis
of the proposed for high speed stage AFPM motor is given. The slot structure and air gap have been
optimized with results. It is also shown in this study that, the proposed of FAFPM motor-alternator set is
a good candidate for ECL due to its high cycle lifetimes and discharge current.
Keywords: Axial flux machine, flywheel, permanent magnet, electromagnetic coil launcher.

1. GİRİŞ
Son yıllarda manyetik fırlatma sistemlerine olan ilgi artmıştır. Manyetik fırlatma sistemleri temelde bobinli
ve raylı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sistemler kısa sürede (1-2sn) yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bunun
için kısa sürede yüksek deşarj akımına sahip enerji depolama sistemleri gereklidir. Bunun için literatürde
volanlı enerji depolama sistemleri önerilmiştir. Volanlı enerji depolama sistemi dönen bir volanda depolanan
kinetik enerjinin geri alınması ile çalışır. Volanlı enerji depolama sistemleri (VEDS) yüksek sayıda şarj ve
deşarj olma kabiliyetleri ve uzun ömürleri sayesinde bobinli elektromanyetik fırlatıcılar (BEF) için
idealdirler. VEDS’ler diğer enerji depolama sistemleri ile karşılaştırıldıklarında kısa sürede büyük güçlerin
şarj ve deşarj olması açısından da daha uygun olduğu vurgulanmıştır [1].
Literatür tarandığında yapılan çalışmalar iki ana başlıkta toplanır. Birincisi yüksek hızlı VEDS’lerdir. İkincisi
ise düşük hızlı VEDS’lerdir. Yüksek hızlı VEDS’lerde manyetik rulmanların yanı sıra mekanik rulmanlarda
kullanılır [2],[3]. Yüksek hızlı VEDS’ler 20000 d/dk’nın üzeri hızlarda çalışırlar. Özellikle bu hızlarda
manyetik rulmanların levitasyonu üzerine yoğunlaşmış çalışmalar vardır [4]. Zhang ve arkadaşları manyetik
rulman yerine mekanik rulman kullanarak manyetik levitasyonu 5 eksenden 2 eksene düşürerek kontrolü
kolaylaştırmışlardır [3]. Zhang ve arkadaşları da aktif manyetik rulmanların kontrolünün zor olduğunu ve
mekanik rulmanların bu açıdan avantajlı olduğunu vurgulamışlardır [2].
Yüksek hızlarda manyetik levitasyonu sağlamak için süper iletken kullanarak 51000 d/dk hıza ulaşmışlardır.
Yi ve arkadaşlarının yaptıkları bu çalışmada aktif kontrole gerek duyulmaması önemli bir avantajdır [5].
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Enerji nakil hatlarında meydana gelen gerilim dalgalanmalarını gidermek için Zhou ve arkadaşları VEDS
önermişlerdir. Önerilen VEDS sabit mıknatıslı radyal akılı motor-alternatör setinden oluşmaktadır [6].
Bununla birlikte akıllı şebekelerde ve network sistemlerinde kısa süreli enerji depolamak içinde VEDS
önerilmiştir [7],[8].
Elektrikli araçlarda kullanımına ilişkin Fu ve arkadaşları EASM makine yapısında VEDS önermişlerdir [9].
Erdinç ve arkadaşları da hibrit yapılı enerji sistemleri ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke
entegrasyonunda ve elektrikli taşıtlarda VEDS’lerin kullanılabileceğini önermişlerdir [10]. Zhou ve
arkadaşları ise trenlerde frenleme enerjisini geri kazandırmak için VEDS önermişlerdir. Trenin durması
anındaki ısı VEDS yardımıyla kinetik enerjiye dönüştürülerek depolanmıştır [11].
Yenilenebilir enerji sistemleri için VEDS iyi bir adaydır [10],[12],[13]. Quian ve arkadaşları rüzgar ve güneş
enerjisi için 4 saate kadar enerji depolamak için VEDS’yi önermişlerdir. Ayrıca kimyasal bataryaların kısa
ömürleri, yüksek şarj ve deşarj akım problemleri ve depolama kabiliyetinin zayıflığı konularında
dezavantajlarını ortaya koymuşlardır [12]. Dia-Gonzalez ve arkadaşları ise rüzgar türbinlerinde VEDS için
enerji yönetim sistemi (EYS) önermişlerdir. Rüzgar türbinlerinde yüklenmeyle birlikte meydana gelen
gerilim dalgalanmalarını gidermek için EYS’yi kullanmışlardır [13].
VEDS’ler uydu uygulamaları içinde önerilmiştir [14]-[16]. Junfeng ve arkadaşları yaptıkları çalışmada küçük
uydular için PCB’ye basılı devre kartından oluşan bir yapı önermişlerdir. Önerilen kompakt yapıya dikkat
çekmişlerdir [15]. Aydın ve arkadaşları ise enerji depolayabilen moment kontrollü jiraskop önererek yüksek
verim sağladığı belirtilmiştir. Bu da uzay araçlarında boyut ve verimlilik açısından önemlidir [16].
Lee ve arkadaşları yaptıkları çalışmada çok bölümlü bir sargı yapısına sahip bobinli elektromanyetik silah
önermişlerdir. Önerilen sistem toplam uzunluğu azaltmaktadır [17]. Dong ve arkadaşları ise uçak fırlatma
sistemi için 2 saniyede 30 kW güç verebilen VEDS tasarlamışlardır. Tasarımın en önemli özelliği alternatör
modunda ikinci bir sargının devreye girmesidir. Bununla birlikte tasarımda nüvesiz EASM makine
kullanılmıştır [18].
VEDS’lerde kullanılan EASM makineler için tasarımlar 3d sonlu elemanlar yöntemini (SEY) kullanan
programlar ile yapılmaktadır [19]. Özellikle EASM tasarımında en önemli parametre vuruntu momentinin
giderilmesidir. Bunun giderilmesi yönünde de genellikle rotor tarafında kaykı teknikleri kullanılmaktadır.
Literatür incelendiğinde VEDS üzerine yapılan çalışmalar kısa süreli enerji ihtiyacının ve enerji
dalgalanmalarını gidermek için kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte elektrikli araçlarda rejeneratif
frenleme enerjisinin geri kazanımı, mikro uydu sistemleri ve manyetik fırlatıcıların enerji ihtiyacının
giderilmesi açısından da önemlidirler.
Bu çalışmada BMF’nin 1-2sn gibi kısa sürede enerji ihtiyacının karşılanması için yüksek güç yoğunluğuna ve
moment karakteristiğine sahip EASM makineden oluşan bir VEASM motor-alternatör seti önerilmiştir. Bu
sistemin 3d SEY programı ile manyetik analizleri gerçekleştirilmiştir.

2. VOLANLI ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ
VEDS dönen bir volanın kinetik enerjiyi depolaması esasına dayanır. VEDS için genel tasarım modeli şekil
1’de verilmiştir. Tasarım volan ve ona aynı milde bağlı bir sabit mıknatıslı motordan oluşmaktadır. Tüm
elemanlar vakumlu bir ortamda çalıştırılarak sürtünmenin minimum olması sağlanmaktadır[5].

Şekil. 1. Volanlı enerji depolama sisteminin genel yapısı
VEDS’de kinetik enerji hız ve volan hacmine bağlıdır. Bununla birlikte yüksek hızlı volanlarda yüksek
miktarda merkezkaç kuvvetler oluşmaktadır. Bu nedenle yüksek hızlı VEDS’lerde sertlik derecesinin de
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yüksek olması gerekir. Bundan dolayı volanın yapımında karbon elyaf içerikli kompozit malzemeler tercih
edilmektedir.
Birim hacim ve ağırlık başına maksimum enerji formül 1-2’de verilmiştir[20].

ev = Kσ θ ,u
em = K

(1)

σ θ ,u
ρ

(2)

Formül 1,2’de verilen

σ θ ,u , K ve ρ sırasıyla gerilme direnci, şekil faktörü ve özgül ağırlıktır. Bu değerler

farklı malzemeler için tablo 1’de verilmiştir.
Tablo I. Değişik malzemeler için sabitler [20]
𝜌𝜌 [𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3]
2700

𝜎𝜎𝜎𝜎,𝑢𝑢 [𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀]
500

𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚3]
251

𝑒𝑒𝑒𝑒 [𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘]

Çelik

7800

800

399

51

Cam Elyaf/Epoxy

2000

1000

500

250

Grafit HM/Epoksi

1580

750

374

237

Grafit HS/Epoxy

1600

1500

752

470

Alüminyum

93

Tablo 1’de gerilme direnci baz alındığında en yüksek kompozit malzeme en düşük ise alüminyumundur.
Gerilme direnci ile birlikte hacim başına depolanan enerji miktarı artmaktadır. Bununla birlikte kompozit
malzemelerin özgül ağırlığı da özellikle çeliğe göre çok düşüktür. Özgül ağırlıklara bakıldığında en yüksek
çelik olmasına karşın birim ağırlık başına üretilen en düşük enerjide çeliğe aittir. Dolayısıyla VEDS’lerde
yüksek hızlara çıkıldıkça setlik derecesinin yükselmesi özgül ağırlığın düşmesi gereklidir. Bundan dolayı da
kompozit malzemeler VEDS’lerde tercih edilmelidir. Böylelikle yüksek hızlı VEDS’ler kullanılan manyetik
rulmanların kontrolü de daha kolaylaşacaktır.
Formül 1,2’de verilen “K” şekil katsayısının değişimi volan diskinin şekline bağlıdır. VEDS’de depolanan
enerji “K” katsayısıyla da orantılı artmaktadır. Kompozit malzemelerde ince halka ve kalın halkanın şekil
faktörü sırasıyla 0,35 ve 0,50’dir. Metal disklerde ise laval disk ve katı disk şekil faktörü sırasıyla 1 ve
0,606’dır.

3. TASARIMIN 3D KATI MODELİ
Bu çalışmada BMF için VEASM motor-alternatör seti tasarlanmıştır. Tasarım kriterlerinde en kısa sürede
referans hıza ulaşılması ve yüksek deşarj akımı ile kısa sürede enerjinin sağlanması gerekmektedir. Çünkü
BMF’ler 1-2sn gibi kısa sürede yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar. VEDS’e için enerji denkleminden
hesaplanan volan büyüklüğüne bağlı olarak EASM motor-alternatör seti tasarlanmıştır.

3.1. Volanın 3d Katı Modeli
Bu çalışmada amaç BMF için en kısa sürede en yüksek deşarj akımı ile kinetik enerjiyi elektrik enerjisine
dönüştürmektedir. Bundan dolayı üretim kolaylığı sağlaması nedeniyle alüminyum malzeme seçilmiştir.
Buna göre elde edilecek enerji miktarı hesaplanarak EASM motor-alternatör seti tasarlanmıştır. Volanın
bağlandığı mil paslanmaz çelikten imal edilecektir.
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Şekil. 2. Volanın 3d katı modeli

Şekil 2’de volanın 3d katı modeli verilmiştir. Modelin mekanik parametreleri tablo 2’de verilmiştir.
Tablo II. Volanın mekanik parametreleri
Dış Çap- İç Çap (mm)

300 - 200

Eylemsizlik Momenti (kgm2)

0,4275

Milin çapı (mm)

100

Malzemenin Cinsi

Alüminyum

Ağırlığı (kg)

38

Depo edilen enerji miktarı (Joule) (3000 – 1000 d/dk arası)

9366

3.2. EASM 2p=2 – 2p=12 Motor-Alternatör Modeli
Tasarım yüksek hız motoru ve düşük hız motorundan oluşmaktadır. Her iki yapıda EASM makine
kullanılmıştır. Düşük hızlı EASM makine modelinde ise volandan enerjiyi geri almak için ikinci bir sargı
yerleştirilmiştir. Düşük hızlı EASM motor volanı 500 d/dk hıza ulaştıracaktır. İkinci kademede yükse hızlı 2
kutuplu EASM motor ise volanı 3000 d/dk hıza ulaştıracaktır.
Şekil 3.a’da 2 kutuplu yüksek hızlı EASM motor 3d katı modeli verilmiştir. Stator ve rotor olmak üzere temel
iki parçadan oluşmaktadır. Tasarım 2 kutuplu 36 oluklu toroidal sargılı bir EASM motordur. Şekil 3.b’de ise
düşük hız kademesinde ve alternatör sargısını bulunduran EASM motor-alternatör setinin 3d katı modeli
verilmiştir. Tasarım 12 kutup, 36 oluk ve ikinci bir alternatör sargısından oluşmaktadır.

(a)

(b)

Şekil. 3. Volanın 3d katı modeli a) 2P=2, b) 2P=12
Şekil 2 ve 3’ün birleşmesi ile VEDS bir volan iki adet EASM makine ve dış kapaktan oluşmaktadır. Şekil
4’de VEDS’nin 3d katı modeli verilmiştir. Şekil 4’de dış bir gövde tasarlanarak tüm parçalar bu dış gövdenin
içine gömülmüştür. Dolayısıyla bir vakum pompasıyla sistem sürtünmesiz olarak çalıştırılabilecektir.
Tasarımda EASM makine kullanılmasının sebebi düşük hızlarda yüksek momente sahip olması, kompakt
yapısı ve direkt sürülen özelliği etkili olmuştur. Tasarım da üretim kolaylığının yanı sıra değişik statorların
kullanılmasına uygun olarak tek taraflı EASM makine tasarımı yapılmıştır.
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Şekil. 4. VEDS katı modeli

4. TASARIMIN MANYETİK ANALİZİ
Tasarımın manyetik analizleri için ANSYS firmasının maxwell programı kullanılmıştır. Tasarlanan
VEDS’nin 2p=2 kutuplu EASM makine yapısı öncelikle analiz edilmiştir. Bu çalışmada da bu analizler
verilmiştir. İleri ki çalışmalarda 2p=12 kutuplu EASM makine analiz edilerek VEDS’nin üretimine
geçilecektir. 2p=2 kutuplu EASM makine maxwell modeli şekil 5’de verilmiştir.

Şekil. 5. VEDS Maxwell modeli
Şekil 5’de 3d maxwell modeli verilen tasarımın değişken parametreleri tablo 3’de verilmiştir. Tüm
parametreler için manyetik analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre değerler optimize edilmiştir.
Tablo III. Maxwell’de değişken parametreler
Ag (mm)

Ayak genişlik

Md (derece)

Mıknatıs açısı

Ah (mm)

Ayak yükseklik

Airg (mm)

Hava aralığı

Sg (mm)

Sargı genişliği

Mh (mm)

Mıknatıs yükseklik

Bh (mm)

Boyunduruk yükseklik

Mgh (mm)

Mıknatıs gömülü olmayan kısım yüksekliği

5. MANYETİK ANALİZ SONUÇLARI
5.1. Ayak genişliği “Ag” değişiminin etkisi
Şekil 6’da ayak genişliği parametresinin 2mm’den 5mm’ye değişimi 0,5mm aralıklarla verilmiştir. Ayak
genişliği hava aralığındaki relüktansın değişimini etkilemekle beraber nüve ayaklarının doyumunu da
etkilemektedir. Şekil 7’de bir kontur boyunca hava aralığındaki manyetik akının değişimi verilmiştir.
Buradan hem doyumun olmadığı hem de maksimum ile minimum noktalar arasındaki farkın az olduğu değer
seçilmelidir.
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(a)

(b)

Şekil. 6. VEDS a) Ag=2mm b) Ag=5mm durumu için

Şekil. 7. VEDS hava aralığındaki bir kontur boyunca manyetik akının değişimi

5.2. Ayak yüksekliği “Ah” ve ayak genişliği “Ag” değişiminin etkisi
Ayak yüksekliğinin değişimi hava aralığındaki ortalama manyetik akı değerini etkilemektedir. Ayrıca hava
aralığı relüktansı değişeceği için vuruntu momenti değeri de etkilenir. Manyetik analiz sonuçlarından Ah ve
Ag için ortalama manyetik akı değerleri tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’den görüldüğü üzere Ah ve Ag’nin
artmasına paralel olarak hava aralığı ortalama manyetik akı değeri de artmaktadır. Fakat Ah değerinin yüksek
seçilmesi vuruntu momentini olumsuz yönde etkilemektedir. Ortalama hava aralığı akısı için 0,5 tesla baz
alındığında sarı boyalı değerler uygun olarak seçilebilir.
Tablo IV. Ah ve Ag değişiminin ortalama manyetik akıya etkisi
Ah

Ag

2

2,5

3

6

0.476805911630823

0.482996981577993

0.486870694742408

7

0.479536325072441

0.486076442244088

0.490664981644421

8

0.483086291339301

0.488956461037918

0.493662473067378

9

0.486008078701076

0.492647763051445

0.496768360249974

10

0.488270793360693

0.495217457637029

0.50072463986045

11

0.491136167678831

0.498078551552848

0.503028080197664

12

0.493343435418607

0.500707120413448

0.505644830205482
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5.3. Ag, Md, Mh ve mıknatısların yüzeyden kalan bölümlerinin analizi
Ag, Md ve Mh için toplam 48 değerde analiz gerçekleştirilmiştir. Mıknatıs yay açısı 0-15 derece olarak
değiştirildiğinde ayaklardaki manyetik akı yoğunluğu 1,288 teslayı geçmemektedir. Ag,Md ve Mh için alınan
sonuçlar tablo 5’de verilmiştir. Mıknatıs yay uzunluğuna bağlı olarak akı yoğunluğu azalmaktadır. Bununla
birlikte açılı mıknatıslara kaykı teknikleri uygulanarak vuruntu momenti azaltılabilmektedir. Bu nedenle 5
derecelik bir yay uzunluğu seçilmiştir.2,5mm ve 3mm ayak genişlikleri için mıknatıs yüksekliği 8mm’ye
kadar arttırmak ortalama manyetik akı yoğunluğunu pozitif yönde etkilemektedir. Bu nedenle sarı boyalı
kısımlar tasarım parametresi olarak tercih edilebilir. Tasarımda Ag=2,5mm, Md=5 derece ve Mh=7mm olarak
belirlenmiştir.
Tablo V. Ag=2,5mm bağlı olarak Md ve Mh değişimi
Md(Derece)
0

5

10

15

5

0.5551606978807

0.52720670658472

0.50070712041344

0.47959604486977

6

0.58441295558989

0.55472270509616

0.52713702277900

0.50420682962066

7

0.60245333315449

0.57370281002951

0.54611388019204

0.52186496216833

8

0.60689002039193

0.57807147841935

0.55048743481926

0.52611268868164

9

0.59326175179329

0.56589992212523

0.53822242934490

0.51401387534283

10

0.56520645940030

0.53967837550706

0.51435810021965

0.49169886061054

Mh(mm)

6. SONUÇ
Bu çalışmada tasarlanan VEDS’nin 3d katı modeli gerçekleştirilerek 2p=2 kutup için manyetik analizler
yapılmıştır. Manyetik analizler sonucunda Ah, Ag, Md ve Mh için sırasıyla 12mm, 2,5mm, 50 ve 7mm olarak
elde edilmiştir. Elde edilen parametrelerin tablolarda belirtildiği gibi bir iki basamak aşağıya veya yukarıya
değiştirilme opsiyonu vardır. Üretim aşamasında meydana gelebilecek problemlerde bu aralıklarda oynama
yapılacaktır.
Ag’nin değişimi incelendiğinde toplam ayak genişliğinin çevre uzunluğuna oranı 0,377 olarak elde edilmiştir.
Ag’nin artması hem sipir sayısının artmasına hem de kaçak reaktansın büyümesine neden olmaktadır. Bu
yüzden manyetik analiz sonuçları gözetilerek minimum değer alınmıştır.
Çalışmanın devamında ise 2p=12 kutuplu EASM makinenin manyetik analizleri gerçekleştirilerek tasarlanan
VEDS’nin üretimine geçilecektir.
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HVL and TVL Values of Concretes Produced with Barite
Aggregate
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ABSTRACT
Radiation is used for many useful purposes nowadays, but it can also damage or destroy living organism, and these effect must be
considered when radiation is used. Experience has shown that radiation can be used safety if its dangers are understood and and
work with radiation to planned to minimize these dangers and eliminate unnecessary exposure. In this study, 6 series of concrete
containing 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50% volume of barite aggregate were prepared. The radiation holdings of heavy concrete
mixtures obtained in terms of HVL and TVL.
Key words: Radiation, Barite, Concrete, HVL, TVL

1.GİRİŞ
Radyasyon, dalga, parçacık ya da foton olarak adlandırılan enerji paketleri ile yayılan
enerjidir. Χ, α, β ve γ ışınlarının başka cisimlere çarpması ile meydana gelen nötron ışınları
atom ağırlıkları küçük olan elementler tarafından durdurulur. γ ışınlarını geçirmemek için ise
doğrudan doğruya yoğunluğu yüksek olan malzemeye ihtiyaç vardır. Bu ışınlar dışında
endüstride kullanılan X-ışınları da vardır. X-ışınları (röntgen ışınları), X-ışını tüplerinde
elektriksel olarak üretilirler. Endüstride kullanılan gama ışınları ise Ir-192, Co-60 v.b.
izotopların bozunması sonucunda elde edilirler. X ve gama ışınlarının ayrımı gerçekte
tarihseldir ve bu iki ışınım türünün özellikleri arasında üretim ve oluşum şekli dışında hiç bir
fark yoktur[1]. Endüstriyel radyografik muayenede yüksek radyasyon veren cihazlar

*Corresponding author: Address: Faculty of Technology, Department of Civil Engineering Fırat University, 23119, Elazig TURKEY. E-mail
address: yesen@firat.edu.tr; eyyup.orhan@bozok.edu.tr
Phone: +90-424-2370000/4324; Fax: +90-424-2367064.
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kullanıldığından, yeterli radyasyondan korunma önlemleri alınmadığı takdirde, çalışan
personelin ve/veya çevredeki insanların yüksek radyasyon alma tehlikesi her zaman vardır.
Çalışma bölgelerinin radyoaktif kaynaktan ne kadar uzaklıkta olduğu radyoaktif kaynak
cinsine, gama ışını kaynağı ise aktivitesine, X-ışını cihazı ise akım değeri ve kV değerine
bağlıdır. Tabii ki bir de arada ışınımı zayıflatacak engel (zırhlama) olup olmamasına bağlıdır.
Çalışma bölgelerinin ışınım kaynağından uzaklığı doz hızı ölçer cihazıyla ölçülerek
saptanabildiği gibi, doz hızı sabiti formülü ile de teorik olarak saptanabilir[1].
Beton, ucuzluğu ve tatmin edici mekaniksel özelliği sayesinde reaktör koruması için en
yaygın kullanılan malzemedir. Pek çok ağır elementi içeren beton agregası beton koruma
özelliklerini geliştirmede önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle fotonların ve nötronların
zayıflatılması için iyi koruyucu özelliklere sahiptir. Ağır beton yoğunluğu agreganın özgül
ağırlığına ve betonun diğer bileşenlerinin özelliklerine dayanır. Özgül ağırlıkları 2600
kg/m3'den yüksek betonlara ağır beton denir ve TS EN 206-1'e göre ağırlıkça 3000 kg/m3'den
yüksek agregalara da ağır agrega denir[2].
Yüksek yoğunluklu betonda kullanılan agregalarda hematit, manyetit, limonit, barit,
siderit gibi bazı doğal mineraller ve demir cevheri bulunur. Ağır beton, günümüzde nükleer
santrallerde, radyo terapi odalarında ve radyoaktif atıkların taşınmasında kalkan olarak
kullanılmaktadır. Bu amaçla, beton yüksek mukavemet ve yoğunluğa sahip olmalıdır.
Koruyucu amaçlar için ağır ve yüksek dayanımlı beton kullanılabilir. Araştırmacılar bu
betonların radyasyon korunmak için davranışlarını gözlemek adına farklı mineraller ve ağır
agregalar kullandılar. Farklı minerallerin ağır agrega ile hazırlanan betonların yararlı radyasyon
emiciler olduğu görülmüştür[2].
Mevcut araştırmanın temel amacı, X-ışınlarına karşı koruyucu etkinliği artırabilen farklı
agrega türlerini kullanarak "yüksek performanslı ve yüksek yoğunluklu beton" üretmek için
bazı beton bileşenlerinin uygunluğunu araştırmaktır.
2. Malzeme ve Metot
Ağır beton üretiminde kullanılacak olan Barit madeni Muş bölgesinden kayaç olarak
temin edilmiş ve kırılarak gronülometrik hale getirilmiştir. Kimyasal bileşenleri tespit edilmiş,
Tablo 1’de bu madenlere ait kimyasal analiz sonuçları verilmiştir. Normal agrega olarak Elazığ
Palu yöresine ait dere yatağı agregası kullanılmıştır. Maksimum dane çapı (Dmax) 16mm
seçilmiştir. Karışım oranları hesaplanmış ve hazırlanan deneme dökümleri üzerinde yapılan
Slump test deneyi neticesinde çökme miktarı 5±1cm olacak şekilde, su/çimento (W/C) oranı
0.40 olarak belirlenmiştir. CEM I 42.5 çimentosu kullanılmıştır. Değişik oranlarda 30*30*1cm
ve 30*30*3.5cm ebadında plak şeklindeki numuneler dökülmüş, boşluk kalmayacak ve ağır
agregaların dibe çökmesine imkân tanımayacak oranda vibrasyona tabi tutulmuştur.
Kalıplardan sökülen beton numuneler, TS EN 802 ye göre kür edilmiştir[3]. Her deney için üç
numune dökülmüş ortalama değerler alınmıştır.
Tablo 1 Deneylerde kullanılan barit agregasının analiz raporu[4]
İçerik
(%)

Yoğunluk
(gr/cm3)
4.35

BaSO4

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SrO

PbO

MnO

94.24

2.23

0.30

0.13

0.04

0.15

2.61

0.00

0.00
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Kızdırma
kaybı
0.14

Farklı oranlarda ve kalınlıklarda (1, 2, 3.5, 7 ve 10.5cm) hazırlanan numuneler
radyasyon geçirgenliği deneyi için Çekmece Nükleer tesislerine ölçüm için gönderilmiştir.
Plaklar; 118 Kev ışınımına maruz bırakılmış ve sonuçları irdelenmiştir. Bu çalışmada kontrol
numunesi, K ve karışımda bulunma yüzdeleri harfin yanında olacak şekilde barit ile üretilen
numuneler (B) harfi ile temsil edilmiştir[4].
3. Deneysel Çalışma ve Sonuçlar
Bir materyal tarafından sağlanan radyolojik korumanın dolaylı bir ölçüsü HVL ile
verilir. Bu parametre, bir duvara uygulanan radyasyonun % 50'lik zayıflatılması için gereken
minimum kalınlığı temsil eder. Bu kalınlık, lineer zayıflama katsayısı (µ) ile ters orantılıdır ve
Denk. (1) ile hesaplanır. HVL, radyolojik koruma duvarlarının tasarımında referans olarak
kullanılır. Bu anlamda, daha küçük HVL değerleri olan malzemeler ince duvarlara neden
olmaktadır[5]:

HVL = X 1/ 2 = ln(2) / µ = 0.693 / µ

(1)

Onda Bir Değer Kalınlığı (TVL); geçen ışınım şiddetini malzemeye gelen ışınım
şiddetinin onda birine düşürebilmek için gereken malzeme kalınlığıdır ve Denk. (2) ile
hesaplanır[6]:

TVL = X1/10 = ln(10) / µ = 2.3025 / µ

(2)

HVL ve TVL Değerleri (mm)

Şekil 1, 118 keV X ışınımına maruz her bir karışım için HVL ve TVL değeri arasındaki değişimi
göstermektedir. HVL ve TVL değerleri ne kadar düşükse, kalınlık gereksinimleri açısından
radyasyona karşı koruyucu malzemeler o kadar iyi olur. Kontrol numunesinde HVL değeri
28mm iken, B50 numunesinde 6mm bulundu. Sonuçlar ayrıca HVL değerlerinin betondaki
barit miktarının artışı ile ters orantılı olduğunu ve 22mm kadar daha ince malzeme
kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca TVL değeri için kontrol numunesinde gereken
kalınlık 92mm iken barit katkısıyla bu değer azalmakta ve B50 numunesinde bu değer 20mm’ye
kadar düşmektedir. Yaklaşık 72mm’lik bir azalma olmaktadır.
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Şekil 1. 118 keV X ışınımına maruz her bir karışım için HVL ve TVL değeri arasındaki değişim.
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4. Sonuçlar
Bu çalışmada, barit betonunun radyasyona karşı koruyucu özellikleri araştırılmıştır.
Sonuçlardan, betonda baritin bir agrega olarak kullanılması durumunda radyasyondan
korunmak için ihtiyaç duyulan kalınlığın azalması ile birlikte radyasyondan korunma
kapasitesinin arttığı açık bir şekilde görülmektedir.
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Comparative Finite Element Analysis in Reinforced Concrete Beams
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Abstract
It is necessary to make experiments in the laboratories or run numerical analysis in computers to get the
load-deflection relationship of reinforced concrete structural elements. However experimental testing is
not economical and it is time consuming. Therefore running parametric studies on computer once one real
lab test is verified is more economical. In this study two and three dimensional finite element modeling are
developed to get the similar results obtained from real experiment of simple reinforced concrete beam with
rectangular cross-section. ABAQUS finite element software which is popular in academia for various
engineering application is employed in this study. Detail information about creating model is presented.
Results from various mesh densities, concrete models, tension stiffening values are evaluated. In this study
experimental results are verified with finite element models in acceptable range.
Keywords: Finite element method, reinforced concrete, tension stiffening, ABAQUS

1. GİRİŞ
Yapısal elemanların yenilme modlarının ve davranışlarının gözlemlenmesi açısından ölçeklendirilmiş
numuneler üzerinde deneyler yapmak gereklidir. Ancak deney yapmak, elemanın büyüklüğü, mesnetlenme
şartları, yükleme durumu gibi birçok etkenin deney düzeneğine yansıtılabilmesi yönüyle oldukça zor, maliyetli
ve uzun zaman alan bir seçenektir ve araştırma projelerini bu yönüyle kısıtlamaktadır. Bu nedenle deneylerin
bilgisayar ortamında yapılabildiği, sonuçların çok sayıda deney için doğrulanabildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bunun yanında bilgisayar teknolojilerinin gelişerek daha hızlı ve ayrıntılı sayısal hesabı mümkün kılması,
ayrıntılı laboratuvar deneylerinin 2 veya 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında modellenebilmesine imkân
sağlamıştır. Bu sayede oluşturulan modellerle parametrik çalışmalar yapılması mümkündür [1-5]. Ancak
oluşturulan model literatürde yapılmış olan deneylerle doğrulanmalı ve uygunluğu ispatlanmalıdır. Bu çalışma,
eğilmeye çalışan betonarme bir kirişin 2 ve 3 boyutlu olarak sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmesini ve
model sonuçlarının deney sonuçlarıyla kıyaslanmasını içermektedir.
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Beton malzemesi ve doğal olarak betonarme elemanlar küçük yüklemeler dışında doğrusal davranış
sergileyemeyen elemanlardır. Doğrusal olmayan bir analiz, yükün adım adım etkitilip, her adımın kendinden
bir önceki adımın sonuçlarını temel alarak analize devam edilmesiyle gerçekleştirilir. Analiz edilen elemanın
başlangıcından göçmesine kadar yük–şekil değiştirme grafiği elde edilebilir [6-7]. Ayrıca geometriknonlinerite de göz önünde bulundurularak denge denklemlerinin deforme olmuş geometriye göre hesaplanması
sağlanabilir. Böylece gerek malzeme gerekse geometrik açıdan doğrusal olmayan analiz yapılabilir.
Bu çalışmada, geometri ve malzeme için doğrusal olmayan analiz yapabilen ABAQUS sonlu elemanlar
programı kullanılmıştır. Literatürden alınan laboratuvar deneyi sonuçlarını kabul edilebilir yakınlıkta veren
nümerik modellerin oluşturulması için gereken modelleme adımları belirlenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA VE MALZEME ÖZELLİKLERİ
Bu çalışmada Benjeddou (2006) ve arkadaşları tarafından dört nokta yüklemesi altında deneyleri yapılmış basit
mesnetli betonarme kiriş deneyi kullanılmıştır [8]. Bu kirişe ait geometri ve donatı detayları ile malzeme
özellikleri Şekil 1’ de verilmiştir.

Donatı

Beton

Elastisite Modülü (MPa)

200000

30000

Akma Dayanımı (MPa)

400

-

Etriye Akma Dayanımı
(MPa)

235

-

Basınç Dayanımı (MPa)

-

21

Çekme Dayanımı (MPa)

400235(etriye)

1.86

Poisson oranı

0.3

0.18

Şekil 1. Kiriş Geometri ve Malzeme Detayları (Benjeddou, 2006)

3. MALZEME NÜMERİK MODELLERİ
Beton basınç dayanımı, çekme dayanımı ve yenilme zarfına ait özelliklerle birlikte donatı için kullanılacak
malzeme modelinin tanımlanması eleman davranışı için çok önemlidir. Betonun çekme dayanımının çok düşük
olmasından kaynaklanan çekme çatlakları, ortamda süreksizlik meydana getirecektir. Oysa sonlu eleman
mantığında çözüm ağı sürekli olmalıdır. Gerçekte var olan bu çatlakların geometrik olarak çözüme yansıması
yerine etkilerinin hesaba katıldığı dağınık çatlak (smeared cracking) modeli seçilmiştir. Dağınık çatlak
modelinin bir dezavantajı tek bir büyük çatlağı izlememesidir. Donatıların betona mükemmel bir bağla
bağlandığı kabul edilmiştir. 3 boyutlu modelde ise betonun içerisine gömülerek (embedded) beton içerisinde
donatı alanına eş bir katman olarak modellenmiştir. Kullanılan malzeme modelleri sırasıyla aşağıda
açıklanmıştır.

3.1. Beton Basınç Davranışı Modeli
Beton malzemesinin basınç altındaki davranışı için literatürde verilen Hognestad, Kentpark Sargısız Beton
Modeli ve Mander&Pristley&Park modeli denenmiştir (Şekil 2). Burada beton gerilme davranışının maksimum
akma gerilmesinin %30’ una kadar doğrusal olduğu kabul edilmiştir.
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Gerilme (Mpa)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

KENT-PARK
HOGNESTAD
M&P&P

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

Birim Şekil Değiştirme (e)
Şekil 2. Beton Basınç Modelleri

3.2. Beton Çekme-Yenilme Davranış Modeli
Donatılı beton numuneleri üzerinde yapılan laboratuar deneylerinde çatlaklar arasındaki beton kesitlerde hala
gerilme olduğu ve ard arda gelen 2 çatlak arasında bu gerilmenin maksimuma çıktığı görülmüştür [9]. Bu
davranış çekme rijitliğindeki artış (tension stiffening) olarak bilinmektedir. Bir başka deyişle çatlağının
oluşmasından sonra çekme dayanımı anında sıfır olmaz. Bunun için literatürde farklı modeller vardır. Bu
çalışmada Şekil 3’ de verilen model kullanılmıştır. Abaqus’ te bu davranışın modellenmesi “tension stiffening”
ve “failure ratios” modülleriyle yapılmaktadır.

Şekil 3. Beton Çekme Gerilmesi Model
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Şekil 4. Düzlem Gerilme Halinde Yenilme
Yüzeyi (ABAQUS, Inc. 2011)

3.3. Beton Yenilme Zarfı Modeli
Gerilmeler, yenilme zarfının üzerinde belirlenen sınıra ulaştığında çatlakların oluştuğu kabul edilir. Çatlak
oluşma yüzeyi olarak da adlandırılan bu yenilme zarfının modellenmesi için Şekil 4’ te verilen model
kullanılmıştır. Abaqus’ te yenilme değerleri “failure ratios” modülünde 4 değerle ifade edilmektedir. Bu
(�)𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔��
𝑒𝑒 Çatlama anındaki asal çekme gerilme
formülleri
değerler yenilme zarfı üzerinde; (�), (�),
,
(�) (�)
(�)𝑔𝑔𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟��
𝑒𝑒

(C)

ile hesaplanmaktadır. Normal dayanımlı betonlar için sırasıyla bu değerler; 1.16, 0.09, 1.28, 0.333 olarak
alınmaktadır [10].

3.4. Donatı Elemanı Davranış Modeli
Şekil 5’ te verilen elastik tam plastik malzeme modeli kabul edilmiştir. Çeliğin pekleşmesi ihmal edilmiştir.

Şekil 5. Çelik Malzeme Modeli
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Donatı geometrisi ve betonun donatı ile aderansının tanımlanması 2 farklı yolla yapılabilir. Birincisinde
donatılar, beam (kiriş) veya truss (çubuk) elemanı olarak belirlenip, betona gömülü (embedded) olarak
tanımlanırlar. Burada gömülü elemanın serbestlik derecesi, içerisinde bulunduğu elemanın serbestlik dereceleri
ile sınırlandırmış olur. İkinci metotta donatılar, yüzey elemanı olarak tanımlanır ve istenen katmana homojen
olarak dağıldığı kabul edilir. Bu yöntemde donatı ile beton arasında tam bağ (perfect bond) olduğu kabul edilir
[10].

4. SONLU ELEMAN MODELLERİ
Literatürden elde edilen eğilme deneyi simetrik olduğundan dolayı deney elemanının yarısı hem 2 hem de 3
boyutlu olarak modellenmiştir. Modelleme için ABAQUS eleman kütüphanesinden kullanılan elemanlar Tablo
1’ de verilmiştir. Eleman isimlerinde bulunan R, söz konusu elemanın Reduced Integration formülasyonuna
sahip olduğu anlamını taşır. Bu elemanlar da elemanın her noktasında oluşan düğüm noktalarında değil sadece
belirli düğüm noktalarında çözüm yapılır. Bu elemanlar optimum gerilme ve birim şekil değiştirme sağlarlar
ve aynı zamanda bilgisayar çözüm zamanını da azalmasına sebep olurlar.

Tablo 1. Nümerik Analizlerin Sonlu Eleman Türleri
2B
Model

Beton

CPEG4R

Donatı

T2D2

3B

Tanım

Eleman

Model

4 Düğüm Noktalı Quadrileteral
Düzlem-Gerinme Elemanı
2 Düğüm Noktalı Doğrusal Bağ
Elemanı

Tanımı

C3D8R

8 Düğüm Noktalı Lineer
Continuum Elemanı

SFM3D4R

3 Boyutlu 4 Düğüm
Noktalı Yüzey Elemanı

Basit mesnetli olarak oluşturulan model, normali x ekseni olan düzleme simetrik kabul edilmiştir. Yüklemeler,
deneyde gösterilen düzleme denk gelen düğüm noktalarına uygulanmıştır. Şekil 6’ da gerek iki boyutlu gerekse
üç boyutlu modele ait tipik sonlu eleman modeli verilmiştir. Malzeme ve geometri bakımından doğrusal
olmayan analiz yürütülmüştür. Çözüm adımlama yöntemi olarak RIKS metodu seçilmiştir.

Şekil 6. Tipik Sonlu Eleman Modelleri

5. ANALİZLER
5.1. Beton Basınç Modelleri Etkileri
Bölüm 3.1’ de ifade edilen beton modelleri girildiğinde elde edilen sonuçlar Şekil 7’ de gösterilmektedir. Elde
edilen nümerik sonuçların birbirinden farksız olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Şekil 2’ de görüleceği üzere
beton basınç değerlerinin her 3 modelde de fc’ ye kadar çakışık olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Sonraki adımlarda beton basınç modeli olarak Hognestad modeli kullanılmıştır.

5.2. Beton Elastisite Modülü ve Beton Çekme Dayanımının Etkisi
Betonun elastisite modülü ve çekme dayanımının belirlenmesinde farklı yönetmeliklerde farklı formülasyonlar
verilmiştir. Deney raporunda verilen değerlerin deneylerle mi yoksa şartnamelerde verilen bir formülle mi
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hesaplandığı belirtilmediğinden dolayı bu kısımda farklı şartnamelerin söz konusu değerler için önerdiği
formüller kullanılmıştır. Tablo 2’ de ACI (American Concrete Institute), TS 500 (Türk Standartları), Eurocode
(Avrupa Beton Yönetmeliği) ve CEB-FIB (Uluslararası Yapısal Beton Birliği)’ e göre beton elastisite modülü
ve çekme dayanımı için hesaplanmış değerleri görülmektedir.

Tablo 2. Ulusal Yönetmeliklere Göre Beton Malzeme Özellikleri
ACI

TS 500

EUROCODE

CEB-FIB

E (Mpa)

21538

28893

30279

27532

ft (Mpa)

2.75

1.60

1.59

1.66

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Yük (kN)

Yük (kN)

Farklı E ve ft değerleri ile yapılan nümerik analizlerden elde edilen yük-deplasman grafikleri Şekil 8’ da
görülmektedir. ACI yönetmeliğinden elde edilen davranışın daha rijit olduğu görülmekle birlikte maksimumyük deplasman grafiklerinin 4 yönetmelik için de birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. En güzel sonuçlar
TS 500’ de verilen değerler kullanıldığında elde edilmiştir. Fakat sonuçlar yine de istenilen düzeye
ulaşmamıştır.

DENEY
HOGNESTAD
KENT-PARK
M&P&P
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22
Deplasman (mm)

Şekil 7. Sargısız Beton Modelleri İçin Sonuçlar

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

DENEY
ACI
TS-500
EUROCODE
CEB-FIB
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Deplasman (mm)

Şekil 8. Farklı Yönetmeliklere Göre Sonuçlar

5.3. Çözüm Ağı Sıklığı Etkisi
Modellemelerde çözüm ağının yoğunluğu değiştirilerek sonuçlara etkisi incelenmiştir. 3 farklı çözüm ağı
denenmiştir (Şekil 9).
İki boyutlu modellerle yapılan nümerik analizlerde kaba ve ince mesh (100mm ve 250mm) değerleriyle yapılan
analizlerin maksimum yük değerinden uzak sonuç verdiği orta mesh (50mm) değerlerinin ise sonucu daha iyi
yakaladığı görülmüştür. Üç boyutlu modellerde ise ince ve orta mesh değerleriyle yapılan analizlerin birbirine
yakın sonuçlar verdiği gözlenmekle birlikte kaba mesh mesh çözümünde maksimum yüklemede deneyle benzer
sonuç verdiği gözlenmiştir. Bu analizlerden elde edilen maksimum yük-deplasman grafikleri sırasıyla Şekil 10a
ve Şekil 10b’ de verilmiştir. Bundan sonraki analizlerde herbir model için elde edilen uygun çözüm ağı
kullanılacaktır.

Şekil 11. Çekme Rijitliği Kalibrasyonu
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Mesh 50 mm

Mesh 75 mm

Mesh 100 mm

Mesh 25 mm

Mesh 50 mm
Şekil 9. Modelleme Çözüm Ağı Yoğunlukları

Mesh 100 mm

2B Analiz

Yük (kN)

Yük (kN)

3B Analiz
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

DENEY
Kaba Mesh
Orta Mesh
İnce Mesh
0

2

4

6

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

DENEY
Kaba Mesh
Orta Mesh
İnce Mesh
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Deplasman (mm)

8 10 12 14 16 18 20 22
Deplasman (mm)

(a)

(b)
Şekil 10. Farklı Çözüm Ağları Sonuç Grafikleri

5.4. Çekme Rijitliği (Tension Stiffening) Etkisi
Gerilme değerleri σcr’ e ulaştığında çatlak oluştuğunun ve çatlak oluşumundan sonraki gerilmede meydana
gelen azalmanın Şekil 3’deki gibi olduğu ifade edilmişti. Ancak elde edilen sonuçlarla deney sonuçlarının
birbirinden uzak olması bu değerde bir kalibrasyon yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bunun için çekme
dayanımı 0.65σcr alınıp, εmax değeride 0.0018 değerinden 0.007 değerine artırılmıştır (Şekil 11). Bu şekilde
eğrilerin altında kalan ve çatlama enerjisi olarak bilinen değerler denk tutulmaya çalışılmıştır. Burada yenilme
oranlarından (Failure Ratios) ikincisi Şekil 11’ deki yeni σcr’ ne göre hesaplanarak 0.09’ dan 0.06’ ya
indirilmiştir. Yeni değerlerle elde edilmiş yük-deplasman grafikleri Şekil 12a ve 12b’ de görülmektedir.

3 Boyutlu Çözümde İdeal Sonuç

2 Boyutlu Çözümde İdeal Sonuç
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Yük (kN)

Yük (kN)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

DENEY
Abaqus

DENEY
Abaqus

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Deplasman (mm)

Deplasman (mm)

(a)

(b)

Şekil 12. İki ve Üç Boyutlu Mo dell emeler İçin TS-FR Ayarlaması
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6. SONUÇLAR
Çalışmada monotonik yüklü, dikdörtgen kesitli betonarme bir kirişin ABAQUS sonlu eleman programı ile
doğrusal olmayan sonlu eleman analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar deneysel çalışmadan elde edilmiş
sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda bilgisayarda oluşturulan sonlu eleman modelinin gerçek
davranışa oldukça yaklaştığı, fakat deney elemanına göre bilgisayar modelinin daha rijit davranıp daha az
süneklik göstererek göçmeye ulaştığı görülmüştür. Analizlerden elde edilen temel sonuçlar şöyledir:
1. Dağınık çatlak (smeared cracking) modeli kullanılarak yapılan çözümlerin mesh hassaslığı gösterdiği ve
mesh aralığı azaldıkça analizlerde yakınsama problemi oluştuğu görülmüştür. Çünkü mesh aralığı
azaldıkça eleman boyundan büyük çatlaklar oluştuğundan çözüm zorlaşmaktadır.
2. Literatürdeki farklı beton basınç modelleri ile yapılan deneylerde kiriş davranışının benzer olduğu
görülmüş, buradan davranışı etkileyen asıl parametrenin beton çekme davranışı olduğu anlaşılmıştır.
3. Yapılan analizler ideal sonuç için beton çekme davranışının bir miktar kalibre edilmesi gerektiğini ortaya
koymuştur. Burada farklı laboratuvar deneyleri için farklı kalibrasyonlar gerekeceği aşikardır. Bu yüzden
kalibrasyon için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.
4. Yapılan kalibrasyon ile ABAQUS dağınık çatlak modeli literatürden alınan laboratuvar deneyini 2 ve 3
boyutlu analizler için gerçellemekte başarılı olmuştur.
Biography: Yusuf SÜMER, 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 20042010 yılları arasında aynı üniversitede doktora çalışmasını tamamladı. 2012 yılından beri Sakarya Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent ünvanıyla görev yapmaktadır.
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Determination of Heat Conduction Coefficient of Spinal Oxide
Nanofluid by Cylindrical Method
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Abstract
In this study; experiments were carried out to determine the heat transfer coefficient of SpinOxide
nanofluid according to the concentric cylindrical method. In order to test the accuracy of the device, the
device was firstly tested with pure water with a heat transfer coefficient of 28 W, 45 W, 64 W, 88 W and
115 W. The effect of cooling water on the heat transfer coefficient of pure water at 20 g / s, 25 g / s and
30 g / s debuts in the test set was observed. As a result of the tests carried out, it has been observed that
when the coolant flow rate is less than 30 g / s, the heat transfer coefficient is lower than the actual value.
The accuracy of the designed and manufactured test set was obtained with a 30 g / s coolant flow rate.
After that, the power values of 28 W to 115 W were measured as in the experiment with spinal oxide
nano-fuel and coolant flow at 30 g / experiments were repeated. The heat transfer coefficients are
calculated according to the test results. The heat transfer coefficients of pure water and spinal oxide
nanoparticles were compared and it was observed that the heat transfer coefficient of the spinal oxide
liquid was 17-20% higher than the pure water heat transfer coefficient in the literature.
Keywords: Heat conduction, Heat conduction coefficient, Radial space, spinal oxide, nano-fluid

1. GİRİŞ
Termodinamikte bir sistemin konumunu belirlemek için kullanılan enerji, yoktan var edilemez var iken yok
edilemez fakat bir formdan diğer bir forma geçiş yapabilir. Termodinamik bilimi ısı ve enerjinin formları ile
ilgilenirken, ısı transferi bilimi ise sistem içinde yer alan ısı geçişi ile ilgilenir. Isı akışı ile olan enerji transferi
doğrudan ölçülmez fakat ölçülebilen bir büyüklük olan sıcaklık ile ilişkilendirildiğinde anlam kazanır. Bir
sistemde sıcaklık farkı olduğunda, ısı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru akar. Sistem içinde bir
sıcaklık farkı oluştuğunda bir ısı akışı söz konusu olduğundan, sistemin sıcaklık dağılımının bilinmesi önem
kazanır. Sıcaklık dağılımı bilindiğinde, birim zamanda birim alana düşen ısı akısı hesaplanabilir. Isı geçişinin
üç ana formu vardır; iletim, taşınım ve ışınımdır. Isı iletimi; bir katı malzeme veya durgun akışkan
içerisindeki sıcak bir bölgeden daha soğuk bir bölgeye doğru ısının geçmesidir. Bir katı cisim içinde sıcaklık
farkları varsa yüksek sıcaklık bölgesinden düşük sıcaklık bölgesine ısı, iletim yolu ile geçer. İletimle ısı geçişi
deneysel gözlemlere dayanan Fourier kanunu ile belirlenir.
Isı iletim katsayısı büyük olan maddeler ısıyı çabuk iletir, küçük olanlar daha geç iletir. Gümüş, bakır, altın ve
alüminyum gibi elektrik akımını iyi ileten maddeler aynı zamanda ısıyı da iyi ilettiklerinden bu metallerin ısı
iletim katsayıları büyüktür. Lastik, tahta, cam ve yün gibi maddeler ısıyı iyi iletemedikleri için ısı iletim
katsayıları küçüktür. Ayrıca maddenin fiziksel bir özelliği olan ısı iletim katsayısı genel olarak maddenin
cinsine, sıcaklığına, kalınlığına ve basınca bağlıdır. Gazların ısı iletim katsayıları; sıcaklık arttıkça artar, çok
yüksek ve düşük basınçlar dışında pratik olarak basınca bağlı değildir. Sıvıların ısı iletim katsayıları; su ve
gliserin dışında artan sıcaklıkla azalır ve değeri 0,07-0,7 W/mK arasında değişir. Katıların (inşaat ve ısı
yalıtım malzemelerinin) ısı iletim katsayıları artan sıcaklıkla artar. Genellikle yoğunluğu fazla olan
malzemelerin ısı iletim katsayıları büyüktür. Isı iletim katsayısı malzemenin yapısına, gözenekliliğine ve
nemliliğine de bağlıdır. Nemli bir malzemenin ısı iletim katsayısı, kuru malzemenin ve suyun ısı iletim
katsayılarından daha büyük olabilir.
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Isı iletim katsayısı, bir maddenin ölçülmesi zor olan özelliklerinden birisidir. Özellikle, ölçüm esnasında
taşınım hareketinin oluşturduğu ısı transferinin hesaplanması veya ihmal edilmesinin gerekliliğinden dolayı
sıvıların ısı iletim katsayısının ölçülmesi daha da zordur. Sıvıların ısı iletim katsayısının belirlenmesinde
kullanılan metotlar, kararlı ve kararsız rejim veya geçici rejim metotları olarak iki ana grupta
sınıflandırılabilir.
•

Paralel plaka, eş eksenli silindir, eş eksenli küre metotları ve diferansiyel kalorimetre kullanımı kararlı
rejim metotları olarak,

•

Isıtma veya soğutma eğrileri, ısıl iletkenlik prob’u, sıcak tel, sıcaklık karşılaştırma metodu, dondurarak
kurutma, grafiksel ve nümerik metotlar ise kararsız rejim metotları olarak gruplandırılmaktadır.

Kararlı rejimde, numune içerisinde herhangi bir noktanın ölçülen sıcaklığı zamandan bağımsız, kararsız
rejimde ise belirlenmiş zaman aralıklarında ölçülen sıcaklıklara bağlı olarak ısı iletim katsayısı
hesaplanmaktadır.
Bu çalışmada, Spinaloksit nanoakışkanının ısı iletim katsayısı silindirik metod yoluyla belirlenmiştir.
Tasarımı ve imalatı yapılan deney setinin doğruluğunu belirlemek için öncelikle ısı iletim katsayısı bilinen saf
su kullanılarak deneyler yapılmış ve deney setinin doğruluğu belirlendikten sonra spinal oksit nanoakışkanı
ile aynı şartlarda deneyler yapılarak spinaloksit nanoakışkanının ısı iletim katsayısı belirlenmiştir. Elde edilen
veriler kullanılarak safsu ile spinaloksitnanoakışkanının ısı iletim katsayıları grafiklerle karşılaştırılmıştır.
Literatürde, genellikle gıda endüstrisinde ham maddelerin işlenmesi ve ürünlerin depolanması sırasında gıda
maddelerinin özelliklerinin sıcaklıkla değişiminin bilinmesi zorunluluğu nedeniyle ham maddelerin ve
ürünlerin sıcaklıkla fiziksel özelliklerindeki değişim üzerine çalışmalar yapılmıştır [1].
Azoubel ve arkadaşları: “Elma suyunun termofiziksel özelliklerine konsantrasyonun etkisi” konulu bir
çalışma yapmışlar ve ısı iletim katsayısı ve ısıl yayınım katsayısını ölçebilmek amacıyla Choi ve Okos
tarafından geliştirilen ölçme probu kullanmışlardır. Elma suyu şeker, mineral tuz, organik asit ve aminoasit
içeren bir karışımdır. Yapılan deneysel çalışmanın sonucunda; elma suyunun fiziksel özelliklerinin
konsantrasyona bağlı olduğu bulunmuştur. Su içerisindeki katı oranının artmasıyla ısı iletim katsayısı ve ısıl
yayınım katsayısı düşmüş, yoğunluk ve viskozite artmıştır [2].
Romero ve ark. portakal suyunun termofiziksel özelliklerine, sıcaklığın ve su miktarının etkisini
incelemişlerdir. Isı iletim katsayısının ölçümü için silindirik metoda göre ölçüm yapan deney cihazı
tasarlamışlardır. Cihaz, 180 mm uzunluğunda, 20 mm ve 24 mm çapında eş eksenli iç içe geçmiş bakır iki
tüpten oluşmaktadır. Numune iki tüp arasında kalan 2 mm’lik radyal boşluğa doldurulmuştur. İçteki tüpün
eksenine 15 W gücünde bir ısıtıcı yerleştirilerek, radyal yönde bir ısı akışı sağlanarak ısı iletim katsayısı
belirlenmiştir. Portakal suyu içerisindeki su oranının artmasıyla ısı iletim katsayısının ve özgül ısı
kapasitesinin doğrusal olarak arttığını, yoğunluğun ise azaldığını gözlemişlerdir [3].
Özkal ve Tülek: “Değişik süt ve bitkisel yağ örneklerinin ısı iletim katsayısının deneysel olarak belirlenmesi”
konulu bir çalışma yapmışlardır. Yapılan bu çalışmada Denizli piyasasından temin edilmiş olan tam yağlı ve
yağsız süt, işlenmemiş taze süt, ayçiçeği, mısırözü ve zeytinyağı gibi gıda maddeleri kullanılmıştır. Bu gıda
maddelerinin ısı iletim katsayılarının ölçümü, PA Hilton Limitet H470 deney cihazı kullanılarak yapılmıştır.
Deneyde sakarozdan % 10, 30 ve 50’lik üç farklı konsantrasyona sahip örnek hazırlanmış ve bunların 25 °C
ile 75 °C sıcaklık aralığında üç farklı sıcaklıkta ısı iletim katsayısı değerleri belirlenmiştir. Ayrıca
işlenmemiş, yağsız ve tam yağlı süt örneklerinin 25 °C ile 75 °C sıcaklık aralığında beş farklı sıcaklıkta ısı
iletim katsayısı belirlenmiştir. Sakaroz ile yapılan deneylerde sıcaklık artışı ile ısı iletim katsayısının artma
gösterdiği, kuru madde konsantrasyonundaki artış ile azaldığı belirlenmiştir. Süt ile yapılan deneylerde ise
işlenmemiş süt ile tam yağlı süt örneklerinin ısı iletim katsayısı değerlerinin, yağsız sütün ısı iletim katsayısı
değerinden daha düşük ve birbirine çok yakın olduğu görülmüştür [4].

2. TEORİK ANALİZ
Deneylerde, sistemin sürekli rejime ulaştığı anda kaydedilen sıcaklıklar ile aşağıda verilmiş olan hesaplama
yöntemine göre ısı iletim katsayısı hesaplanmıştır. Hesaplamalarda numunenin doldurulduğu radyal boşluk
0,345 mm olup çok ince bir tabaka olduğundan taşınımla ısı transferi ihmal edilebilecek sınırlar arasında
olduğu kabul edilmiştir. Buna göre, cihaz içerisinde sadece iletimle ısı transferi gerçekleştiği dikkate alınarak
Fourier ısı iletim kanunundan yola çıkarak, ısı iletim katsayısı her bir deney için ayrı ayrı hesaplanmıştır.[5]
Isıtıcının elektriksel ısı gücü (Q e ); direnç “R” ve gerilim “V” olmak üzere;
Q e = V2 / R

(1)

Sisteme ısı girdisi, ısıtıcının gücüne (Q e ) eşittir. Isı iletim katsayısı ölçülecek olan akışkanın temasta olduğu
iki yüzey arasındaki sıcaklık farkı olan ∆T = T 1 – T 2 değerine göre cihazın kalibrasyon eğrisinden çıkarılan
Eşitlik 2’den kaçak ısı (Q i ) değeri hesaplanır. Böylece akışkandan soğutma suyuna geçen net ısı miktarı;
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sisteme giren ısı miktarından kaçak ısı miktarının çıkarılmasıyla bulunur [6]. Fourier ısı iletim kanununa göre
sistemde gerçekleşen ısı transferi ve ısı iletim katsayısı;
Q i = 2,944 x ∆T + 0,418

(2)

Q = Qe – Qi

(3)

k = [(Q. ∆r) / (A. ∆T)]

(4)

Her bir deneyde ölçülen sıcaklık farkına ve iletimle meydana gelen ısı transferine bağlı olarak (Eşitlik 4) ısı
iletim katsayısı hesaplanmıştır.

3. MATERYAL VE METOD
3.1. Deney Seti
Şekil 1’de şematik olarak görülen deney seti, sıvıların ısı iletim katsayısının ölçümü için tasarlanmış olup,
sıcaklık ve verilen ısının ölçüm ve kontrol edilmesini sağlayan iç içe geçmiş eksenel iki silindirik tüpten
oluşmaktadır.

Şekil 1. Tasarımı ve imalatı yapılan deney seti
İçteki tüpte, istenilen çalışma sıcaklıklarını sağlamak için, direnci ölçülebilen ısıtıcı bir eleman ve bu tüpün
dış yüzeyine yakın olacak şekilde yerleştirilmiş K tipi ısıl-çift bulunmaktadır. Bu tüp ısıl gerilmeleri ve
sıcaklık değişimlerini azaltabilmek amacıyla pirinç ve alüminyumdan imal edilmiştir. Isı iletim katsayısı
ölçülecek sıvının doldurulacağı iki tüp arasındaki radyal boşluk 0,345 mm olacak şekilde imal edilmiştir.
İçteki silindirik tüp radyal boşluğu kapatan flanşlar vasıtasıyla su ceketi adı verilen, ikinci silindirik tüpün
ortasına yerleştirilmiştir. Silindir çapı 49 mm ve 110 mm uzunluğunda pirinçten imal edilmiş ve yanlardan
sıcaklık ve basınca dayanıklı oring contalarla sızdırmazlık sağlanacak şekilde kapatılmıştır. Su ceketi
içerisinde iç yüzey sıcaklığının ölçülebilmesi için ikinci bir K tipi ısıl-çift yerleştirilmiştir. Isıtıcı eleman 55,5
Ω dirence sahip olup, maksimum gücü 100 W ve uygulanabilecek maksimum voltaj 80 V’dur. Cihazda,
istenilen ısı enerjisini elde edebilmek amacıyla elektrik akımını istenilen değere ayarlayabilen dimmer devresi
kullanılmıştır. Devreden geçen akım ve gerilim değerleri bir multimetre yardımıyla ölçülerek ısıtıcının gücü
istenilen değerlerde tutulabilmektedir.
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4. DENEYLER
Deney cihazını tasarlamadan ve deneylere başlamadan önce bilgi ve tecrübe kazanabilmek amacıyla ZKÜ
Mühendislik Fakültesi ısı laboratuarında PH Hilton firmasının eğitim amaçlı tasarlamış olduğu sıvıların ve
gazların ısı iletim katsayısı ölçüm deney cihazı incelenmiştir. Daha sonra bu deney düzeneği örnek alınarak
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde Bilimsel Araştırmalar
Projeler Birimi imkânları ile bir deney cihazı tasarlanmış ve imal edilerek deneylere başlanmıştır.
Deney cihazında, ısı iletim katsayısı ölçülecek sıvı enjektör yardımıyla soğutma suyu ceketi ile ısıtıcı
arasındaki küçük radyal boşluğa enjekte edilmiştir. Radyal boşluğun tamamen sıvı ile dolduğunun
anlaşılabilmesi için akışkan çıkış ağzından sıvının çıkması gözlemlenmiştir. Radyal boşluk içerisinde oluşan
hava boşlukları deney sonucunu etkileyeceğinden dolayı boşluğun tamamen sıvı ile dolduğundan emin
olunmuştur. Daha sonra soğutma suyu bağlantıları yapılarak, soğutma suyu açılmıştır.
Deneylere başlayabilmek için deney cihazındaki ısıtıcı eleman devreye sokulmuş ve ısıtıcıda istenilen ısı
gücünü ayarlayabilmek için ısıtıcıya seri olarak bağlanan dimmer devresi kullanılmıştır. Dimmer cihazı
devrenin akımını değiştirerek ısıtıcı gücünün istenilen değerlere ayarlanabilmesini sağlamaktadır. Dimmerin
bağlı olduğu devreden geçen akım ve gerilim değerleri multimetre yardımıyla ölçülerek, ısıtıcı gücü
ayarlanmıştır. Sıvıların ve gazların ısı iletim katsayısı ölçüm cihazında genellikle gazların ısı iletim
katsayısının ölçümünde ısıtıcının gücünü 40 W civarında, sıvılarda ise 65 W civarında ayarlamak gerekir.
Ancak burada sıcaklığın ısı iletim katsayısına etkisini belirlemek amacıyla deneylerde ısıtıcı gerilim değeri 40
V, 50 V, 60 V, 70 V ve 80 V değerlerine ayarlanarak deneyler yapılmıştır. Cihaz içerisinde iki farklı
noktadan sıcaklık ölçülmektedir. Birinci termokupl (T 1 ) ısıtıcı elemanın hemen dışında, ikinci termokupl (T 2 )
soğutucu cebinin iç kısmına sabitlenmiştir. Deneylerde sıcaklık ölçümü için demir-konstantan (K tipi)
termokupl ile ölçüm yapan, hassasiyeti 0,1 °C olan sıcaklık ölçüm cihazı kullanılmıştır. Deneylere
başlamadan önce buzlu suda sıcaklık ölçüm cihazının kalibrasyonu yapılmıştır.
Soğutma suyu açılıp, ısıtıcı devreye sokulduktan sonra sistemin rejime gelmesi beklenmiştir. Sistem, cihaz
içerisine sabitlenmiş olan termokupllarda ölçülen sıcaklıkların zamanla değişmediği, sabit kalmaya başladığı
anda rejime gelmiş demektir. Sistem rejime geldiği andaki sıcaklıklar kaydedilerek deney bitirilmiştir. Isı
iletim katsayısı ölçüm cihazında sıcaklık genellikle 15−20 dakikada rejime gelmektedir. Ancak burada deney
süresinin ısı iletim katsayısına etkisinin olmaması için 60 dakikada bir deneyler tekrarlanmıştır. Saf su ve
spinal nanoakışkanı ile yapılan deney sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Spinaloksit deneyi sonuçları ve deneyle belirlenen saf su ısı iletim katsayısı.
DENEY
T ort
ΔT
R
Qe
Qi
Q
k (spinal)
NO
(°C)
(°C)
(Ω)
(W)
(W)
(W)
(W/m.K )
1
16,8
1,2
55,5
28,68486
3,9508
24,7341
0,42077
2
17,85
1,9
55,5
45,04505
6,0116
39,0334
0,41939
3
18,85
2,5
55,5
64,86486
7,778
57,0869
0,46615
4
20,3
3,2
55,5
88,28829
9,8388
78,4495
0,50046
5
21,45
4,1
55,5
115,3153
12,4884
102,827
0,51198

k (saf su)
(W/m.K)
0,279339
0,304311
0,338577
0,366996
0,382455

6
7
8
9
10

16,65
17,15
17,5
18,3
20,25

0,9
1,3
1,8
2,4
3,1

55,5
55,5
55,5
55,5
55,5

28,68486
45,04505
64,86486
88,28829
115,3153

3,0676
4,2452
5,7172
7,4836
9,5444

25,6173
40,7998
59,1477
80,8047
105,771

0,58106
0,64069
0,67081
0,68732
0,69653

0,383782
0,419388
0,427171
0,452415
0,472977

11
12
13
14
15

16,8
17,4
18,25
18,85
19,5

0,8
1,2
1,7
2,3
3

55,5
55,5
55,5
55,5
55,5

28,68486
45,04505
64,86486
88,28829
115,3153

2,7732
3,9508
5,4228
7,1892
9,25

25,9117
41,0942
59,4421
81,0991
106,065

0,66121
0,69909
0,7138
0,71981
0,72175

0,581062
0,590633
0,597716
0,60427
0,59144
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Saf su ile 40 V, 50 V, 60 V, 70 V ve 80 V ısıtıcı gerilim değerinde ve akışkan debisi ise 20 – 25 – 30 g/s
olarak deneyler yapılmıştır. Cihazın kalibrasyon ayarı yapıldıktan sonra saf su ile yapılan deneylerden elde
edilen ısı iletim katsayıları literatürdeki değerler ile karşılaştırılmıştır. Bunun sonucunda da cihazın bağıl
hatası üç debi için de ayrı ayrı hesaplanmıştır. Debi değeri 30 g/s olduğu deneylerde bağıl hatanın %2-3
civarında ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür.

Şekil 2. Saf su ile 20g/s debide elde edilen ısı iletim katsayısı grafiği

Şekil 3. Saf su ile 25g/s debide elde edilen ısı iletim katsayısı grafiği

Şekil 4. Saf su ile 30g/s debide elde edilen ısı iletim katsayısı grafiği
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Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’ten de anlaşıldığı üzere debi 20 – 25 – 30 g/s alınmış ve voltaj değerleri arttırılarak
sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bağıl hata payının kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu ve en
güvenilir sonucun alındığı debi 30 g/s’dir. Deney setinde meydana gelen kaçak ısı da hesaba katılarak bir “Q”
değeri hesaplanmış ve buna göre 39.9, 50, 60, 70 ve 80 volt için saf suyun ısı iletim katsayıları belirlenmiştir.
Çizelge 2’de saf suyun literatürde yer alan ısı iletim katsayılarına göre hata oranları gösterilmiştir.
Çizelge 2. 30 g/s debideki Saf su deney sonuçları ve bağıl hata değerleri

Deney No

ΔT
(°C)

1
2
3
4
5

0,9
1,4
2
2,7
3,6

k
(W/mK)
Hesaplanan
0,581062
0,590633
0,597716
0,60427
0,59144

k
(W/mK)
Literatür
0,5957
0,5966
0,5972
0,5982
0,5983
ΣRE
MRE=ΣRE/7

RE
(Bağıl Hata)
(%)
2,4572
1,0002
-0,0864
-1,0147
1,1466
3,5029
0,7006

Deney setinin doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü için deney malzemesi olarak öncelikle saf su kullanılmış
olup, saf su ile deneyler yapılmış ve sonuçları literatür değerleri ile karşılaştırılmıştır. Saf su ile yapılan
deneyler sonucunda literatür değerine en yakın sonuçların 30 g/s debide olduğu saptanmıştır. Buna göre saf
suyla yapılan deneyler sonucunda ölçülen deney sonuçları ile fiziksel özellik tablosundan alınan değerler
arasındaki ortalama bağıl hata % 2 – 3 olarak bulunmuştur. Saf su ile yapılan deney şartlarında ısı iletim
katsayısı (k) hakkında bilgi edinmek istediğimiz spinal oksit nanoakışkanının ısı iletkenlik katsayıları
belirlenmiştir. Saf suda olduğu gibi spinal oksit nanoakışkanı içinde üç farklı debiye göre deneyler
yapılmıştır.

Şekil 5. Saf su ile spinal oksitin 20g/s debide elde edilen ısı iletim katsayısı grafiği
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Şekil 6. Saf su ile spinal oksitin 25g/s debide elde edilen ısı iletim katsayısı grafiği

Şekil 7. Saf su ile spinal oksitin 30g/s debide elde edilen ısı iletim katsayısı grafiği

Spinal oksit nanoakışkanı ile yapılan deneyler sonucunda elde edilen verilerden oluşturulan grafikler Şekil 5,
Şekil 6 ve Şekil 7’de görülmektedir. Söz konusu grafikler incelendiğinde 20, 25 ve 30 g/s soğutma suyu
debilerinde 39.9, 50, 60, 70 ve 80 Volt değerleri için spinal oksit nanoakışkanın ısıl iletkenlik katsayısının saf
suya oranla daha iyi olduğu görülmektedir. Ancak bağıl hatanın kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu debi
30 g/s olduğu için, bu debiye göre spinal oksit nanoakışkanının 39,9, 50, 60, 70 ve 80 Volt değerleri için ısı
iletkenlik katsayısının saf suya göre 17 – 20 % daha yüksek ısıl iletkenlik katsayısına sahip olduğu
görülmektedir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Deney setinin hata oranı saf su verileri ile belirlendikten sonra spinal oksit namoakışkanı deneyleri
gerçekleştirilmiştir. Cihazın en doğru değerleri 30 g/s debide verdiği göz önüne alınarak deney sonucunda
yapılan öneriler de bu debi seviyesi temel alınarak öne sürülmüştür.
Spinal oksit namoakışkanı deney sonuçlarına göre ve Şekil 5, 6 ve 7 birlikte incelendiğinde ısı iletim
katsayısının her üç debide de saf suyun ısı iletim katsayısından daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Hesaplamalar sonucunda ve deney gözlemleri ışığında spinal oksit sıvısının ısıyı sudan (17 – 20 %) daha iyi
ilettiği sonucuna varılmıştır.
Bu deneysel çalışmanın sonucu, saf su ile ısı transferi gerçekleştirilen sistemlerde saf su yerine spinal oksit
sıvısının kullanılmasıyla sistem veriminin yükseltileceği öngörülmüştür.
Eşanjörlü ısıtma sistemlerde ısının kaynağından alınarak ısıtılacak mahale kadar ısının taşınması gerekir.
Isının taşınması için oldukça verimli görülen spinal oksit nanoakışkanının kullanılması sitemi daha verimli
hale getirecektir.
Ayrıca otomobillerde motorun soğutulması içinde gelişen teknoloji ile kullanılabilmesi öngörülmüştür.
Bunun gerçekleşebilmesi için de viskozite testleri ve termofiziksel testler yapılarak Spinal Oksit
nanoakışkanın otomobil radyatörlerinde kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.
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Optimum Well Design for Drinking Water by Using Information
in Drilling Logs
E. Kilic *
Programme of Geotechnics, Department of Civil, Keban Vocational School, Keban / Elazig,
Turkey

Abstract
In this study, it was aimed to design the most suitable well using the information in the drilling logs in order
to obtain sufficient and quality drinking water This study was carried out by drilling water well, installation
of PVC pipes, gravel packing, the well development, pumping test, and analyzing water samples. The study
was done in the village of Demirlibahce in Baskil. The water well was drilled 8.5 inches in diameter from
surface to 84 meter and equipped with casings 5 inches in diameter and 4 meter in length. Cutting samples of
rocks and soils were taken every meter of drilling and every time the lithology changes. Groundwater table
was determined 15 m in depth from surface during drilling. Blind PVC casings were installed up to 44 meters
from surface in the borehole and the well screen from 44 through 80 meters and a sump from 80 through 84
meters. Well-head concrete and upper sanitary seal were filled into the first 5 meter from surface. Sanitary
seal with clay also was placed from 5 through 20 meters. Furthermore, the fillings of drill cuttings was
placed from 20 through 44 meters and gravel pack filled from 44 through 84 meter. Well-head concrete was
installed after pumping testing and measuring yield of the well and aquifer. As a result, it has been revealed
that enough and quality drinking water can be obtained by correctly determining the depth and location of
the well, blind PVC casing, well screen, the gravel packing, and sanitary seal.
Keywords: Aquifer, gravel packing, groundwater table, sanitary seal, sump, well screen.

1. GİRİŞ
Sondaja başlanmadan önce, yeterli miktarda ve kaliteli yeraltı sularının alınabilecek, uygun çap ve derinlikte
bir sondaj yeri seçilmelidir. Sondaj işlemi sırasında bazı şeylerin yanlış gitmesini önlemek için yeryüzünde
uygulanan pratik sondaj becerilerinin yanı sıra, sondaj sırasında kuyuda gerçekleşen önemli süreçlere de
dikkat edilmelidir. Kuyu açıldıktan sonra da, kapalı ve filtre borular ve gerekli tıkaçlar doğru derinlikte
yerleştirilmelidir. Böylece kirlenmiş suyun akifere girişi engellenir ve yeterli bir verim elde edilir [1].
Birçok sondajcı, sondaj yerinin seçilmesinde, sirkülasyon suyunun kaybının önlenmesinde, litoloji tespitinde,
sondaj logunun hazırlanmasında, kuyunun açılması ve geliştirilmesinde, kaliteli su elde etme ve kuyu
verimini belirleme konusunda problem yaşarlar. Sondaj sırasında karşılaşılan olaylar sondör tarafından doğru
değerlendirilmediğinde veya bazı sondaj işlemleri yapılmadığında da bu sorunlar ortaya çıkabilir. Makine
başındaki sondör veya ilgili sorumlu, sondaj sırasında değişik derinliklerde karşılaşılabilecek olay ve
problemleri makinadaki göstergelerle ve tecrübesiyle doğru değerlendirdiğinde ekonomik, kaliteli, verimli,
uygun çap ve derinlikte su kuyuları açılabilir.
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Bu çalışmada, yeterli ve kaliteli içme sularının elde edilmesi için sondaj loglarındaki bilgiler kullanılarak en
uygun kuyu tasarımının yapılması amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada öncelikle Elazığ ili, Baskil ilçesi, Demirlibahçe köyü 101. ada 65 No’lu parseldeki arazide
açılacak kuyu yeri için arazi ve çevresinin jeolojik bilgileri elde edildi. Bu jeolojik bilgilerle açılacak kuyu
yerinin kişinin tapu alanı içerisinde olup olmadığı, beslenme alanı, boşalım alanı, akifer kayaçlar, muhtemel
porozitesi ve permeabilitesi, çevrede akan dere suları ve kaynaklar, açılan keson ve sondaj kuyuları ve
beslendikleri akifer parametreleri arazi üzerinde belirlendi. Arazide açılacak kuyu yerinin kirletici yerlere
uzaklığı, arıza durumunda aracın girip çıkması için yol durumu, kuyuyu açacak sondaj makinesinin çeşidi,
makinenin sondaj yerine sağlıklı ve güvenli yerleşip yerleşemeyeceği ve sondaj sirkülasyon sıvısının en yakın
nereden sağlanacağı incelendi. Ayrıca kuyu yerinin üstünde ve altında bulunan iletim hatları, yapılacak
sondajın bu hatlara zarar verip vermeyeceği, ihtiyaç duyulacak elektriğin en yakın nereden sağlanacağı,
açılacak kuyu suyunun ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı, kuyuya konulacak pompanın derinliği, çapı,
basılacak içme suyu mesafesi ve bunlar için yapılacak masrafın ekonomik olup olmadığı dikkate alındı. Kuyu
açılmasına karar verildikten sonra koordinatları belirlenip kuyunun litolojisini, özelliklerini ve derinliklerini
tespit etmek için SAS-303 tipi aletle Schlumberger açılım düzeninde düşey elektrik sondajı yapıldı. Bu
jeofiziksel sondajla kayaç birimlerinin elektriksel dirençleri ölçülüp bilgisayarda değerlendirildi ve bu
bilgilerin önceden elde edilen jeolojik bilgileri doğrulama oranı ve bunun kuyu sahibinin bütçesine etkisi
belirlendi. Türkiye’de 10 m.’den daha derindeki sular devletin sayıldığından, bu derinlikten fazla açılacak
kuyular için Devlet Su İşleri (DSİ)’nden arama izin belgesi yetkili jeoloji mühendisleri tarafından alındı.
Akifer kayaçlar ve kalınlıkları, yeraltı suyu akım yönü, beslenme ve boşalım alanı, topoğrafya biçimi, kuyu
kesintilerini yeryüzüne çıkaracak dolaşım sıvısı için suyun kuyuya en ekonomik nereden getirileceği, kuyuda
meydana gelecek su kaybı da düşünülerek döner sondaj yöntemiyle kuyunun açılmasına karar verildi. Açılan
kuyudan elde edilen su örneklerinin kimyasal analizleri Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol Şube
Müdürlüğü’nde yapıldı.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Litoloji
Zemindeki fiziksel ve mekanik özellikler özdirenci etkilemektedir. İnce katmanlı kil ve kumtaşları özdirenç
değişiminden ayırt edilmektedir [2]. Kuyunun açıldığı yerin mesafe-görünür özdirenç eğrisinden elektriksel
özdirençleri killerde düşük, kumlarda ve çakıllarda daha yüksek bulundu. Su içermeyen kayaçlara göre su
içeren aynı kayaçlarda görünür özdirenç sayılarının düştüğü gözlemlendi. Düzenli bir yükselim ve düşümden
sonra farklı bir görünür özdirenç yükselimi ayrışmış graniti işaret etmektedir. Sağlam granitte ise diğer
birimlerden oldukça farklı, düzgün bir görünür özdirenç yükselimi görüldü. Açılan sondajda delinen birimler
ile jeofizik verilerden elde edilen birimler karşılaştırılarak jeofizik verileri doğru yorumlama derecesi test
edildi. Üstteki ayrışmış tabaka altındaki 70 m kalınlığındaki formasyonun kumtaşı birimleri ve ayrışmış
granit tabakası akifer kayaç olarak belirlendi. Açılan kuyuda orta çimentolu kumtaşlarında ve ayrışmış
granitte geçirimliliğine bağlı olarak dolaşım sıvısı formasyonda kayboldu. Dolaşım sıvısı kaybını önlemek
için çevredeki en yakın ayrışmış marn ve şeyller dolaşım sıvısına katkı maddesi olarak katıldı. Kuyu üstte 5-6
m konsolide olmayan, ayrışmış kil, kum, çakıl altında 70 m’ye kadar gevşek, orta çimentolu kumtaşı ve
kiltaşı, en altta 70-80 m’de ayrışmış granit, 80-84 m sağlam granit delindi. Akifer kayaçların kalın, yeraltı
suyu akım ve beslenme yönünü kesecek ve yeraltı suyunu yeryüzünden en az derinlikte kavuşacak yerde
kuyu açıldığından, kuyu 8,5 inç çapında açılmış ve 5 inç çaplı PVC filtre ve kapalı boruyla döşendi.
Su Kalitesi
Kirlenme kaynağının yeraltı suyu akım yönünün üst kısmında olduğu yerde ve kirlenmiş bir yeraltı suyu akım
yönü aşağısında kuyu açılmamalıdır. Filtre boru ideal olarak geçirimsiz bir tabakanın altında bulunan
geçirimli tabakaya kurulmalıdır. Ayrıca filtre borunun yüzeye yakın kurulması akiferi kirletme olasılığını
arttırmaktadır. Değişik derinliklerde geçirimsiz tabakayla ayrılan üst akifer bakteri taşıyabilir (Şekil 1). Sahil
alanlarda derin kısımlarda tuzlu su olabileceğinden kuyu derin olduğunda tuzlu su çekecektir. Akifer
formasyon sağlığa zararlı mineraller içerebilir veya yeraltı suyu akımı yönü üzerinde sağlığa zararlı
mineraller olabileceği için kuyu suyu örneklerinden laboratuvar analizleri yapılmalıdır. Fe, su tablası
altındaki bitkilerin ayrışması, yüksek Ca ve Mg ile düşük pH’ye dikkat edilmelidir. Kuyular, hayvan
gübrelerine en az 30 m uzakta olmalıdır. Yüzeyden beslenen tek akiferli kuyular kirlenme olasılığı
düşünülerek derin açılmalıdır. Geçirimsiz bir tabakanın üstünde ve altında akifer tabaka olduğunda üst
akiferdeki kirleticiyi önlemek için geçirimsiz tabaka çimento ve bentonit tıkaçla kapatılmalıdır. Eğer akifer
tek bir tabakadan oluşuyorsa kuyu çakılının 3-5 m üstü çimento ve bentonit tıkaçla kapatılmalıdır. Böylece
kirletici bakterilerin yüzeyden kuyudaki filtre boru yoluyla akifere girmesi önlenir veya kirleticilerin akifere
ulaşma zamanı artırılarak kirlenme miktarı azaltılır ve zamanın uzaması bakterilerin ölümüne neden olur [1],
[3], [4]. Açılan sondaj kuyusunda yukarıda belirtilen kılavuz bilgiler göz önüne alındı.
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Şekil 1. Kuyu içi öğeleri [1]

Kuyu Logu

Kuyu logu, sondajdan elde edilen derinliğe göre kayaç ve zemin örneklerinin alınarak formasyon adı ve
özelliklerinin şekil, rakam ve yazılarla kaydedilmesidir. Kuyuda delinen farklı kayaçlar, derinliği, özellikleri,
rengi, kalınlığı, tane boyu, yumuşak ve sert oluşu, yeraltı suyu seviyesi, geçirimli, yarı geçirimli ve geçirimsiz
birimler (formasyon tipi) amaca uygun parametreleri içeren kuyu log formuna işlendi. Bu çalışma için kuyu
logu Şekil 2’de gösterilmiş olup, formasyonların açıklaması verilmektedir. Yeni bir sondaj yapılmadan önce
kuyunun jeolojisi, yeraltı su seviyesi, akifer tabakalar ve içerdiği su miktarı ve toplam derinlik hakkında kuyu
logları önemli bir bilgi kaynağıdır. Sondaj sırasında elde edilen örnekler ışığında kuyu filtresi akiferden en
fazla suyu alacak, akiferin kirlenmeyeceği, dinamik yeraltı suyu seviyesinin altında bir derinliğe gelecek
şekilde yerleştirildi. Kuyu inşasından sonra ve kuyunun kullanımı sürecindeki işlemler nedeniyle dökülen
parçacıkların depolanması için filtrenin en altına kuyruk borusu döşendi. Kuyu duvarı ve boru arasındaki
(anülüs) filtre seviyesinin alt kısmına çakıl, üst kısmına kuyudan çıkan kesintiler ve sonra kil-çimento
geçirimsiz perdesi en üste de geçirimsiz dolgu + beton yerleştirildi.
Derinlik
(m)

Boru
Tipi

Dolgu
Tipi

Formasyon
Tipi

5
10
15 YAS
20
25
32
35
44
45
54
55
60
66
70
75
80
84

Formasyon Türü

Kum-kil-çakıl
Kumtaşı
Kiltaşı
Kumtaşı
Kiltaşı
Kumtaşı
Kiltaşı
Kumtaşı
Kiltaşı
Kumtaşı
Kiltaşı
Kumtaşı
Kiltaşı
Kumtaşı
Ayrışmış granit
Ayrışmış granit
Granit

Formasyonun
Tane Boyutu
ve Sertliği
İri
İnce
Yumuşak
İnce
Sert
İnce
Sert
İnce
Sert
İnce
Sert
İnce
Sert
İnce
İri
İri
Sert

Formasyonun
Rengi
Gri
Gri
Yeşilimsi gri
Gri
Yeşilimsi gri
Gri
Yeşilimsi gri
Gri
Yeşilimsi gri
Gri
Yeşilimsi gri
Gri
Yeşilimsi gri
Gri
Gri
Açık Gri
Gri

YAS
Kapalı
Boru

Filtre
Boru

Beton + Geçirimsiz
Dolgu

Dolgu

Geçirimsiz
Dolgu

Şekil 2. Kuyu Logu (ölçeksiz)
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Çakıl

Geçirimli

Geçirimsiz

Yeraltı Su
Seviyesi

Kuyu çapını artırmanın kuyu verimine etkisi az olduğundan [5] ve su taşımayan birimlerin delinmesi gereksiz
olduğu için kuyu çapı artırılmadı. Kuyu çapı akifer özelliklerine uygun, ihtiyacı karşılayan verimde olan
kuyuya kurulacak pompanın çapı da hesaba katıldı. Kuyu kesintileri kuyu çakılı seviyesinin üst bölümüne
yerleştirildi. Kuyu stabilitesi ve geçirimliliği için suni çakıllama anülüse kuyu logunda görüleceği şekilde
yerleştirildi. Yuvarlak çakılların boyutu filtre yarık genişliğinin iki katı alındı. Geçirimsiz dolgu filtre
borunun üstünde geçirimsiz tabaka ile birlikte yapıldı. Kuyu çapı, kuyunun stabilitesi için çakıllama da
düşünülerek PVC boru çapından en az 2 inç büyük açıldı. PVC boru yeryüzünden 1 m yukarıda kesildi. Kuyu
içindeki filtre boru, kuyu ve çakıl yeryüzünden tankerle getirilen temiz su kuyuya basılarak sirkülasyon
sıvısından temizlendi. Sırasıyla PVC borularının (filtre, kapalı) yerleştirilmesi, kuyuya su basılması, anülüse
çakıl doldurulması, anülüste kuyu kırıntılarının kuyu çakılının üst kısmına yerleştirilmesi, geçirimsiz
dolgunun yapılması, geliştirme ve yeryüzüne kadar olan kısma üst koruyucu çimento-geçirimsiz dolgu+ beton
yapıldı. Kuyu çakılından süzülmeyi en uygun ve kuyu verimini maksimum yapmak için önce lastik silindir
blokla, sonra kompresörle kuyudaki suda ince kırıntılar azalıncaya kadar kuyu geliştirme yapıldı ve çakıl
oturması sağlandı ve sirkülasyon çamuru filtre, çakıl ve akiferden atıldı. Kuyu geliştirmesinden sonra kuyu ve
akiferin veriminin niyet edilen amacı karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için dalgıç pompayla sabit debili
pompa deneyi yapılarak dinamik su seviyesi ve dolayısıyla kuyu pompasının yerleştirileceği derinlik 44 metre
olarak belirlendi. Daha fazla derinden su çeken pompanın daha fazla elektrik harcayacağı ve daha fazla
galvanizli boru gerektirmesi nedeniyle ekonomiyi etkileyeceği saptandı.
Kuyu Başı ve Çevre Tasarımı
Şekil 3’de gösterildiği gibi kuyudaki diğer çalışmalar (pompa kurulması, pompa deneyleri, kuyu yıkama ve
geliştirme vb.) için kuyu başı betonu 2x2x1 m boyutlarında yapıldı. Bakteriyolojik kirlenmenin engellenmesi
için yüzey suları kanallarla drene edilip havuzlara akıtıldı. Metal kapak, insan deliği, drenaj çıkışı, plastik
boru ve beton temel gibi kısımlardan oluşan kuyu başı betonu döküldü (Şekil 4). Kuyunun korunmasının
sağlanması amacıyla kuyu borusuna klamp, lastik tapa, kuyu kapağı ve su borusu gibi parçalar eklendi [3].
Kuyuda su temiz akıncaya kadar geliştirme yapıldı. Daha sonra kuyuda sabit debili pompalama deneyi ile
kuyudaki yeraltı su seviyesinin yirmi dört saat için 44 metrede sabitlendiği ve kuyuya yaklaşık 2 L/sn su
akıtan 1 ¼ inç çaplı pompanın kurulmasının uygun olduğu belirlendi. Yapılan su analizlerinde kuyudan elde
edilen suyun koliform bakterilerini içermediği ve nitrat ve nitrit yönünden yönetmelikle [6] belirtilen
standartlara (nitrat < 50 mg/L; nitrit: < 0,5 mg/L) uygun olduğu tespit edildi.

Şekil 3. Kuyu başı tasarımı [1]
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Şekil 4. Su kuyularında kuyu başı betonu inşa tasarımı [2]

4. SONUÇ

Bu çalışma ile yeterli ve kaliteli içme suyu temin etmek için sondaj loglarındaki bilgilerden yararlanılarak
uzun ömürlü, işgücü ve maliyet bakımından en uygun kuyu tasarımının elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan
çalışmada öncelikle kirlenme olasılığı zayıf olan, akifer tabakanın kalın ve içerdiği suyu bol olan bir kuyu
yeri seçilmiş ve kuyuyu açmak için ekonomik ve en uygun olan döner sondaj makinası kullanılmıştır. Kuyu
açma sürecinde hidrojeolojik parametrelerin elde edilmesi için kuyu açma düzenlemelerine uyularak kuyu
logu düzenlenmiştir. Kuyu loguna göre 0-44 m kapalı boru, geçirimli kayaçlar 44-80 m filtre boru ve 80-84 m
kuyruk borusu ile döşenmiştir. Akiferin kirlenmemesi için 0-5 m koruyucu geçirimsiz üst dolgu ile kuyu başı
betonu, 5-20 m arası akiferi koruyucu geçirimsiz dolgu ve 20-44 m arasında kuyu kesintilerinden oluşan
dolgu ve 44-84 m ye çakıllama yapılmıştır. Kuyu yıkama, yapay çakıllama ve koruyucu geçirimsiz dolguların
yerleştirilmesi, geliştirme ve pompa testi ile açılan kuyunun dinamik seviyesinin 44 m olduğu ve 2lt/sn suyun
sürekli elde edildiği ve elde edilen su örneklerinin içme suyu standartlarına uygun olduğu görülmüştür.
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An Assessment for the Penetration Rates of Intrusive Magmatic
Rocks by Using the Direct Rotary and Percussive Drilling
Methods According to the Mineral Contents and Densities
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Abstract
Intrusive igneous make up about 95% of the Earth's crust. These rocks are frequently encountered on the
foundations of engineering projects such as dams, tunnels, roads, nuclear plants, and solid waste repositories, and
in searching for water, mine and oil and in search and rescue working. The aim of this study calculates the
average Mohs hardness and density of their minerals for the assessment of their drillability or penetration rates.
In this study, rates of primary minerals are based on the former analyses thin sections from the specimens of
intrusive igneous rocks studied under a microscope by using volumetric rates. The highest average hardness and
density rating in these rocks were used in calculations. It was tried to be determined that direct rotary drilling
methods or percussive ones are more appropriate for drilling these rocks. The highest average hardness and
density rating among the rocks were determined peridotite, gabbro, diorite and granite rocks, respectively. It was
estimated that the order of drilling rating among the rocks by rotary and percussive methods is in peridotite,
gabbro, diorite and granite rocks, respectively. Therefore, it has concluded that drilling in these rocks is more
difficult and not economic by rotary drilling methods than by percussive ones when they do not weather.
Keywords: Density, drillability, hardness, igneous rock, percussive drilling, direct rotary drilling.
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1. GİRİŞ
Magmatik derinlik kayaçların delinmesinde zemin koşullarının saptanması için zemin araştırmalarının
yeterince yapılması gerekir. Yapılan zemin araştırmalarının bedeli ödenir. Zemin araştırmalarından
kaçınıldığı takdirde bu bedel birkaç katına kadar çıkmaktadır [1]. Bu konuda önceden yapılan çalışmaların
incelenmesi sonucunda zemin koşulları doğru belirlenebildiğinde magmatik derinlik kayaçlarının
delinebilirliği için en ekonomik yöntem bulunabilir. Hızlı ve ekonomik delme; delinecek kayacın
mineralojisine, jeomekanik özelliklerine, kullanılan makine tipine ve kayacı delecek uygun matkap seçimine
ve sondöre bağlıdır. Kayaçlarda delme hızını arttırmak için farklı delme yöntemleri ve sondaj makinaları
farklı kayaç tipleri için kullanılmaktadır. Öncelikle sondaj makinası seçimi için, kayacın kökeni (magmatik,
metamorﬁk, tortul) ve mineralojisi, sertliği, aşındırıcılığı, ﬁziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve
makine tipinin zemin özellikleri ve koşullarına uygun seçilmesi sondaj verimliliğini arttırmaktadır. Yüksek
sertlikte ve aşındırıcı özellikteki kayaçlar için darbeli sondaj, orta dayanımlı kayaçlar için darbeli veya yavaş
döner sondaj makinelerinin kullanılması tercih edilmektedir [2].

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada darbeli ve döner sondaj metotlarıyla sert veya çok sert olan magmatik derinlik kayaçlar olan
granit, diyorit, gabro ve peridotitin içerdikleri minerallere ve bunların hacimsel yüzdelerine göre sertlikleri ve
yoğunlukları kullanılarak delinme oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kayaçların sertlik
sınıflandırılması Mohs sertlik ölçeğine göre (Tablo 1) yapılmıştır. Kayaçların minerallerine göre
sınıflandırılması Şekil 1 [3] kullanılarak söz konusu kayaçlar için ana mineral hacimsel yüzdeleri
belirlenmiştir. Bu kayaçlardaki ana minerallerin miktarları, sertlikleri ve yoğunlukları Mathewson’dan [4]
alınmış olup, ortalama Mohs sertlikleri, Vicker (Vicker Hardnes Number Rock) sertlikleri ve ortalama
yoğunlukları, Microsoft Excel’den formüller yazılarak daha doğru ve hızlıca bulunmuştur. Kayaçların
mekanik özelliklerinden UCS (tek eksenli basınç direnci) değerleri, Heiniö’den [5] alınmıştır. Darbeli
sondajlar için delinebilirlik oranı ve birim zamanda ekonomik olarak delinme derinliği (m), deneysel olarak
elde edilen formüllerden de [6], [7] yararlanılarak bilgisayarda Excel programıyla hesaplanmıştır. Elde edilen
değerler bilgisayarda Excel programıyla grafik haline dönüştürülmüş ve bu grafikler karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. Mohs sertliğine göre kayaçların sınıflandırılması [8]
Mohs
1-2
2-3
3-4.5
4.5-6
6-7
7<
Sertliği
Sertlik
ÇY
Y
YY
YS
S
ÇS
Derecesi
ÇY: Çok yumuşak, YY: Yarı yumuşak, Y: Yumuşak, YS: Yarı
sert, S: Sert, ÇS: Çok sert

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Magmatik derinlik kayaçlar, kayaç oluşturan ortoklas, plajioklas, kuvars, amfibol (hornblend), piroksen (ojit),
mika (biyotit, muskovit) ve olivin minerallerinden oluşmaktadır. Bu kayaçlardan granitler, en yaygın derinlik
kayaçları olup, iri taneli, holokristalin ve granüler dokuya sahiplerdir. Granitler kuvars, alkali feldspat,
plajioklas ve mika ana minerallerinden oluşmuşlardır. Magmatik derinlik kayaçlardan diyoritler de ortaç
kayaçlardır, granuler dokulu olup plajioklas, hornblend veya biyotit veya piroksenden oluşurlar. Gabrolar,
bazik magmatik derinlik kayaçları olup, subhedral veya anhedral granüler dokulu piroksen ve plajioklastan
oluşmaktadırlar. Plajioklas kayaçlar, labradorit veya bitownit’ten, ortopiroksen kayaçlar ise ojitten, ojit de
diopsidik ojit ve diyallaj minerallerinden oluşmuşlardır. Peridotitler de ultrabazik kayaçlar olup ortopiroksen,
klinopiroksen ve olivinden oluşmaktadırlar [3].
Magmatik derinlik kayaçlarda tane büyüklüğü arttıkça kayaçlarıın delinmeye direnci azalmaktadır. Bu
kayaçlarda Fe, Mg ve Ca arttıkça renk indeksleri de soldan sağa doğru artar, dolayısıyla ayrışma eğilimi de
artar (Şekil 1). Yüksek dirençli kristallerin kenetlenmesi kayaçlarda yüksek dayanım oluşturmaktadır.
Kayaçlarda kristallerin kenetlenmesi boşluklar oluşturmaz bu nedenle gerilme-deformasyon ilişkisi elastiktir.
Kayaç yüklendiğinde minerallerindeki sertlik farkından dolayı plastik olarak yenilir [1]. Bu kayaçlarda FeMg’lu mineraller, yani olivin, piroksen, amfibol ve biyotit, koyu renkli ve nispeten yoğundur. Feldspat,
kuvars mika gibi açık renkli mineraller ise daha az yoğundur. Granit-Diyorit-Gabro-Peridotit dörtlüsünde
sonuncuya doğru yoğunluk artmakta, renk koyulaşmaktadır [3]. Şekil 1’de görülen her bir kayaca ait sütunun
ortasından olmak üzere düşey uzunlukları cetvelle ölçülerek, şekildeki her kayacın içerdiği mineral çeşidinin
hacimsel yüzdesi hesaplanmıştır (Tablo 2).

3.1. Döner sondaj makinaları
Döner sondaj makinaları motorlar, vinç, dönme aletleri, döner matkaplar ve dolaşım sıvısı araçlarından
oluşmaktadır. Başarılı bir sondaj için uygun makine, kapasitesine (açabileceği azami delik çapı ve derinliği,
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delme hızı), bu kapasiteyi sağlayacak uygun donanımlara ve jeolojik koşullara göre çalıştırılmalıdır.
Doğrudan dönerli sondaj makinesinde dolaşım sıvısı çamur havuzu, swivel, kelly, delme takımından (tijler,
ağırlık stabilizer vb.) ve matkaptan aşağıya doğru ve kuyu duvarı ile delme takımı arası boşluktan (anülüs)
yukarıya doğru biriktirme havuzuna, buradan da tekrar aynı sırayla sondaj sırasında kuyuda sürekli
dolaşmaktadır. Sert kayaçları delmek için uygun dönme hızı ve ağırlık uygulandığında, delme takımı uygun
çekme, basınç ve akma direncinde olmalıdır. Aksi takdirde döner sondajın zayıf taraflarından biri olan takım
kopması oluşacaktır.
Döner sondajlar, konsolide kayaçları zayıf kısmından kırar ve küçük parçalara öğütür. Konsolide olmayan
formasyonlarda ise kayaç bileşenlerini özellikle gevşetir. Darbeli sondajın aksine, döner sondaj delikte
dönerek litolojiyi kesmektedir. Verimli bir kesme için dönmeye ek olarak düşey basınç uygulanmaktadır. Bu
araştırmada her bir kayaç tipi için mineral türleri, yüzdeleri aşağıdaki grafikte (Şekil 1) belirlenmiştir. Sonra
her bir kayacın içerdiği mineral türü, minerallerin yüzdeleri, minerallerin ve kayaçların sertlikleri ve
yoğunlukları, denklem 1 ve 2 kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 2, 3 ve 4).

Şekil 1. Kayaçların mineral içerikleri ve yüzdesi [3]

Ortalama sertlik =

×

Ortalama yoğunluk =

(1)
×

(2)

1’den n’inci minerale kadar toplam mineral miktarı (%);
Burada
i mineralinin yoğunluğu; n, kayaçtaki mineral sayısını göstermektedir.

, i mineralinin Mohs sertliği,

,

Tablo 2. Magmatik derinlik kayaçların mineral içerikleri ve hacimsel yüzde miktarına göre Mohs sertlikleri
Granit
Mineral
Amfibol
Piroksen
Biyotit
Plajioklas
Alkali
Feldspat
Kuvars
Muskovit
Olivin
∑
Ortalama
Sertlik

Diyorit
∑H

Ölçek
(cm)

H

6
3
6

3
1
12

3,5
0,9
4,9

4,1

6

24,6

2,2
0,5
9,7

7
2,5
-

15,4
1,25
57,3

Ölçek
(cm)

H

0,5
0,4
2

5,90

Gabro
∑H

Ölçek
(cm)

H

6
6
6

21
5,4
29,4

1
4,5
2,7

0,3

6

1,8

0,1
9,7

7
-

0,7
58,3

6,01
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Peridotit
∑H

Ölçek
(cm)

H

∑H

6
6
6

6
27
16,2

1,8
0,7

6
6

10,8
4,2

-

-

-

-

-

-

1,5
9,7

7
-

10,5
59,7

7,2
9,7

7
-

50,4
65,4

6,15

6,74

Tablo 3. Kayaçların mineral içerikleri ve miktarına göre yoğunlukları*
Mineral
Amfibol
Piroksen
Biyotit
Plajioklas
Alkali
Feldspat
Kuvars
Muskovit
Olivin
∑
Ortalama
Yoğunluk

Granit
Σ
3,40

Diyorit
σ
3,4
3,6

4,1

2,56

10,50

0,3

2,6

0,768

-

-

-

-

-

-

2,2
0,5
9,7

2,65
2,80
-

5,83
1,40
26,25

0,1
9,7

2,7
-

0,265
29,65

1,5
9,7

4,4
-

6,585
33,41

7,2
9,7

4,4
-

31,608
39,93

4,9

2,71

2,8

(cm)
1
4,5

13,52

2,7

3,06

2,8

∑σ
3,4
15,98
0
7,452

Peridotit
σ
3,6

3,25
2,76

0,4
2

(cm)
3,5
0,9

∑σ
11,9
3,195

Gabro
σ
3,4
3,6

∑σ
1,70
0,00
1,30
5,52

(cm)
0,5

(cm)
1,8
0,7

2,76

3,44

∑σ
6,39
1,932

4,12

*: σ değerleri Waltham ve Lutgens’ten [1] ve Mathewson’dan [4] alınmıştır.

Tablo 4. Mineral içeriklerinin yüzdesine göre VHNR (Vicker kayaç sertlik numarası)*
Mineral
Amfibol
Piroksen
Biyotit
Plajioklas
Alkali
Feldspat
Kuvars
Muskovit
Olivin
∑
Ortalama
VHNR

(cm)
0,5
0,4
2

Granit
VHNR
600
110
800

∑VHNR
300
44
1600

(cm)
3,5
0,9
4,9

Diyorit
VHNR ∑VHNR
600
2100
640
576
800
3920

(cm)
1
4,5
2,7

Gabro
VHNR
600
640
800

∑VHNR
600
2880
2160

(cm)
1,8
0,7

Peridotit
VHNR ∑VHNR
1152
640
560
800

4,1

730

2993

0,3

730

219

-

-

-

-

-

-

2,2
0,5
9,7

1060
110
-

2332
55
7324

0,1
9,7

1060
-

106
6921

1,5
9,7

980
-

1470
7110

7,2
9,7

980
-

7056
8768

755,05

713,51

732,99

*: VHNR değerleri Heiniö’den [5] alınmıştır

3.2. Darbeli sondaj makinaları
Döner sondaj için kullanılan donanımlar darbeli sondaj makinaları için de gereklidir. İlk kullanılan darbeli
makine olan kablolu darbeli sondaj makinesi yavaş olmakla birlikte, sert kayaçları delmede döner sondaj
makinalarından daha ekonomiktir. Kuyu içi pnömatik olarak çalışan darbeli matkaplar pahalı olmakla
birlikte, delme verimliliğine sahiptir. Dolaşım sıvısı da, döner sondajda olduğu gibi düz olarak dolaşmaktadır.
Ayrıca, dolaşım sıvısı ve matkap kompresörle, dönme hareketi de döner düzenek ile çalışmaktadır.
Söz konusu edilen kayaçlar için darbeli sondaj yöntemi ile delme oranı m/gün olarak Hoseinie ve ark. [8]’nın
laboratuvarda sert kayaçlar için R2 = 0,9751 regresyonu ile elde ettiği
PR = (1,6962-02523H) x 1.440

(3)

formülü m/güne değiştirilerek kullanılabilir. Burada PR delme oranını (m/gün), H kayacın ortalama Mohs
sertliğini ifade etmektedir.
Granit için, PR = (1,6962-02523H) x 1.440 = (1,6962-02523 x 5,90) x 1.440 = 298,9872 m/gün
Diyorit için delme oranı PR = (1,6962-02523H) x 1.440 = (1,6962-02523 x 6,01) x 1.440 = 259,0229 m/gün
Gabro için delme oranı PR = (1,6962-02523H) x 1.440 = (1,6962-02523 x 6,08) x 1.440 = 233,591 m/gün
Peridotit için delme oranı PR = (1,6962-02523H) x 1.440 = (1,6962-02523 x 6,37) x 1.440 =128, 2306 m/gün
Darbeli sondaj ile kolaydan zora doğru granit, diyorit, gabro ve peridotit şeklinde kuyular delinebilir. Şekil
2’de, VHNR ile kayaçların delinebilirliği arasında polinomal bir korelasyon olduğu görülmektedir.
Kayaçların hesaplanan yoğunlukları ile delinebilirliği arasında yüksek bir korelasyon ile polinomal ilişki
olduğu Şekil 3’te görülmektedir.
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903,92

Şekil 2. VHNR ile darbeli sondajla delinebilirlik arasındaki ilişki

Şekil 3. Kayaçların hesaplanan yoğunluğu ile darbeli sondajla delinebilirlik arasındaki ilişki

3.3. Döner sondaj ile delme
Döner sondaj için karot almayan döner sondaj ile delme hızı (PR)
PR =1,05 x

x 24

(4)

formülü [6] kullanılarak kayaçların delinebilirliği m/saat yerine m/gün olarak bulunur. Çünkü m/gün olarak
delinebilirlik sondajcılar için daha kullanılabilir gözükmektedir. Burada PR tahmini delme hızını (m/gün), W
ağırlığı (kg), RPM dönme hızını (devir/dakika), D matkap çapını (cm) ve σ c tek eksenli basınç dayanımını
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(MPa) ifade etmektedir. Magmatik derinlik kayaçların sağlam kayaç örneklerinden alınan UCS değerleri [1],
[5] aşağıda verilmiştir.

Granite UCS = 129,98 MPa
Diyorit UCS = 163,41 MPa
Gabro UCS = 179 MPa
Peridotite UCS = 374,7 MPa
Yukarıdaki formüle göre 12 1/4 inç lik matkap, 1 kg sembolik ağırlık ve 1000 rpm devirde uygulanırsa,
Granit için PR =

Diyorit için PR = 1,05 x

Gabro için PR = 1,05 x

Peridotit için PR = 1,05 x

x 24 = 51,936 m/gün

x 24 = 45,18 m/gün

x 24 = 42,74 m/gün

x 24 = 27,23 m/gün

Şekil 4. Döner sondajla delinebilirlik ve VHNR ilişkisi
delinebilirlik değerleri elde edilmiştir. Bu değerler, tek eksenli sıkışma dayanımı arttıkça delme oranının
düştüğünü göstermektedir. Döner sondaj ile VHNR arasında delinebilirlik ilişkisi polinomal olup darbeli
sondajın regresyon katsayısından daha yüksektir (Şekil 4). Bowen reaksiyon serisine göre [9] ayrışma zordan
kolaya doğru göreli olarak peridotit, gabro, diyorit ve granit şeklinde olacaktır. Kuvars miktarı da yukarıdaki
kayaçlar sırasında granite doğru artmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de, kuvarsın dilinimsiz olmasıdır,
çünkü dilinim delme oranını arttırmaktadır. Bu kayaçlar kilometrelerce yeraltında yüksek basınç-sıcaklıkta
oluşmuş olduklarından, bu koşullarda oluşan mineraller yeryüzü koşullarında (düşük P-T) daha kolay
ayrışacaklardır. Bu nedenle söz konusu kayaçların döner sondaj ile delme oranı peridotitten granite doğru
azalma eğilimindedir. (Şekil 5)
Huang [5], karot alarak yaptığı deneysel çalışmasında tek eksenli basınç direnci (UCS) ile PR (delinebilirlik)
arasında aşağıdaki eşitliği bulmuştur:
PR = 24 x 1,96
(m/gün)
Mevcut kayaçlar için UCS değerlerini yerine yazarsak,

(5)

Granit için PR = 24 x 1,96

= 12,282 m/gün

Diyorit için PR = 24 x 1,96

= 9,17 m/gün

Gabro için PR = 24 x 1,96
Peridotit için PR = 24 x 1,96
6).

= 7,85 m/gün
= 4,16 m/gün karot alınabileceği ortaya çıkmaktadır (Şekil
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Şekil 5. Mevcut kayaçların Mohs Sertliği ve döner sondaj makinaları ile delinebilirlik ilişkisi

Şekil 6. Magmatik derinlik kayaçların darbeli ve döner karotsuz ve karotlu delinebilirliklerinin karşılaştırılması

4. SONUÇ
Bu çalışmada elde edilen değerlere göre magmatik derinlik kayaçlardaki SiO 2 içeriği peridotitten granite
doğru artış göstermiştir. Bu kayaçlardaki Na ve K içeriği kayacın yoğunluğunun azalmasına neden olurken,
granitten peridotite doğru kayaçların ortalama Mohs sertliği, Fe ve Mg içeriği ve yoğunluk da artmaktadır.
Bowen reaksiyonuna göre magmatik derinlik kayaçların yeraltında oluşum sırası peridotit, gabro, diyorit ve
granit biçimindedir. Bu kayaçların ortalama Mohs sertliği peridotitten granite doğru azalmaktadır. VHNR
sertliği ise diyorit, gabro, granit ve peridotite doğru artmaktadır. Mohs sertliği ile delinebilirlik ilişkisi darbeli
ve döner sondaj için polinomaldır. Darbeli sondaj makinesinin matkapları döner sondaj matkaplarından daha
pahalıdır, ancak darbeli sondajla bu kayaçları delmek döner sondaj makineleri ile delmekten daha verimlidir.
Çünkü darbeli sondaj makinelerinin bu kayaçları döner sondaj makinelerinden 5,8 kat daha hızlı deldiği
anlaşılmaktadır. Aynı zamanda mevcut kayaçlardan karot almak darbeli ve döner sondajla delmekten daha
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uzun zaman sürmektedir. Bu kayaçların kolaydan zora doğru delinme sırası her iki sondaj makinası için de
granit, diyorit, gabro ve peridotit şeklindedir. Kuvars içeriği artan kayaçların döner sondaj makineleri ile
delinmesi zorlaşma eğilimindedir. Yine bu kayaçlarda yoğunluk arttıkça her iki sondaj makinası delme, hem
kazıma hem de kesilen kırıntıları dışarı çıkarma bakımından zorlaşmaktadır. Ayrıca mevcut kayaçların Mohs
sertliği ve her iki sondaj makinası için delinebilirliği artış göstermektedir.
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Abstract
The secrecy and reliability of information have gained importance against the advancing technology and the interest in
cryptology has also been increased. The purpose of this study is to analyze cryptanalytic attacks using cryptanalysis
combined with Artificial Bee Colony Algorithm which is a swarm intelligence algorithm and successful to solve the
complex problems. This study is the first that The Artificial Bee Colony algorithm is used for cryptanalytic in substitution
ciphers which are the basic methods of cryptology system. The key and password are broken, and the plain text is obtained
as a result of the comparison between the character in the encrypted text and the standard language character used.
Keywords: Artificial Bee Colony Algorithm, substitution ciphers, cryptanalysis, cryptologyg.

1. INTRODUCTION
The secrecy and reliability of information have gained importance in time against advancing technology, and the need for
cryptology also increased consequently. Cryptology is analyzed under two titles as cryptography and cryptanalysis.
Cryptography deals with the new encryption algorithms while cryptanalysis studies on the attack techniques against the
encryption algorithms and the methods to be applied for avoiding the attacks in newly designed encryption algorithms
[1,2]. Artificial intelligence techniques are applied to increase the robustness of encryption algorithms. Genetic algorithm
was first used to solve the cryptology systems in 1993, and the results were positive [3]. This study analyzes the effect of
Artificial Bee Colony Algorithm that is a successful swarm intelligence algorithm for solving the complex problems in
cryptanalysis. This is the first study that employs Artificial Bee Colony Algorithm in basic substitution ciphers of
cryptology systems.

2. SUBSTITUTION CIPHERS
The techniques used in traditional methods can be specified as transposition and substitution. In substitution
ciphers, unencrypted actual characters lose their position, but their identities aren’t exposed to any change at
the same time. The place of available characters change but another character isn’t used, and the text is
hidden by complicating [4,5]. Afterwards, the encoded text is obtained by replacing the letters in plain text
with the letters which correspond. The characters used in the first row of Table I are aligned by alphabetical
characters of the language of encryption while the second row shows the key used in encryption. Below
example is solved concerning this table alignment.

Table I. Substitution Ciphers Example

*

Corresponding author. Tel.: +905340523454

E-mail address: arkankhaleel@gmail.com (Arkan

kh shakr. Sabonchi).
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Example:
Plain Text: ERCİYESUNIVERSITESI
chiher Text: HCYZHVUSZEHCVZMHVZ
Substitution cipher key is just the permutation of 26 alphabetical characters. The number of all the probable
permutations is 26!. 26! is bigger than 4x1026 [4,5].

3. ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM
ABC algorithm mimics the food source search behaviors of the honey bees. Due to the task division of the
bees and their self-organization, they achieve many works collectively in an efficient manner. The position of
a food source corresponds to a solution in ABC algorithm. The nectar amount of the food source means the
objective function of the solution. ABC algorithm has three phases; employed bees, onlooker bees and scout
bees to maximize the nectar amount (fitness function) of the food sources (individuals).
A. Basic Steps of ABC Algorithm
1. Determining the starting food sources randomly
2. do
3. Sending the employed bee to the sources
4. Calculating the probability values of the food sources to use in selection
5. Sending the onlooker bee to the food sources they choose in terms of the probability values
6. Going out of the scout bee in search of the new food sources
7. while (Is the termination condition provided?)
ABC algorithm initializes the population by 'Equation (1)';

xij = x min
+ rand (0,1)( x max
− x min
j
j
j )

(1)

where x ij represents the position at j line of the source at i column; i= {1, 2,…,SN}, j={1,2,…D}; SN shows
the size of population and D means the total number of position. x j max and x j min indicate the lower and upper
limits of positions and rand (0,1) is a number randomly produced between 0 and 1.
After the food source produced, the phases are iterated until the maximum number of cycle is reached. Each
of the employed bees exploits a food source and search the neighborhood of the food source in her memory
by 'Equation (2)':

vij = xij + φij ( xij − k kj )

(2)

where x ij means to find v i new source by changing (interactive/difference-driven) just a single position of the
source at i line (the position at j column selected randomly) with the position of the source at k line selected
randomly.
is a number that is produced randomly within the range [-1,1]. If the quality of the food source
produced by 'Equation (2)' is better than that od the solution in the memory, than the food resource in mind is
discarded and the new food resource is stored.
The employed bees share the information with the onlooker bees after they complete the search for each
source. The onlooker bees select the sources based on their profitability which is calculated by the probability
values defined by 'Equation 3'.

pi =

fitnessi

∑ j=1 fitnessi
sn

(3)

where fitness values here is calculated by the ‘Equation (4)’ and f i represents the objective
function value.
f i ≥0
 1+1f
fitnessi =  1+ absi ( fi ), fi <0
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(4)

As the fitness value of a source increases, it gets higher chance to be selected. The onlooker bees search the
neighborhood of the selected solution by ‘Equation (2)’. The nectar amount of the new source is checked and greedy
selection is performed. If the nectar amount of the new source is higher than the current one, the new resource is
stored, and the old one is deleted from the memory.
In real bees a source is exhausted by the exploitations and its bee search for a new undiscovered food source instead
of it. In terms of the ABC algorithm, a solution that is exploited for a determined number of cycles (limit parameter)
is assumed to be exhausted and a new solution is produced by 'Equation (1)'. Abandoning the
exhausted sources provides negative feedback affect while the oscillation due to new random solution
brings fluctuation to the population which provides diversity. ABC algorithm performs better against genetic
algorithm and differential algorithms [6,7,8,9,10].

4. STEPS OF CRYPTANALYSES BY ABC
1. Enter the maximum cycle number, limit value, key length, the population size and also the text encrypted.
2. Initialize the population randomly (possible keys).
3. Ensure the text as much as the number of population by using the population randomly produced via
Substitution Chiper program.
4. Calculate the solution value for decrypted texts by using the equation (5) and store the best solution value by
comparing the values.
5. Produce new population as much as the number of starting population for the employed bees.
6. Compute the solution value for the new population by using ‘equation (5).
a. Compare the solution values of new population and starting population, then keep the best value in mind.
b. Compute the probability values for each solution by the selection process.
7. Produce new population as much as the number of starting population for onlooker bees based on the
probability value.
a. Calculate the solution value for new population by using equation (5).
b. Compare the solution values of starting a population and new population, then store the best one.
8. If the exploitation number of a sources is higher than the limit value, scout bee replaces it with a new and
randomly, then compute the solution value.
9. Continue up to the maximum cycle number.
b

t

fııtness (k ) = ∑ ( DBi * SBi ) + ∑ ( DTi * STi )

(5)

Fitness(k)= Solution value for each of the keys
SBi= It shows the probability values for biagrams in Table 1 (standard English characters)
STi= It shows the probability values for trigrams in Table 1 (standard English characters)
DBi= It shows the probability values for biagrams decrypted
DBi= It shows the probability values for trigrams decrypted
b,t= It refers to biagram and trigram
It is assumed that the text used during cryptanalyses process is an ordinary text and there are no space or
punctuation marks in it. Several techniques of cryptanalyses use the statistical properties of English language. The
approach given in Table II is the statistical probabilities that were firstly obtained by Robert Matthews in 1993 [3].

Table II. Scores of Bigram and Trigram
Bigram

Score

Trigram

Score

TH

+2

THE

+5

HE

+1

ING

+5

IN

+1

AND

+5

ER

+1

EEE

-5

AN

+1

ED

+1
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The key and the plain text deciphered are obtained as a result of the multiplication between bigram or trigram
in ciphertext, probabilities and the standard language character probabilities. The effectiveness of this attack
is based on the bigram and trigram probabilities. This study uses ‘equation (5)’ to measure the fitness value of
possible keys [3,11, 12, 13].
As is seen in Table 1, there are probability values for bigram and trigram characters. The highest value as +2
belongs to TH character from the bigrams while THE character from bigrams receives +5. The characters
rarely used are shown by +1. For example, HE, EH, and the EEE character that is rarely used correspond to-5
value.

5. EXPERIMENTAL STUDY AND FINDINGS
Since the problem analyzed in this study is a discrete optimization problem, there are points to consider when
producing new and starting food. To exemplify, the food length should be fixed, and the same characters
should not be repeated in food [14]. Let’s suppose that our starting food is just as in Table III when the
number of food is 4, and the food length is 26.

Table III. Starting Food
No

Starting food

1

opvkhlqyxdcgasuntzjfibrwme

2

iywnulgfbthpvamqrkecsxojdz

3

ojrdzenvhwlpsckqtymaifuxbg

4

dtxripchbguelfmoznwvaksjyq

Afterwards, the different mutations with operators from the operators for numerical problems are used to
produce new food in the stages of the employed bee and onlooker bee [15]. For example, Shift to the left,
Shift to the right, Displacement, Inversion, etc. The solution and solution value for the new food obtained
become different, Table IV shows this condition below;

Table IV. New Food and New Solution Value After the Mutation
Starting Food(populations)

Fitness

Opvkhlqyxdcgasuntzjfibrwme

26.832

İywnulgfbthpvamqrkecsxojdz

18.5190

Ojrdzenvhwlpsckqtymaifuxbg

59.7440

Dtxripchbguelfmoznwvaksjyq

18.6930

Starting Food(populations)

New Fitness

İywnulgfbthpamqrkecsxojvdz

24.6030

İswnulgfbthpamqrkecyxojvdz

30.9890

Opvkhlqyxdgasuntzjfibrwcme

9.1860

Opvkhlyqxdcgasuntzjfibrwme

27.5360

As is seen in Fig 1, swap mutation operator randomly selects two random positions (D,T) and swaps the
symbols in these positions.

4002

Fig. 1. Swap mutation process

The algorithm is tested on texts with different lengths such as 1000, 2000, 3000. Populations with 20, 50 and
100 were used for each length. Moreover, the results in Table V, VI, and VII are obtained when the maximum
iteration value is settled as 1000. The results for different numbers of populations and limit values are given
in Table V when the encoded text length is 1000 and maximum iteration number is 1000. The best result
value is obtained when the number of populations is 50, and the limit number is 100. Under these
circumstances, 17 characters are found as exact from 26 key lengths.

Table V. Text Length 1000 and Number of Characters 1000
Number of Populations

Trial Counter Value

Exact character number

20

50

13

50

100

17

100

200

15

The results for different numbers of populations and limit values are given in Table VI when the encoded text
length is 2000 and maximum iteration number is 1000. The best result value is obtained when the number of
populations is 100, and the limit number is 200. 17 characters of the key with 26 lengths are found as exact.

Table VI. Text Length 2000 Characters and Iteration Number 1000
Number of Populations

Trial Counter Value

Exact character number

20

50

14

50

100

16

100

200

17

The results for different numbers of populations and limit values are given in Table VII when the encoded
text length is 3000 and maximum iteration number is 1000. The best result value is obtained when the
number of populations is 100, and the limit number is 200. 18 characters of the key with 26 lengths are found
as exact.
Table VII. Text Length 300 Characters and Iteration Number 1000
Number of Populations

Trial Counter Value

Exact character number

20

50

15

50

100

17

100

200

18

CONCLUSION
ABC algorithm that is a swarm intelligence algorithm is firstly used to obtain the keys of encoded texts via
substitution method. According to the results, ABC algorithm gets successful results for cryptanalysis, and it
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can be employed as an alternative method. It is aimed to use ABC algorithm with modern encryption
algorithms and classical encryption algorithms for the next studies.
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Abstract
Today with the development of technology and the proliferation of communication networks, The size of information to be
valuable and came to the forefront. In today's technology, many devices can produce instantaneous data, record them, and
as these records multiply, the data is considered insignificant and sent to the unused data store. Institutions and
organizations have carried out their research and development work in this direction, and many institutions, organizations
and individuals who have come to realize that rich underground resources are under complicated and diverse data reveal
what is called "Big Data".
The big data that generated with the collection of data, is seen to reveal meaningful, useful and important data. Institutions
and organizations have carried out their research and development work in this direction and found out what we call "Big
Data". Big Data does not just mean large amounts of data, refers to data that can not be processed by conventional
methods. Every passing day, technology developing firms are competing with each other. The development of these
technologies leads to the production of many data. Data interaction is increasing instantly and of the ever-increasing of
data is difficult to control and analyse. Technology companies have developed many big data analysis tools to control and
analyze data. In this study, the different types of tools used in the analysis of large data are described as comparative.
These comparisons were made on commonly used tools.
Anahtar kelimeler: Big data, big data analysis tools, big data technologies, data extraction

1. GİRİŞ
Büyük Veri, günümüz teknoloji ile orantılı olarak kontrol edilemeyecek şekilde sürekli artarak büyümeye
devam etmektedir. Klasik ilişkisel veri tabanlarında depolanamayan ve çok çeşitli olduğu içinde yapısal bir
hale getirilmesi günümüz veri işleme yöntemleri ile zor olan verilerdir. Bu verilere örnek olarak sosyal
medya paylaşımları, ses ve görüntü aktarımları, ağ üzerinde anlık kayıtlar, sensörlerden glen veriler, web
sunucu ve istemci günlükleri, istatistiki bilgiler, haberler, log dosyaları, arşiv sistemleri ve diğer kanallardan
elde edilen verilerdir. Büyük verinin sürekli artmasındaki en büyük temel nedenleri; sosyal medya
kullanımının artması, kişisel bilgisayarların , akıllı telefonların, tabletlerin, hatta akıllı saatlerin artması, anlık
veri depolayan sensörlerin artması, internet kullanımının yaygınlaşması ve bulut teknolojisinin gelişmesi
olarak gösterilebilir. Bu teknolojilerin çoğalması dünyada saniyede milyarlarca verinin oluşmasına yol
açmaktadır. Büyük veri süreci, bu verilerin analiz edilerek fayda sağlanabilecek anlamlı hale getirilmesidir.
Bu kadar büyük verileri analiz etmek için araçlar kullanılmaktadır. Büyük veri analizi, büyük veri kümeleri
üzerinde analitik teknikler kullanarak işlemler yapılması sürecidir [1].
Büyük veriler yapılandırılmış , yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış veriler olarak üçe ayrılmaktadır.
Yapılandırılmış veriler: Sabit bir şekilde tutulan verilerdir. İlişkisel veri tabanı sistemlerinde bulunan
satır/sütun verileri buna örnektir. Ayrıca diğer örnekler : Sınav sonuçları, haber başlıkları, nufus kayıtları gibi.
Yapılandırılmamış veriler: Sabit bir şekilde tutulmayıp çeşitlilik gösteren verilerdir. Örnek olarak e-posta
içeriği, resim, video, ses, sosyal medya etkileşimleri, makaleler ve kitaplar gibi.
Yarı-Yapılandırılmış veriler: Sabit alanlarda tutulmayıp fakat verileri kategorize ayırmak için etiket gibi
unsur kullanılır [5]. Örnek olarak XML, HTML ve JSON verilebilir.
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Büyük verilerin analizini yapmak için öncelikle büyük veri olgusunun bileşenleri iyi bilinmelidir. Büyük
veri, beş temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: Çeşitlilik (variety), velocity (hız), volume (veri büyüklüğü),
doğrulama (verification) , değer (value) ve verinin dinamikliği (variability) olarak belirtilmektedir. Bu neden
literatür de 5V kuralı olarak bilinmektedir. Ayrıca son zamanlarda altıncı kural olarak değişkenlik
(variability) dahil edilmektedir [3]. Resim 1 ' de görüldüğü gibi döngü görülmektedir.

Resim 1. Büyük Veri Bileşenleri

a)

Çeşitlilik (Variety): Üretilen veriler sadece bir kategori üzerinde oluşmamaktadır veriler birden
fazla kategori şeklinde oluşmaktadır. Web etkileşimleri, log dosyaları, haber siteleri, e-posta
akışları, yayımlanan dokümanlar, telefon kayıtları, televizyon ve radyo arşivleri, sosyal medya
paylaşımları v.b. kategoriler büyük verideki çeşitliliği oluşturmaktadır ve bu anlamsız verileri
günümüz teknikleri ile analiz etmek oldukça zordur.

b)

Veri Hacmi (Volume): Büyük veri, hacim bileşeni ile doğru orantılıdır. Büyük veriler, geleneksel
çözümler analiz etmek, işlemek ve kayıt altına almak yetersiz kalmaktadır. 2016 yılında dünyada
toplam 16.1 ZetaByte veri oluşturulmuş bunun 2025 yılında ise 163 ZetaByte'lık verinin
oluşturulması beklenmektedir [4].

c)

Değer (Value): Elde edilen verilerin toplanması ile birlikte yukarıdaki döngüdeki aşamalardan
geçerek filtrelenen verilerden bilgi üretebilmektir. Döngünün en önemli unsurudur ayrıca üretilen
verinin kıymeti veya değerli olduğu bu aşamada ortaya çıkar.

d)

Hız (Velocity): Teknolojinin ilerlemesi ve internet ile haberleşen cihazların artması, sosyal
medyanın yaygın bir şekilde kullanılması ile birlikte veriler çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Hızlı
bir şekilde çoğalan veri hem yazılım hem de donanım ürünlerinin hızlı bir şekilde gelişmesine ve
hızlı bir şekilde çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

e)

Doğrulama (Verification): Verilerin doğru ve güvenli kanallardan gelmesi oldukça önemli bir
husustur. Aynı zamanda veriler güvenli şekilde geldiği anda yetki dışında gizliliği ve verinin
bütünlüğü korunması gerekmektedir.

f)

Verinin Dinamikliği (Variability): Verinin işlenmesi veya yaşam döngüsü boyunca ek olarak ilave
edilen bir aşamadır. Verinin sürekli artması verinin korunmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin sosyal
medya kullanımındaki artışla veri bütünlüğünü korumak zorlaşmaktadır [2].

2. BÜYÜK VERININ ÖNEMI VE FAYDASI
Büyük veri olgusundan verim alabilmek için geleneksel tekniklerden ziyade yeni teknolojiler uygulayarak
analiz yapılmalıdır. Büyük veri iyi analiz ediğildiğinde en uygun çözümlerin bulunmasında, matematiksel
modelleme yapılmasında, karar destek sistemlerinin mekanizmasının kurulmasında etkili bir veri bilimidir.
Büyük veri, doğru metot ve teknikler kullandıldığında kurumların ve hükümetlerin stratejik yönden doğru
karar vermelerine, riskleri analizini etkin bir şekilde yapabilmesine ve teknolojide yenilik gibi çalışmalar
yapmasına imkan verebilmektedir [6].
Büyük veri analizi için birçok yöntem, araç ve teknik geliştirilmiştir. Bu yöntemler kullanılarak işletmeler kar
imajlarını arttırabilmekte, müşterilerin davranışlarına göre tahmin yapıp en fazla hangi ürünü aldığını , hangi
renklerden hoşlanıldığını , hangi saat aralığında alışveriş yaptıklarını belirlenebilir. Büyük veri olgusundan
verim alabilmek için geleneksel tekniklerden ziyade yeni teknolojiler ile derinlemesine analiz yapılmalıdır.
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Eldeki veriler yeterince iyi tanımlanıp analiz edildiğinde işletmelere ve kuruluşlara ciddi oranda fayda
sağlamaktadır. Güçlü tahmin yeteneği elde etme, maliyet ve zaman tasarrufu en önemli faydalarıdır.

3. BÜYÜK VERININ KULLANIM ALANLARI
Dünya üzerinde büyük veri; perakenke satış, e-ticaret, bankacılık, sosyal medya, işletme, reklamcılık, hava
durumları, borsa, sağlık, telekominikasyon, istihbarat faaliyetleri, eğitim, e-devlet uygulamaları, taşımacılık
ve kargo işlemleri ile enerji sektörü gibi birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Uygulama alanları şu şekilde
ilişkilendirilebilir:
Telekomünikasyon: Abone veri toplayarak ve tüketici verileri ile analiz yaparak hızlı çözümler
üretilebilmektedir. Gerçek zamanlı analiz yaparak hızlı cevap üretilebilmektedir. Ayrıca abonelerinin mobil
verilerini kayıt altına almaktadırlar. Bu veriler üzerinde analiz işlemleri yapılmakta ve müşterilerinin
kullandığı verilere göre abonelerine özel indirimli paketler ile faturalı veya faturasız uygun tarifeler teklif
edebilmektedirler.
Bankacılık: Bankalar, müşterilerin bilgilerini topladığı veriler ile kullanıcı davranışını modellemektedirler. Bu
model ile müşterilerini özel hissettirme yeteneğine sahip olunmuştur. Menkul ve kart dolandırıcılığı için
erken uyarı tespiti, kredi risk tespiti yapılabilmektedir.
Eğitim: Eğitim sistemi verilerinin toplanması ile birlikte büyük veri sayesinde öğrenciler üzerinde olumlu
gelişmeler oluşturabilir. Eğitim verilerinin toplanmasıyla elde edilen büyük veri analiz edilerek sistemin
gerisinde olan öğrenciler bulunabilir. Bu sayede öğrenciler için doğru bir yöntem seçilerek öğrencilerin
derslerinde ilerlemelerinde büyük katkı sağlanabilir.
Perakende: Müşteri kartları, POS cihazları, RFID etiketleri ve personel giriş kartlarından elde edilen
kullanılmayan veriler vardır. Bu veriler analiz edilerek zamanında stok analizi, personel optimizasyonu,
müşteri davranış analizi, ürünü doğru yerleştirme, ürün çeşitliliği ve fiyat optimizasyonu yapılabilmektedir.
Sağlık: Sağlık sisteminde elde edilen kayıtlar kullanılarak kan stoğu takibi, hastalığin erken teşhisi ve
durumunun takip edilmesi, DNA analizi gibi bireysel veriler kullanılabilmektedir.
İşletme: Müşteri kayıplarının nedenini bulma, müşteri davranışları tespit etme.
Kamu: Devlet daireleri ile farklı kuruluşlar arasında entegrasyon ve birlikte çalışabilme imkanı. Hükümetler;
enerji hizmet alanları, dolandırıcılık tespiti, araştırma ve geliştirme projeleri, çevre koruması gibi konular
üzerinde analiz yapılarak vatandaşlar için uygun hizmeti sunabilmektedir.
Enerji: Enerji firmalar abonelerinin tüketim verilerini depolayarak büyük veri elde etmektedirler. Günümüz
teknolojisinde enerji firmaları bu verileri analiz ederek müşterilerine bireysel olarak farklı fiyat tarifeleri
önerebilmektedirler.
Sosyal Medya: Sayısı milyarları bulan insanın kullandığı sosyal medya platformlarında anlık olarak veriler
üretilmektedir. Bu verilere örnek verecek olursak ; lokasyon bildirimi, fotoğraf ve video paylaşımı, kişi
durumları, kişisel bilgiler, yorum ve beğeniler gibi yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler günlük olarak
sosyal medyada yayımlanmaktadır. Bu verileri kullanarak sosyal medya analizi yapılmakta ve kullanıcı
davranışları belirlenebilmektedir.
Taşımacılık: Taşımacılık sektöründe daha çok kargo şirketlerinin elinde bulunan gönderici ve alıcı bilgileri
kullanılarak analiz ediliyor ve bu analiz verileri üzerinden avantaj sağlaycak planlamalar yapılabilmektedir.
Ulaşım: Otobüs, havayolu, tren ve gemi firmaları yolcuların bilgilerini toplayarak müşteri ile ilişkilerini
geliştirebilmektedir. Havayolu şirketleri müşterisi ile olan diyaloğu geliştirmek ve onları kendilerini özel
hissettirmek için büyük veriden yararlanmaktadır. Firmalar, Yolcuların sosyal durumunu analiz edip bir fırsat
yaratmanın yollarını bulmuştur. Kişisel bilgiler, seyahat planları, tercihlerine, otelde konaklama ve araç
kiralama alışkanlıklarına kadar birçok veri bulunmaktadır. Bu veriler kullanarak yolcuların kendilerini özel
hissetmelerine ve yolculara yardımcı / avantajlı durumda olmalarını sağlamaktadır [28].
Büyük veri yöntem ve teknolojiler Verilerin çoğalması, yapısız hale gelmesi ve çok çeşitli olması büyük
verinin işlenebilmesi nedeniyle büyük şirketler tarafından teknolojiler geliştirilmiştir. Büyük verilerin elde
edilmesi, toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi için birçok yapı ve yöntem geliştirilmiştir [2].

3.1. Büyük Veri Analizi Yöntemleri
Veri setlerini analiz etmek için birçok teknik ve yöntem vardır. Bu yöntemler daha çok veri madenciliği
uygulamalarında kullanılmaktadır. Aşağıda bazı büyük veri analizinde kullanılan teknikler anlatılmaktadır.
Araştırmacılar veri setlerinin analiz edilmesi ihtiyacında yeni teknikler geliştirmeye ve varolan tekniklerin
iyileştirmeye devam ediyorlar [5]. Bu tekniklerin hepsi büyük veri için kullanılmaya müsait değildir ve
bazıları daha küçük veri kümelerine (A/B testi, regresyan analizi) etkili bir şekilde uygulanmaktadır [5].

4007

A/B testi: Bu yöntem, bölme testi veya kova testi olarak da bilinir. Örnek olarak, bir e-ticaret sitesinde
düğmelerin renginin, metin içeriğinin, alanların ve resimlerin hangi oranda dönüşümleri arttırılması
gerektiğini belirler [5].
Birliktelik kuralı yöntemi: Büyük veritabanlarındaki değişkenler arasındaki ilişkileri bulmasını sağlayan
tekniktir [5,7]. Örnek olarak, bir tüketicinin bir ürün alırken yanında hangi ürünleri sıklıkla aldığının
belirlenmesi ve bu belirlenen verileri pazarlama analizi olarak uygulandığı tekniktir [5]. Bir alışveriş
mağazasında POS cihazından gelen verileri karşılaştırarak aradaki ilişkiler keşfedilebilir [7]. Birliktelik
kuralları veri madenciliği yöntemlerinden biridir.
Sınıflandırma : Bir veri tabanında bulunan verilerin belirli sınıflara ayırma yöntemidir. Veritabanına sonradan
eklenen verinin belli bir algoritmik filtreden geçirilerek sınıfının belli olması işlemidir. Veri madenciliğinde
sıklıkla kullanılmaktadır.
Kümeleme analizi: Çeşitli veri gruplarını daha küçük olan gruplara benzer özelliklerine göre sınıflandırmak
için kullanılan tekniktir [5].
Genetik algoritmalar: Evrimin çalışma sistemin esinlenerek oluşturulan arama ve optimizasyon
algoritmasıdır. Bu teknikte parametreler kodlanmış şekilde kullanılırlar.
Makine öğrenmesi: Bilgisayar biliminin bir alt uzman dalıdır. Bir sistemin deneysel verilere dayanan
davranışları geliştirmesine olanak sağlayan algoritmaların matematiksel yöntemlerle tasarlanması ve
geliştirilmesidir [5]. Makine öğrenmesine yüz tanıma sistemleri, elyazısı tanıma, doğal dil işleme, arama
motorları, örüntü tanıma, ses tanıma örnek olarak verilmektedir [8].
Doğal dil işleme: Yapay zekanın bir alt dalıdır. Doğal dillerin (günlük konuşma dili) işlenmesi, analiz
edilmesi ve kullanılması amacını taşıyan bilim dalıdır. İnsan dilini analiz ederken bilgisayar algoritmalarını
kullanmaktadır. Doğal dil işlemede bir makine öğrenmesidir. Bir mağaza zincirinin güncel kampanyasına
tüketicilerin sosyal medya üzerinden nasıl tepki verdiğinin duygu analizi yapılması işlemi doğal dil işlemeye
örnek olarak gösterilebilir [5].
Regresyon analizi: İki veya daha fazla veri tipi arasındaki bağlantıyı saptamak ve bu bağlantı üzerinden
tahminler yürütmemizi sağlayan bir tekniktir. Mağazada harcanan zaman ve arka plan müziği, yaş ve boy gibi
unsurların bağlantıları gibi.

3.2. Büyük Veri Teknolojileri
Veriyi ortaya çıkaran birçok teknik, yöntem ve teknoloji kulanılmaktadır. Şuan dünyada sayısız veri akışı
bulunmakta ve sürek olarak oluşan veriler analiz edilebilir durumdadır. Bu verileri analiz etmek, işleme
sokmak ciddi performans gerektiren sistem ve teknoloji alt yapısı gerekmektedir. Bu bölümde büyük veri
analizinde ve işlenmesinde yararlanılan teknolojiler açıklanmıştır.
Dağıtık Sistem: Birden fazla bilgisayarın ağ üzerinde birbirine bağımlı olmadan ve habersiz iletişim halinde
olmalarıdır.Bir iş için birden fazla bilgisayarın çalışması sistemine denilmektedir.
MapReduce: Büyük veri kümelerini paralel olarak işlemek ve analiz etmek için kullanılan bir programlama
modelidir [9]. Map ve Reduce gibi iki fonksiyondan oluşan veri analiz algoritmasıdır. Google tarafından ilk
kez önerilmiştir. İşlenecek olan veriyi filtreleyen map fonksiyonu ve işlediğimiz verilerin analizini sonuç
olarak döndüren Reduce fonksiyonu bir araya geldiğinde MapReduce ortaya çıkmıştır.
Google dosya sistemi (GFS): Google, mevcut dosya sistemlerinin veri işleme ihtiyaçlarını karşılamadığını
düşünerek ve hızla artan talepleri karşılamak için Google Dosya Sistemini tasarladı [10]. Google, milyarlarca
internet sayfasının verisini, analizlerini Google File System üzerinde tutmaktadır [11].
Big Table :Çok büyük yapıdaki verileri yönetmek için dağıtık sistem olarak tasarlanmış yapıdır. Google'da
bulunan uydu görrüntüleri, web sayfaları, finans verileri ve haberler big table üzerinde tutulmaktadır. Bu
kadar verileri gerçek zamanlı olarak üzerinde tutulmaktadır. Big table, tüm bu verileri esnek ve performanslı
bir şekilde çözüm sağlayarak kontrol etmektedir [12] . Google; mapreduce, Google File Sistem ve Big Table
çözümlerinin hepsini düşük maliyetli binlerce sunucu bilgisayarın bir araya gelerek oluşturduğu kümeler
üzerinde çalıştırıyor [11].
İş zekası : İç ve dış sistemlerden kitap, dergi, belge, sağlık kaydı, resim, dosya, e-posta ve diğer kaynaklardan
oluşan yüksek miktardaki yapılandırılmamış veriyi toplayıp işleyen araçlardır [13].
In-Memory Database (Bellek içi veritabanı teknolojisi): Geleneksel veritabanlarından farklı olarak verileri
disk üzerinde tutmamaktadır. Veri ambarlarını ana bellek (RAM) üzerinde saklayarak hızlı bir işlem
yapabilmesini sağlayan teknolojidir. Bellek maliyetinin azaldığı dünülürse verimli bir yaklaşım olarak
öngörülebilir.
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NoSQL: İlişkisel veritabanlarına alternatif olarak ortaya çıkan gittikçe büyüyen verileri depolayabilmek ve
yüksek trafiğe sahip sistemlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ortaya çıkmış yapıdır [14]. NoSQL ,
sadece SQL değil anlamına gelmektedir.
Cassandra: Apache tarafından NoSQL veritabanı yapısını benimsemiş açık kaynak kodlu bir veritabanıdır.
CERN, GoDaddy, GitHub, Instagram, Netflix, Reddit gibi kurumlar kullanmaktadır [15].
MongoDB: NoSQL veritabanı mimarini uygulamış, ilişkisel olmayan, açık kaynak kodlu, ücretsiz, doküman
tabanlı ve yüksek hacimli içerikler için kullanılan veritabanı yönetim aracıdır.
DynamoDB: Amazon tarafından geliştirilmiş, dağıtık veritabanı ve tamamen NoSQL mimarisini benimsemiş,
hızlı, yüksek performans sağlayan ve veri miktarının limiti olmayan veritabanı hizmetidir [16]. Son
kullanıcıya hizmet vermeden önce Amazon içinde uzun süre kullanılmış bir yapıdır.
Hadoop: Dağıtık sistem üzerinde bulunan belirli türdeki büyük veri kümelerini işlemek için geliştirilmiş
yazılım çerçevesidir. Google MapReduce ve Google dosya sisteminden esinlenerek geliştirilmiştir [5].
Kümelenmiş bilgisayarlar arasında büyük çaplı verileri işlemek amacıyla geliştirilmiştir. Hadoop Distributed
File System (HDFS) olarak adlandırılmış bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir
araya getiren açık kaynaklı bir ekosistemdir. Ayrıca HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılım
geliştirme yapısıdır [17].
YARN (Yet Another Resource Negotiator): Büyük veri, MapReduce gibi büyük ölçekli uygulamalar ve dağıtık
sistemler için kaynak yönetimini sağlamak (İşlemci, bellek gibi) için tasarlanmıştır. Apache Software
Foundation tarafından açık kaynak olarak dağıtılmıştır. Arka planda kaynak yönetimini ve planlanmasını
sağlar [18].
Apache Spark: Büyük veri üzerinde işlemler yapmayı sağlayan hadooptan daha hızlı olduğu iddia edilen
proje.
MLlib: Apache Spark'ın makine öğrenme ile ilgili algoritmalarının bir arada bulunduğu kütüphanedir.
Apache Hive: Hadoop üzerinde sorgulama ve veri analizi yapmak için kullanılan bir veri ambarı paketidir.
Apache tarafında geliştirilmektedir. Yapılandırılmış veriyi yönetmek, sorgulamak için HiveQL gibi SQL'e
benzer bir yapı kullanır. Hive'ın en önemli özelliği Hive ile yazılan kodları arka planda Java MapReduce
kodlarına çevirir bu sebeple java öğrenmeye ihtiyaç bulunmamaktadır.
Apache Pig: Hive gibi veri işlemek için geliştirilmiş bir projedir. MapReduce ile yapılan işlemleri Pig ile
daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Yahoo firması taradından geliştirilen açık kaynak kodlu
projedir.
Storm: Ücretsiz olarak dağıtılan gerçek zamanlı hesaplama yapabilen bir sistemdir. Storm, Hadoop'un toplu
hesaplama işlemlerini gerçek zamanlı olarak yapmaktadır. Sınırsız veri akışlarını güvenilir bir şekilde işler
[19].
Bulut Bilişim: Bulut bilişim (cloud computing), web servisleri aracılığıyla internet üzerinde veri
depolayabilen ve aynı zamanda ortak bilgi paylaşımına izin veren bir hizmettir [20].
ElasticSearch: Büyük veri ambarları içerisinde doküman endeksleme, tam metin arama ve veri analizi
yapmak için güçlü ve hızlı bir araçtır.
Redis: Redis, açık kaynak kodlu, bellekte veri yapısı şeklinde tutulan, önbellek ve aracı olarak kullanılan
veritabanıdır. Dizeler, liste, kümeler, sıralanmış kümeler, resimler, coğrafi knumlar gibi veri yapılarını
destekler. Redis, anahtar/değer tasarlanmış ve gittikçe popüler olan bir NoSQL veritabanıdır.
Apache Oozie: Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olarak geliştirilen Hadoop sisteminde bulunan tüm işleri
periyodik zaman dilimlerinde yöneten bir iş akışı zamanlayıcı aracıdır.
Apache Kafka: Büyük veri kümelerini hızlı, hatasız ve güvenli bir şekilde çeşitli kanallardan toplayıp, diğer
dağıtık sistemlere göndermek için gerekli olan mesajlaşma sistemidir. Akışı sağlanan veriler bir kuyruk
yapısı şeklinde atılarak Hadoop, pig, hive, spark gibi araçlara transfer edilmesini sağlar. Toplanan verilerin
sistemler veya uygulamalar arasında güvenilir bir şekilde gerçek zamanlı veri akışını sağlayan araçtır [21].
Apache Mahout: Uyumlu ve yüksek performanslı makine öğrenmesi uygulamaları oluşturmak için Apache
tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu kütüphanedir [22].
Sqoop: İlişkisel veritabanları ile Hadoop (HDFS) arasında
kodlu bir yapıdır.

veri transferi yapılmasını sağlayan açık kaynak

Apache Flume: Flume, büyük miiktardaki günlük verilerini verimli bir şekilde toplamak, bir arada tutmak ve
güvenilir bir şekilde taşımak için dağıtık bir sistem olarak tasarlanmıştır [23]. Kısacası, log (günlük verisi)
toplama aracı olarak tanımlanmaktadır.
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Hbase: Java ile programlanmış, Hadoop dosya sisteminde çalışan, Google Big Table'dan esinlenerek
geliştirilmiş, ilişkisel olmayan ve NoSQL mimarisini benimsemiş bir veritabanıdır.

4. BÜYÜK VERI IŞLEME ARAÇLARI
4.1. Apache Hadoop / MapReduce
Hadoop, Dağıtık sistem üzerinde bulunan belirli türdeki büyük veri kümelerini işlemek için geliştirilmiş
yazılım çerçevesidir. Google MapReduce ve Google dosya sisteminden esinlenerek geliştirilmiştir [5].
Kümelenmiş bilgisayarlar arasında büyük çaplı verileri işlemek amacıyla geliştirilmiştir. Hadoop Distributed
File System (HDFS) olarak adlandırılmış bir dağıtık dosya sistemi ile Hadoop MapReduce özelliklerini bir
araya getiren açık kaynaklı bir ekosistemdir. Ayrıca HDFS ve MapReduce bileşenlerinden oluşan bir yazılım
geliştirme yapısıdır [17]. HDFS ile büyük verileri dağıtık sistem yapısı sayesinde birden fazla bilgisayarda
saklanabilmekte ve yönetimi yapılabilmektedir.
Büyük veri kümelerini paralel olarak işlemek ve analiz etmek için kullanılan bir programlama modelidir [9].
Map ve Reduce gibi iki fonksiyondan oluşan veri analiz algoritmasıdır. Google tarafından ilk kez
önerilmiştir. İşlenecek olan veriyi filtreleyen map fonksiyonu ve işlediğimiz verilerin analizini sonuç olarak
döndüren Reduce fonksiyonu bir araya geldiğinde MapReduce ortaya çıkmıştır.

Resim 2. Map/Reduce İşlemi[24]

4.2. Talend Open Studio for Big Data
Talend yazılımcıları tarafından geliştirilmiş bu büyük veri işleme aracı ile Hadoop'un hızında ve
kapasitesindeki veri kümeleri için ETL (Veri toplama, veri dönüştürme ve hedefe yükleme) [25] işlemlerini
basite indirger [26]. Talend Open Studio for Big Data , kolay, sihirbaz uygulamaları olan eclipse tabanlı bir
araçtır. Ayrıca verilerinizi NoSQL, HDFS, Hbase, Hive, Pig, YARN teknolojilerini bütünleişk bir şekilde
kullanarak Hadoop'un tüm gücünden faydalanmamızı sağlamaktadır [26].

4.3. SAP HANA
SAP firması büyük verileri gerçek zamanlı işlemek için SAP HANA'yı kullanıma sunmuştur [31]. Sürekli
olarak artan büyük hacimli verileri bünyesinde barındırdığı bellek içi veritabanı teknolojisini kullanarak hızlı
bir işlem yapılmasını sağlamaktadır. Bellek içi teknolojisi sayesinde büyük verileri anlık, karşılaştırmalı, hızlı
kararlar almayı sağlayabilme ve gerçek zamanlı analiz etme özelliğine sahiptir [32]. SAP HANA, veri
kontrol, analiz, bütünleştirme işlemlerini gerçekleştiren tek başına yazılım olmamakla beraber donanımla
birlikte gelen bir veri platformudur. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verileri analiz
edebilme özellikleri bulunmaktadır.
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4.4. KNIME Big Data Connector
Açık kaynak kodlu bir veri analizi platformudur. İçerisinde Büyük Veri ile ilgili iki araç bulunmaktadır.
Knime Big Data Connector aracı ile KNIME Server ve KNIME Analytics içerisinden Hadoop verilerine
kolayca erişim imkanı sunmaktadır. Hadoop/HDFS'ye erişmek için Hive veya Impala üzerinden
kütüphaneler aracılığıyla ulaşılır. Ayrıca bu verilere eriştikten sonra Knime düğümlerine veriler eklenerek
işlemler yapılır. KNIME platformu birçok işlemleri gerçekleştiriyor. Bunlar; belge okuma ve ayrıştırma,
varlık tanıma, filtreleme ve değiştirme işlemleri, kelime sayma, anahtar kelime çıkarımı, dönüşüm ve
görselleştirme işlemleri olarak belirtilebilir [27].

4.5. Apache Spark
Disk üzerinde Hadoop Mapreduce işleminden 10 kat daha hızlı veya bellekte 100 kat daha hızlı veri işlemesi
yapabilen bir platformdur. Apache Sparki büyük ölçekli verileri işleyebilen hızlı bir motordur. Anlık olarak
akan verileri kolaylıkla işleyebilme özelliği bulunmakta ayrıca Hadoop MaprReduce işleminde yazılan
kodlardan daha az kod yazarak daha hızlı ve kolay veri işlemesi yapılabilmektedir. MapReduce yapısının bir
alternatifi olarak düşünülebilir. Spark işlemlerinde bellek içi teknolojisi kullanılmaktadır. Tek başına ,
Hadoop veya bulut üzerinde çalışabilmektedir [30]. HDFS, Cassandra, HBase ve birçok veri kaynaklarına
erişim sağlayabilmektedir. Spark, makine öğrenimi için MLib, akan veriler için Spark Streaming, SQL,
GraphX gibi güçlü kütüphaneleri bünyesinde barındırır [30].

Resim 3. Apache Spark Ekosistemi [30]

4.6. Amazon EMR (Elastic MapReduce)
Amazon firmasının servisleri arasında bulunan veri analizi yapabilme kabiliyetine sahip , büyük miktarda
veriyi işlemek ve analiz etmek için Apache Hadoop ve Spark gibi platformlarını kullanarak verileri
yönetebilmektedir [35]. Verileri depolamak için Amazon S3 (Simple Storage Service), DynamoDB, HDFS
gibi veri saklama depolarına büyük ölçekli veriler aktarabilme ve yönetebilme imkanı sunmaktadır.

4.7. QlickView
QlikView büyük veri konusunda çözüm üreten bir araç piyasaya sunmuştur. Veri modeli kullanmadan ve
programlama dili kullanmadan veri analizi yapılabilmektedir [29]. Akıllı görsel ile veriler anlık takip
edilebilmekte ve mobil cihazlarınız üzerinden ulaşabilme imkanı sunmaktadır. Veriler bellek-içi veritabanı
teknolojisi ile 10 kata kadar sıkıştırma imkanı tanımaktadır. Büyük veri alt yapısı bulunan, büyük veri
ambarına sahip fakat QlikView veri kümeleri üzerinde saklamak istemeyen kullanıcılara , QlikView Direct
Discovery yaklaşımını kullanarak belirli analizleri bellek içi teknolojisini kullanarak bellek içinde ve
dışındaki veri kaynaklarına doğrudan erişim imkanı sağlamaktadır [29].
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Resim 4. QlikView Çalışma Mantığı

4.8. IBM BigInsights
Kurumsal ölçeklere hitap eden büyük veri analizi işlemlerini ve süreçlerini platform olarak sunmaktadır.
Esnek yapıda olan bu ürün büyük veri analizini sağlamak için Hadoop ve Spark mimarisinin özelliklerini
biraraya getiren kurumsal bir yapıyı benimsemektedir. BigInsights ürünü ile yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış verileri kolayca entegre ve analiz edilmesi yeteneğine sahiptir. Bu yetekler içinde Spark,
sorgu cümlecikleri ve metin analizi gibi birçok konu bulunmaktadır. Hadoop altyapısının hazır olarak
sunulması daha az zamanda değerli bilgileri ortaya çıkarabilmektedir [33]. Verileri JAQL sorgulama dili ile
analiz edebilmektedir.

Resim 5. IBM Büyük Veri Yapısı [34]
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4.9. Apache Impala
İmpala, daha önceden Cloudera firması tarafından geliştirilen daha sonra ise Apache kuluçka projesine dahil
edilen Apache Hadoop ekosistemi üzerinde geliştiriciler tarafından gerçek zamanlı, yüksek performanslı ve
kısa zamanda sonuçlar veren dağıtık sorgulamalar yapabilen bir motordur [23]. Impala, açık kaynak kodlu
herkes tarafından erişebilir durumda olan bir uygulamadır. Impala, ücretsiz bir uygulamadır gerçek zamanlı
sorgulamalar veya kaynağından derlenmiş sorgulamaları yapılabilen paket olarak sunulmaktadır. Ayrıca son
zamanlarda Cloudera, MapR, Oracle ve Amazon tarafından desteklenmektedir.

4.10. MapR Converged Data Platform
MapR, yeni nesil veri uygulamalarına katkı sağlamak için bünyesinde barındırdığı Hadoop, Spark ve Apache
Drill gibi teknolojileri kullanarak gerçek zamanlı veri analizi yapabilen, ölçeklenebilir ve kendine ait bir
dosya sistemi kullanarak kurumsal bir veri yönetimi ve depolama sağlayan platformdur. MapR platformu,
önemli verilerinizi ve uygulamalarınızı kurumsal güvenlik, güvenilirlilik ve gerçek zamanlı işlem sağlayarak
hem donanım hem de operasyonel maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir [36]. Akan veri analizi için
Apache Kafka uygulama arayüzlerini kullanır, ayrıca kendine ait bir dosya yapısı sistemi ile birlik HDFS
yapısınıda içermektedir. Amazon Web Service, Microsoft Azure gibi bulut hizmetleri üzerinde
çalışabilmektedir.

Resiml 6. MapR Mimarisi [36]
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5. BÜYÜK VERİ KATMANLI MİMARİSİ
Büyük veri mimarisi içerisinde veri depolama, işleme, analiz etme ve yönetme gibi bileşenleri barındırır.
Şekil 5 de görüldüğü gibi katmanlı bir yapıda gösterilmiştir.

Resim 7. Büyük Veri Katmanlı Mimarisi [37]

Şekil 5’de görülen büyük veri mimarisindeki katmanlara bakılarak verilerin analizleri ve yönlendirmeleri
yapılabilmektedir. Bu katmanlı mimariye göre eldeki verilerin karmaşıklığına bakılarak hangi süreçlerden
geçirildiği belirlenebilir. Tüm süreçler ayrı ayrı olarak da işlemden geçirilebilir.

6. BÜYÜK VERİ İŞLEME ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Büyük veri araçlarının hız, ölçeklenebilir, hesaplama, teknoloji ve yöntem bakımında aşağıdaki Tablo 1 ,
Tablo 2 , Tablo 3 ve Tablo 4 ‘de karşılaştırılmıştır.
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Tablo 1. Büyük Veri Araçlarının Özellikleri
Araç/Platform

Hız

Ölçeklenebilirlik

Hata
Toleransı

Bellek içi veritabanı
teknolojisi

Açık Kaynak Kodlu

Hadoop
MapReduce

Yavaş, daha düşük
performans

Ölçeklenebilir

Var

Disk üzerinde veriler
işlenir

Evet

Talend Studio

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

Apache Spark alt
yapısı ile İn Memory
teknoloji kullanır

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

QlikView

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

Apache Spark alt
yapısı ile İn Memory
teknoloji kullanır

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

Amazon EMR

Hızlı

Dinamik
ölçeklenebilir

Var

Apache Spark alt
yapısı ile İn Memory
teknoloji kullanır

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

Apache Spark

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

Var

Evet

SAP HANA

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

Var

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

IBM BigInsights

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

Apache Spark alt
yapısı ile İn Memory
teknoloji kullanır

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

Apache Impala

Hızlı

Ölçeklenebilir

Yok

Bellek içinde veri
işlemeyi destekler

Evet

KNIME Big Data
Connector

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

Apache Spark alt
yapısı ile İn Memory
teknoloji kullanır

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

MapR Platform

Hızlı

Ölçeklenebilir

Var

MapR-DB ile In
Memory kullanılır

Platform olarak açık
kaynak
kodlu
değil
içerisinde
bulunan
bileşenler açık kaynak
projelerden oluşur

Tablo 2. Büyük Veri Araçlarının Özellikleri
Araç/Platform

Dağıtık
Sistemi

Dosya

Desteklediği
Formatı

Veri
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Gerçek
zamanlı
analiz

Lisans Türü

Paralel İşleme

yapabilme
Hadoop
MapReduce

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Hayır

Ücretsiz

Evet

Talend Studio

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretli

Büyük ölçekli paralel işlem

QlikView

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretli

Büyük ölçekli paralel işlem

Amazon EMR

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretli

Evet

Apache Spark

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretsiz

Evet

SAP HANA

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretli

Yoğun Paralel İşleme

IBM
BigInsights

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretli

Dağıtık paralel işleme

Apache Impala

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış

Evet

Ücretsiz

Yoğun paralel işleme

KNIME Big
Data
Connector

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Ücretli

Evet

MapR
Platform

Evet

Yapılandırılmış, Yarı
Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış

Evet

Lite
sürümü
ücretsiz

Paralel ve iteratif işleme

Tablo 3. Büyük Veri Araçlarının Özellikleri
Araç/Platform

Desteklenen

İşletim

Çevrimiçi
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Algoritma /
Kütüphane

Kullanım Amacı

ETL

Sistemi

Çalışabilirlik

Desteği

Desteği

Hadoop MapReduce

Windows, Linux, Mac OS

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri analizi,
işleme

veri

Var

Talend Studio

Windows, Linux, Mac OS

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri analizi,
yönetimi,

veri

Var

QlikView

Windows, Linux, Mac OS

Evet

Var

Veri analizi,
birleştirme

veri

Var

Amazon EMR

Debian/Squeeze

Evet

Var

Veri analizi,
işleme

veri

Var

Apache Spark

Windows, Linux, Mac OS

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri işleme,
yönetimi

veri

Var

SAP HANA

SUSE Linux Server, Red
Hat
Linux
Server,
Windows

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri analizi, hızlı
raporlama,
veri
transferi

Var

IBM BigInsights

SUSE Linux Server, Red
Hat
Linux
Server,
Windows

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri analizi,
işleme,
yönetimi

Ölçekle
nebilir
ETL
platform
u

Apache Impala

Linux

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri işleme

KNIME Big Data Connector

Windows, Linux, Mac OS

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri analizi,
işleme

veri

Var

MapR Platform

Red Hat, CentOS, Ubuntu,
SuSe, Oracle Enterprise
Linux

Evet
(Bulut
Üzerinde)

Var

Veri
işleme,
iyileştirme ve analiz
etme

Var

veri
veri

Gerekli
değil

Tablo 4. Büyük Veri Araçlarının Özellikleri
Araç/Platform

Veri Saklama Teknolojisi

Dosya Sistemi
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Streaming
Data (Akan
veri) desteği

Bulut üzerinde
çalışabilirliklik

Programlama
Dili Desteği

Hadoop
MapReduce

Cassandra, Couchbase, DynamoDB,
MongoDB, Neo4j, HBase

HDFS,
S3

Talend Studio

Cassandra, Couchbase, DynamoDB,
MongoDB, Neo4j

QlikView

Neo4j,
MongoDB,
DynamoDB

Yok

Var

C++,
Python,
Ruby, R

Java,
PHP,

HDFS

Var
(Spark
Stream)

Var

C++,
Python,
Ruby, R

Java,
PHP,

HDFS

Var
(Spark
Stream)

Var

Programlama dili
kullanmaya gerek
yoktur

Amazon EMR

Cassandra, Couchbase, DynamoDB,
MongoDB, Neo4j, HBase

EMRFS, HDFS,
Amazon S3,EFS

Var (Amazon
Kinesis
Stream)

Var

Java,
Perl,
Python,
Ruby,
C++, PHP ve R

Apache Spark

HBase,MongoDB

HDFS,
MapR
File
System,
Amazon S3

Var
(Spark
Stream)

Var

Java, Python, R,
Scala

SAP HANA

HDBLCM (HANA Database
LifeCycle Manager)

Unix
File
System,
Clustered
File
System, Shared
File
System,
GPFS

Var
(Smart
Data
Streaming)

Var

ABAP,
SQLScript, R

IBM BigInsights

IBM Big SQL

GPFS, Unix File
System

Var
(InfoSphere
Streams)

Var

Annotation Query
Language (AQL),
C++, Java, R,
Python

Apache Impala

HiveQL, HBase

Dosya
sistemi
barındırmaz
Hadoop üzerinde
çalışır.

Yok

Var

JDBC / ODBC
uygulama
arayüzlerini
(API) destekleyen
tüm
dilleri
destekler.

KNIME Big
Data Connector

Cassandra, Couchbase, DynamoDB,
MongoDB, Neo4j

HDFS

Var (KNIME
Streaming
Execution)

Var

R, Python, Java

MapR Platform

ANSI-SQL, MapR-DB, MongoDB

MapR
System

Var
(MapR
Event
Streaming)

Var

Java,
Python,
Ruby,R, Scala

Cassandra,

Amazon

File

Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de karşılaştırması yaplan ve özellikleri belirtilen büyük veri araçlarının
belirli güçlü ve zayıf yanları incelenmiştir.

6.1. Hız, ölçeklenebilir ve bellek içi teknolojisi
Hız açısından bakıldığında Hadoop MapReduce yöntemi dışında tüm araçlar hızlı çalışmaktadır. Fakat bazı
araçların Hadoop alt yapısı kullandığı unutulmamalıdır. Hadoop mimarisi ile birlikte Apachhe Spark
platformuda birlikte kullanmaktadırlar. Bu sebeple hız bakımında Hadoop MapReduce yönteminden daha
hızlı olan Apache Spark platformu ve alt yapısını kullanan araçlar öncelik olarak seçilmelidir. Büyük verinin
sürekli olarak arttığı düşünülürse bu yazıda incelenen araçlar gerekli bilgisayar alt yapısı ve teknolojiler
sağlandığında büyük veri işleme araçlarında ölçeklenebilirlik özelliği tüm araçlarda ortak olmalıdır. Bellek içi
teknolojisinin verileri direkt ana bellek (RAM) üzerinde işlemektedir geleneksel veri işleme teknolojisinde ise
disk üzerinde saklanan verinin işlenmesi nedeniyle bellek içi teknolojisinin daha hızlı olduğu söylenebilir. Bu
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sebeple incelediğimiz araçlar içerisinde Hadoop MapReduce dışındaki araçlar daha hızlı veri işleme
özelliğine sahip olurlar.

6.2. Açık kaynak, lisans, işletim sistemi desteği ve gerçek zamanlı çalışabilme
Apache Hadoop, spark ve impala açık kaynak kodlu ve lisans bakımından ücretsiz olarak dağıtıldığı için
diğer araçlardan daha az maliyetlidir. MapR, IBM BigInsights, SAP HANA, Talend Studio ve KNIME Big
Data Connector araçları bünyesinden birçok açık kaynak projesi barındırmaktadır fakat tümleşik platform
lisans türü bakımından diğerlerinden farklıdır. Gerçek zamanlı analiz özelliği bakımından Hadoop diğer
araçlaradan farklı olarak desteklememektedir. Gerçek zamanlı analiz özelliği sayesinde araçlarda işlenen
veriler anlık olarak işlenebilmekte ve saniyeler içinde takip edilebilmektedir.Desteklenen işletim sistemleri
bakımından Apache Hadoop, spark, talend studio, QlikView ve KNIME araçları Microsoft Windows, Linux
dağıtımları ve Mac OS işletim sistemleri, Amazon EMR platformu Debian/Squeeze (Linux dağıtımı) ve
Windows işletim sistemi, SAP HANA ve IBM BigInsights araçları SUSE Linux Server, Red Hat Linux
Server işletim sistemleri, MapR big data platformu ise Red Hat, CentOS, Ubuntu, SuSe, Oracle Enterprise
Linux işletim sistemleri tarafından desteklenmektedir.

6.3. Online erişim, mobil, bulut tabanlı çalışabilme, programlama dili desteği ve kullanım alanı
QlikView ve Amazon EMR büyük veri aracı online platformlar üzerinde çalışmakta ayrıca QlikView mobil
platform üzerinden de analizlerinizi raporlayabilme ve takip edebilme özelliği sunmaktadır. Apache Hadoop,
spark, impala, MapR, SAP HANA, IBM BigInsights, KNIME ve Talend studio araçları bulut tabanlı
sistemler ile birlikte çalışabilmektedir. Apache Hadoop MapReduce, spark, MapR, Talend, İmpala, SAP
HANA, IBM BigInsights araçları birçok programala ve sorgulama dilini desteklemektedir. Ayrıca QlikView
büyük veri işleme konusunda alt yapı ve teknoloji sağlandığında programlama dili olmadan veri analizi, hızlı
raporlama ve veri görselleştirme yapılabilmektedir. Apache Impala sorgulama motoru olduğundan JDBC /
ODBC uygulama arayüzlerini (API) destekleyen tüm dilleri ve veritabanlarını destekler. Karşılaştırmalı
olarak ifade edilen büyük veri işleme araçlarının en önemli ortak özelliği büyük verileri analiz edebilme ve
veriyi işleme yeteneğine sahip olmalarıdır.

6.4. Akan veri(Streaming Data) desteği, dosya sistemi yapısı ve veritabanı teknolojisi
Sürekli olarak akan verinin (Streamin Data) analizi için Hadoop MapReduce ve Impala için bir kütüphane
bulunmamaktadır. Apache Spark, Talend Studio ve QlikView platformununda Spark Streaming, Amazon
EMR ‘ da Amazon Kinesis Stream , SAP HANA’da Smart Data Streaming, IBM BigInsights ‘ da InfoSphere
Streams, KNIME Big Data Connector aracında KNIME Streaming Execution, MapR platformunda MapR
Event Streaming yapıları kullanılarak akan verinin kontrolü, yönetimi, analizi ve anlık olarak izlenmesi
yapılabilmektedir. Hadoop MapReduce HDFS, Amazon S3; Talend Studio HDFS; QlikView HDFS; KNIME
Big Data Connector HDFS; Amazon EMR EMRFS, HDFS, Amazon S3,EFS; Apache Spark HDFS, MapR
File System, Amazon S3; SAP HANA Unix File System, Clustered File System, Shared File System, GPFS;
IBM BigInsights GPFS, Unix File System; MapR Platformu geliştirdiği MapR File System; dosya sistemleri
ile çalışırken Apachhe Impala ise bir dosya sistemi barındırmamaktadır fakat Hadoop ile bütünleşik olarak
çalıştığından HDFS üzerinde uygulanabilir.
Hadoop MapReduce, Talend Studio, QlikView, Amazon EMR, Apache Spark, KNIME Big Data Connector
araçları birçok veritabanı ile çalışabilmektedir. MapR platformu bünyesinde bulundurduğu MapR-DB ve
diğer veritabanları ile çalışabilmektedir. Apache Impala ise sorgulama motoru olduğundan SQL benzeri bir
dil kullanmaktadır. Hive, HBase ile çalışmaktadır. IBM BigInsights bünyesinde bulundurduğu BigSQL; SAP
HANA platformu bünyesinde bulundurduğu HDBLCM (HANA Database LifeCycle Manager) ile
çalışabilmektedir.

7. SONUÇ
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte veri miktarında büyük bir artış olmuştur. Bu verilerin birçoğu kullanılamaz
denilerek bir kenarda tutulmaktadır. Tutulan bu veriler hem büyük yer kaplamakta hem de önemsiz olarak
görüldüğünden dikkate alınmadığından veriler çoğalarak büyük verinin oluşmasına sebep olmuştur.
Teknoloji şirketleri büyük veri içindeki bilgileri kullanmak, yarar sağlamak, içindeki değerli bilgiyi ortaya
çıkarmak için büyük veri analizi için araçlar geliştirmişlerdir. Büyük veri araçları sayesinde veri analizi, veri
yönetimi ve verinin işlenip değerli olan bilginin ortaya çıkarılması gibi işlemler yapılabilmektedir.
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Günümüz teknolojisinde büyük veri analizi, işletimi ve yönetimi için birçok araç ve altyapı geliştirilmiştir.
Büyük veri araçlarını verimli bir şekilde kullanabilmek için sistem alt yapınızın güçlü olması gerekmektedir.
Bu makale de en çok uygulanan büyük veri analizi araçları açıklanmıştır. Bu araçlar; işletim sistemi desteği,
hız, gerçek zamanlı analiz, akan veri desteği, lisans türü, ölçeklenebilirlik, bellek içi veritabanı teknolojisi
desteği ve programlama dili desteği gibi birçok özellik bakımından karşılaştırılmıştır.
Bu makalede tavsiye edilen büyük veri işleme aracı; açık kaynak ve ücretsiz, Hadoop MapReduce yapısından
daha hızlı olması, bellek içi veritabanı teknolojisini kullanarak hızlı veri işleyebilme özelliği, ölçeklenebilir,
akan veri ve gerçek zamanlı analiz yapabilmesi, makine öğrenmesi gibi birçok kütüphane desteğinin
bulunması, Windows, Linux ve Mac OS X işletim sistemlerinde çalışabilmesi ve bulut desteğinin olması
sebebiyle Apache Spark yapısı tavsiye edilmiştir.
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Abstract
In this symposium article a review of aerodynamic active flow control is carried out in order to view
performance of possible new aerodynamic active flow studies. The objective of this symposium article is
to conclude different future aerodynamic active flow control for progress of aerodynamic maximum lift
coefficient over drag coefficient ratio (i.e. flight performance/ Emax) and flight performance. For this
intention, initially a brief definition of aerodynamic active flow control is mentioned. Then, different
exisiting aerodynamic active flow types for different vehicles are classified and summarized. After, a brief
summary of aircraft applications done by others and us are listed. Finally, the consequences for future
viewpoints are presented.
Keywords: Lift, drag, lift over drag ratio.

1. INTRODUCTION
The main purpose of flow control can be explained as a change of fluid processing to improve efficiency and
performance. Active flow control is referred to as a control method that varies in the controllability of the
fluid at any time (laminar or turbulent). Constant control methods that do not show alteration of position are
known as passive flow control methods. Studies have been carried out by means of flow control, in particular
delays in laminar flow to turbulent flow regions or removal of flow separations by preventing turbulence
formation. With both active and passive flow control methods, it is possible to reduce the drag force
especially in air vehicles where the outflow has occurred; Studies have been carried out in the literature in
order to increase the lift force [1].
The flying performance of the aircraft in the various flight phases has a significant impact on the resulting
shock waves. While with passive control, it is only possible to increase the efficiency in certain stages, with
active control, optimum efficiency can be achieved in any flight condition. Flow control methods are
classified as in fig. 1. Any external energy expenditure is not the attached of passive control.
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Fig. 1. Classification of flow control methodologies [1]

Geometric shape change (adding winglet-sharklet to the wing tip), the installation of fixed vortex generators
on the wing come out as a result of a passive control method for aircraft. In recent years, concentrated on
working on active control methods where external energy is needed instead of passive flow control. The basic
operation of the active control method is carried out according to the principle that energy is transmitted by
the external energy source into the flow. It is divided into two main parts as pre-determined and interactive
methods.
The state of the flow area is not considered according to the method of predetermination. A study on the use
of this type of piezoelectric actuators can be shown as an example [2]. As another studying example can be
shown like as while lifting is increased by oscillating blowing; drag is decreased [3].
In the flow control by interactive method, there is power input by actuator and energy output by sensors can
be adjusted according to need. This is the most important point that differs according to the pre-determined
method. The interactive method is divided into feedforward and feedback, and as shown in fig. 2, some yield
losses have been eliminated from the feedforward system due to the sensor placement of the feedback system.

Fig. 2. Feedback control loop [1]

In the feedback control method, as shown in fig. 3, there are three basic elements. These are: flow properties,
actuators / sensors and control sections.
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Fig. 3. Feedback Flow control Schema [1]

It is mentioned in the literature that the aerodynamics and material structure must be improved in order to
improve the performance of the aircraft in order to ensure that the aircraft have less damage to the
environment and can serve on less expensive conditions. It has also been mentioned that aerodynamic
improvement not only contributes to the performance of the aircraft but also to the production and operation
phases. For these purposes, a review study has been carried out on the technologies that have improved the
aerodynamic performance of aircraft. They have included flow control equipments and technologies that
provide induced drag and noise reduction in their operation [4].
The active control method has two important advantages that can not be achieved with the passive control
method. These are the ability to control the flow with small energy outputs and to change the energy locations
as needed. The second is that the turbulent region generated by complex flows can be modified by the active
control method. Some examples of control mechanisms are shown in figures 4 and 5.

Fig. 4. Wing-adaptation and boundary layer control devices [5]
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Fig. 5. Examples of flow control and boundary layer [5]

2. APPLICATION FIELDS AND TYPES OF ACTIVE FLOW CONTROL
In the literature, studies about active flow control have been tried to be investigated and grouped by means of
application and instruments applied. Especially when examining about active flow control is being studied,
attention has been paid especially to studies on reduction of wing vortices. The purpose here is to decrease the
drag in direct proportion to the decrease of the vortex and so increase the lift.
When the studies on the wing profiles are examined that can be seen different studies have been carried out
on reducing the drag with the creation of shock waves in the turbulent regions. Dghim and Ferchichi studied
the structure and development of wing vortices of synthetic jet motion [6]. Actuators are used to create shock
waves. By means of the actuators used, synthetic flows or suction force are created. This extra flow force is
designed to change direction [7]. Also, in a similar study, the actuators were placed at 15% to 40% points
according to the length of the wing profile cord, and the occurrence of the stall was compared according to
the initial state [8].
In addition to these changes that can be made in active flow control, researchers have carried out another
study that brought about constant blowing. The purpose here is to compare the jet flow which varies
according to the need with constant blowing. When this work was carried out, they used a simple-shaped
vehicle without a wing profile. When constant blowing was used in the active flow control it was considered
necessary to use energy even when it was not needed, and it was seen that work on variable flow blowing was
done for this purpose. In the studies in which the constant blowing has taken place, investigations have been
carried out in such a way that the position changes with the variables of the blowing area and force. In these
studies, it was found that NACA wing profiles were used predominantly for the wing profile. These studies
on the external flow were also made at different angles of attack and the separations on the wing were tried to
be delayed. In other words, it is aimed to increase the stall angle. At the same time passive and active control
mechanisms have been compared [9-13]. In another method used for active flow control, the frequency of the
generated synthetic flow is changed [14].
Ayer and Wilde [15] have published the first series of studies investigating the effect of blowing on the
aerodynamic characteristics of wings and bodies with low aspect ratio. As a model, they preferred a wing
with an aspect ratio of 1.39, an angle of 50 degrees, a half-wing and a flapping plate. As a Reynolds number
was used 1.39*106. As a result, they pointed to an increase in the stall angle.
One of the studies about active flow control which is mentioned optimum values of the shape that is outlet
regions of the artificial flow generated by the actuator are concerned. It has been determined that the slit
width and cavity height at the outlet force of the synthetic flow have a significant influence on the control
[16-18]. The effect of Reynolds number and turbulence model as a further variable in numerical analysis
studies has been investigated [19-21].
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Chiekh and et al. [22] conducted a study using the PIV system on synthetic jet flow with a modified
rectangular flow that is symmetrically positioned relative to the geometric center of the basic flow. Another
study conducted an experimental study to use an active control system having an open mouth portion that
periodically provides synthetic jet flow so that the aerodynamic forces at the trailing edge of a plate can be
reduced. Depending on the thickness of the plate, the measurements were made by using the PIV method for
two different reynolds, 7200 and 14 400. They consist of two symmetrically placed synthetic jet actuators.
They preferred 50 and 100 Hz as flow frequency. With this experimental study, it was reported that a
reduction in drag coefficient of up to 25% could be achieved [23]. According to a recent study, an adaptive
wing designed to vary and the suction area in the region near the wing leading edge so that the performance
of the high speed air vehicle can be increased by providing flow control. According to the results of these
studies, a significant reduction in the aircraft fuel consumption and noise level has been found [24].
It has been observed that the suction force produced from wing leading edges and actuators are used to
generate as a source for the synthetic flow in the previously studied active flow control methods. In another
recent study, the synthetic fluid source required for active flow control on the wing, in particular for noise
reduction, was supplied with air by the pipes through the motors [25].

3. CONCLUSIONS AND OUTLOOK
As can be seen from the literature studies examined, synthetic flow generated at different frequencies can be
shown as the energy source required for active flow control by actuators, aircraft engines, making suction
from wing leading edge or aircraft body. However, active flow control is also considered to be classified as
suction, blowing and artificial flow. As a result of the work done with these flow control methods, it has been
understood that there is a decrease in the drag force on different vehicles, and it is understood that there is
also an increase in the lifts on the air vehicles.

4. FUTURE CHALLENGES
If the flow control in any area can be successfully processed using the active control method, it could be a
great contribution to the aviation industry. In order for this method to be successful, it is understood from the
literature studies that many fields should work collectively between the disciplines. In addition, it is necessary
to carry out numerical studies in the wind tunnels with the flow programs before the flow control works
become practical.
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Abstract
It is worthwhile to estimate the online parameter of the Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM).
In this method, regardless of the reasons of the parameter changes, the motor parameters are estimated
correctly. This method instantly predicts the parameters that vary due to saturation or temperature that
are not present in an off-line method. Thus, the control algorithm used by the method increases the
efficiency of the motor drive to ensure better performance in terms of speed range and dynamic response.
In this study, the online parameter estimation of the PMSM is studied considering the magnetic
saturation. Current injection method is used to estimate the parameters including winding resistance, dq
rotational inductance and rotor flux. In this method, the resistance values varying with temperature are
estimated instantaneously and with high accuracy by current injection
Keywords: Parameter estimation, Permanent magnet synchronous motor control, Saturation inductance
change and estimation, Temperature dependent inductance change and estimation.

1. INTRODUCTION
In the control of the PMSMs, the rotor position and speed information are needed to synchronize the rotor and
the rotating field. Electromagnetic or optical sensors are used to sense position and speed in conventional
control systems. There are many methods for sensorless control of SMSMs. These methods generally include
using the currents and voltages measured by the motor currents and voltages using the state observers [1- 5, 7,
8].
The techniques used in motor design have not succeeded in completely eliminating torque ripple in every
operating condition. One of the methods used to reduce the torque ripple by controlling the motor is the
estimation of the motor parameters and the tracking techniques. This estimation and tracker structures are
insensitive to changes during motor operation as they depend on pre-calculated parameters. While these
predicted values are used for the speed or current cycle in the first studies, online prediction techniques are
utilized to solve this problem in the following studies. Some prediction and audience algorithms include
neural networks and optimization methods with different numerical methods such as Kalman Filter and Least
Squares method [7, 9-22].

2.EQUIVALENT CIRCUIT AND MATHEMATICAL MODEL FOR PMSM
In the control of the PMSMs, the rotor position and speed information are needed to synchronize the rotor and
the rotating field. Electromagnetic or optical sensors are used to sense position and speed in conventional
control systems. There are many methods for sensorless control of SMSMs. These methods generally include
using the currents and voltages measured by the motor currents and voltages using the state observers [1-8].
The techniques used in motor design have not succeeded in completely eliminating torque ripple in every
operating condition. One of the methods used to reduce the torque ripple by controlling the motor is the
estimation of the motor parameters and the tracking techniques. This estimation and tracker structures are
insensitive to changes during motor operation as they depend on pre-calculated parameters. While these
predicted values are used for the speed or current cycle in the first studies, online prediction techniques are
utilized to solve this problem in the following studies. Some prediction and audience algorithms include
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neural networks and optimization methods with different numerical methods such as Kalman Filter and Least
Squares method [7, 9-22].
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where
represent to the stator phase-neutral voltages,
,
are the total flux of the phase
windings,
are the stator currents of the magnetic flux generated by the permanent magnets
, the
stator resistance is R s and the synchronous inductance is L s .
represents to the electrical angle of the rotor.
The electrical output power and electromagnetic torque of the motor can be shown by
(2)
(3)
where r is the mechanical rotor angle, and p is the double pole number of the motor. The equation of
motion can be expressed as follows
(4)
where ω r is the mechanical angular velocity, J is the moment of inertia, T y is the moment of friction, and B m
is the friction coefficient of the motor and rotating system. The relation between θ e electrical angle and ω e
electrical angular velocity can be written as
(5)
(6)
(7)
The stator synchronous inductance is the sum of the common inductances and self-inductance. [7, 23-27].
2.1 dq0 Equivalent Circuit and Model of Permanent Magnet Synchronous Motor
PMSMs are handled within the dq reference plane as usual free DC excitation synchronous machines. The
equivalent circuit of the motor is approximately the same as the free excitation synchronous motor. In the dq
model, the motor circuit are as two independent circuits as shown in Figure 1.
iq
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Lq

id

+

iq rs
vq

rs

Ld

id rs

wr Ld id

+

wr Lq iq

vqλ

DC

vd

vdλ
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-

Fig. 1. SMSM dq equivalent circuit
When Clarke and Park transformations are applied to the motor voltage equations given in Eq. (1), the
following equations are obtained
(8)
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(9)
The electrical torque expression is given by
(10)
where p is the number of machine rotor pole pairs. Equation (10) has two torque generating terms. The first is
the main torque of the motor which is responsible for the interaction of the magnet current and the q-axis
current. The second is based on the difference between the d and q axis inductance and is therefore called the
reluctance torque. This second component has a value of about zero at surface PMSMs. For convenience, the
state space representation of the machine model can be obtained as follows:

(11)

In this set of equations, λ m is the torque or the back emf constant of the machine, and J is the moment of
inertia of the rotor and the load.
By this method, the model developed in equation (11) is as a simplified model for an PMSM. Neglecting iron
losses (fuko and hysteresis losses) in this model leads to a small error in the accuracy of the results obtained
by the simulation. Iron losses are usually neglected in the model design.

3. SMSM TORQUE CONTROL
The equations that the motor torque relates to the currents will be explained how the current will be
controlled. This will enable us to see the importance of the motor parameters more effectively by these
controllers.
In this section, various algorithms that can be used with an PMSM will be given to relate machine currents to
electromagnetic torque. All of the algorithms given use the equations (12).
(12)

Since the d and q axis inductances of surface mount PMSMs have the same values (Ld = Lq), when the d-axis
current is set to zero, it can be shown as follows
(13)
Equation (13) shows that the electromagnetic torque of the motor only based on the q-axis current and is
completely independent of the d-axis current. For this reason, the d-axis current is controlled as zero. Thus,
the current driving the same torque is reduced to the smallest value. This process is called as "id = 0 control"
[6] and the value of the current iq is as follows
(14)

4. PMSM'S CIRCUIT PARAMETERS ONLINE ESTIMATE
The set of the motor parameters which are the subject of this study and are to be estimated are given in
equation (15).
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(15)

These four parameters are the values found in the equivalent circuit in Figure 1 when iron losses are
neglected. Lq is the inductance associated with the magnetic flux path between the poles and connecting the
stator and the rotor. Ld is the inductance of the magnetic path connecting the stator and the rotor, which is
is
moving permanent magnets. Rs is the electrical resistance of the winding associated with a stator phase.
directly proportional to the torque constant of the machine and
.
(16)

The purpose of this study is to estimate these parameters and to monitor the variability in the order
of motor operation online and also to simulate the motor control in its entirety for modelling of the motor
parameters according to external or internal effects appropriately. Therefore firstly, a model is designed for
motor behavior. This model is based on the equations given in the d-q conversion of a three-phase PMSM.
This part of the model calculates the phase currents, motor torque, speed and rotor position for a given input
voltage and load torque [23-28].
Figure 2 shows Matlab / Simulink simulation which the equivalent circuit parameters of the PSMS are
estimated.

Fig. 2. Estimation of equivalent circuit parameters of SMSM Matlab / Simulink simulation
The algorithm uses the d-q current feedback, which is calculated by the output voltages sent to the frequency
converter to estimate the inductance of the park transform and dq. Two other parameters being λ m and R s , are
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also required in this fast algorithm. The operation of this algorithm and its equations have already been
presented. The loop frequency for this block is chosen as 5 kHz.
Mechanical dynamics are much slower than the electrical dynamics. The speed controller uses a PI
compensator which gives the reference magnitude of a stator current from the error between the estimated
speed feedback and the desired reference speed. This magnitude is then converted to dq currents using the
maximum torque / ampere algorithm or the zero dq current algorithm.
The entire block diagram for estimation the equivalent circuit parameters of the PMSM is given in Fig.3

ω ref

dλ̂d
dt

iqref

vdc

vα
dq 2αβ

id ref

sa
sb

vβ

sc

dλ̂q
dt
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αβ 2dq

abc 2αβ

iβ

id

ωr

d
dt

αβ 2dq
ud

Rs

iq
id

Ld
Lq

uq

ωr

λm

Fig. 3. Block diagram of estimating the equivalent circuit parameters of the SMSM
There is no effect on the moment of id current in surface magnetized PMSM. For this reason, changing the id
current within certain limits does not have any effect on the motor's operation, other than power loss.
Therefore, engine parameters are estimated by injecting id current at different values. The Permanent State
Equations (17) of the PMSM are used in predicting the motor equivalent circuit parameters.

(17)
In PMSM with surface cylindrical magnet poles L d and L q are equal to each other and three parameters are
estimated as R s , L and λ m [9,10,14,15,19].
Then, the reference currents are injected, ud, uq, id, iq, and w are measured after the motor's transient regime
is finished. Taking the instantaneous values of these measured values cause the incorrect parameter estimated
due to noise. For this reason, calculating the average values or DC components of the values taken over a
certain period of time give a more accurate result for parameter estimation. This average value for the Id
current is obtained by equation (18).
(18)
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During the period Δt which the measurements are realized, the mean values of the values measured by N
samples are found as given in equation (19) based on the Ts switching period.
(19)
According to the injected current values, Ld and Lq can take different values due to saturation in the magnetic
sheet at each measurement. According to the each injected id current value, equation (20) can be written for
Ld and Lq as follows

(20)
Where β d and β q are the self inductances, αq, αd are mutual inductance terms. Mutual inductance can be
neglected since they have very small values. Equation (21) is obtained when equation (20) is substituted in
equation (17).

(21)
Since there are six unknowns in equation (21), it is necessary to obtain six equations. In this case, the matrix
of linear equations used to estimate the motor parameters by injecting three id flows can be obtained as given
in Eq. (22).

(22)

Ud and Uq voltages are calculated in the field-oriented control block. Inverter nonlinearity is taken into
consideration when calculating Ud and Uq voltages.

5. RESULTS
Winding resistance and inductance values of PMSM which is studied in the simulation are Rs = 2.7281 ohm,
and L = 0.004 Henry, respectively. Other parameters are Td = 0.07793, J = 0.00257955, B = 0.0003743, qm =
0.1293, Qm = qm, Ts = 1/5000, E = 100, Vdc = 100, Ty = 0. The results of the study for these values are
given as below.
5.1 Resistance Estimation
In the simulation of the PMSM, the winding resistance is Rs = 2.7281 ohm, the winding inductance is L =
0.004 Henry, the other values are Td = 0.07793, J = 0.00257955, B = 0.0003743, qm = 0.1293, Qm = qm, Ts
= 100, Vdc = 100, Ty = 0. The current, speed and torque changes for the simulation results are given in the
figures above.
In this simulated current injection method, resistance value ohm was obtained as Rst = 2.747.

The resistance value was estimated by an error of about 0.007%, in other words, 7 errors.

4035

5.2 Inductance Estimation
Simulation studies made in PMSM and torque changes according to the values used in these studies are given
and the simulation results are shown in Figure 5.
Using the current injection method for this operating state, the inductance value was obtained as Lt =
0.004772 H by taking Rst = 2.747 ohms.
3
The inductance for this operating state was estimated with an error of 19.3 percent.

Fig. 5. Time change of the torque PMSM
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Abstract
ZigBee protocol is widely spread in low data-rate applications as smart home applications, industrial
applications and military field because of specifications as low power, cost, complexity, communicate
wirelessly and small size. ZigBee standard operates in the ISM (Industrial, Scientific, and Medical) 2.4
GHz band for wireless communication. However, this unlicensed band spectrum is used by other wireless
technologies as Wi-Fi and Bluetooth. These technologies mostly coexist with ZigBee in the indoor
environments. Therefore, data loss occurred by signal interference because of sharing 2.4 GHz band. To
overcome this issue, frequency, space and time division based mechanisms are performed. In this paper,
we evaluate the performance of frequency hopping mechanism on ZigBee-based networks that is based on
frequency division approach and discuss the simulation results.

1. GİRİŞ
ZigBee[1] protokolü, IEEE 802.15.4 standardını esas almakla birlikte örgüsel bir ağ yapısına veya yıldız
topolojiye sahip olabilmektedir. Bunun ile birlikte; enerji verimli yapısı, ucuz olması, kablosuz haberleşmesi
sayesinde hareket imkânı sunması, ufak boyutları, kolay yerleştirme ve uygulama imkânı ve karmaşıklığının
az olması gibi özellikleri sayesinde birçok alanda uygulanmaktadır. Bu alanların başında akıllı ev
uygulamaları, endüstriyel uygulamalar, otomotiv sanayi, hastaneler, tarım ve askeri uygulamalar gelmektedir.
ZigBee protokolü endüstriyel, bilimsel ve medikal (ISM) uygulamalar için ayrılan lisansız bant spektrumunda
2.4 GHz aralığında çalışmaktadır. ZigBee ile birlikte Bluetooth (IEEE 802.15.1), Kablosuz Yerel Alan Ağları
(IEEE 802.11b, 802.11g ve 802.11n), WiMAX, Mikrodalga fırınlar gibi birçok teknolojide bu spektrum
aralığını kullanmaktadır. Kapalı alan uygulamalarının birçoğunda ZigBee ile birlikte bahsi geçen teknolojiler
beraber kullanılmakta ve aynı frekans spektrum aralığı kullanılması nedeniyle sinyal karışmaları meydana
gelmektedir. Bunun sonucu olarak veri kayıpları oluşmaktadır. Bu problemi çözmek amacıyla birçok farklı
çalışma gerçekleştirilmiştir. Önerilen çözümlerden önemli bir tanesi de frekans atlama mekanizmasıdır. Bu
mekanizmada kısaca, sinyal karışması tespit edildiğinde başka uygun bir kanala geçiş yapılmaktadır. Yapılan
çalışmada, frekans atlama mekanizmasının modellenmesi ve benzetimi gerçekleştirilerek başarım
değerlendirilmesi sunulmaktadır.
Makalenin sonraki bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci kısımda literatür çalışmaları sunulmuştur.
Üçüncü kısımda ZigBee protokolüne ait detaylar ve sinyal karışması konusu ele alınmaktadır. Dördüncü
kısımda ise benzetim çalışması ve başarım değerlendirmesi verilmiştir. Son kısımda ise sonuçlar ve genel
değerlendirmeler aktarılmaktadır.
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Şekil 1. ZigBee ve Wi-Fi ile akıllı ev uygulaması

2. LİTERATÜRDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
ZigBee protokolü ile birlikte aynı ortamda aynı frekans üzerinde haberleşen diğer teknolojiler arasında oluşan
sinyal karışması üzerine birçok çalışma [2]-[11] gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarda sinyal karışması
sonucu ağın başarımının azaldığı açıkça gözlemlenmiştir. Buna çözüm olarak ise frekans bölmeli, zaman
bölmeli ve alan bölmeli yaklaşımları esas alan çözüm önerileri getirilmiştir. Yapılan çalışmalar, sorunu temel
olarak iki kısımda incelemiştir. İlk olarak sinyal karışımının tespitinin yapılmasına dair yaklaşımlar ve ikinci
olarak ise de sinyal karışmasından kaçınma mekanizmaları geliştirilmiştir.

3. ZIGBEE PROTOKOLÜ
ZigBee protokolü, OSI referans modelinin en alt iki kısmını oluşturan fiziksel katman ile Ortam Erişim
Katmanında (OEK) tanımlanmıştır. Düşük iletim hızına sahip kişisel alan ağları sınıfına giren ZigBee, uzun
pil ömrü, düşük maliyet, kurulum kolaylığı, güvenilir veri iletimi ve düşük iş-çıkarım oranı ve kısa mesafeden
kablosuz haberleşme gibi genel özelliklere sahiptir[1]. ZigBee protokolü 250 Kbit/s, 40 Kbit/s ve 20 Kbit/s
gibi farklı veri iletim hızlarını desteklemektedir. Bununla birlikte 2,4 GHz bandında kullanılabilen 16 adet
kanal (Şekil 2), 915 MHz bandında kullanılabilen 10 adet kanal ve 915 MHz bandında 1 kanal olmak üzere
toplamda 27 adet farklı kanal kullanma kapasitesine sahiptir. Ana-çerçeve yapısında çekişmeli ve çekişmesiz
erişim için iki kısım bulunmaktadır. Çekişmenin olmadığı zaman dilimlerinde haberleşme zaman bölmeli
çoklu erişim mekanizması (TDMA) ile gerçekleştirilmektedir. Çekişmeli zaman dilimlerinde ise Taşıyıcı
Dinleyen Çoklu Erişim / Çarpışmadan Kaçınma (CSMA-CA) veya ALOHA mekanizmaları ile
gerçekleştirilmektedir[12].

Şekil 2. ZigBee ve Wi-Fi kanal spektrumu
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3.1. Kanal Atlama Mekanizması
Frekans atlama, frekans çevikliği olarak da adlandırılmaktadır. ZigBee protokolünde kullanılan kanal atlama
mekanizmaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, sinyal karışmasının tespiti yapılmaktadır.
İkinci kısımda ise uygun bir kanalın tespiti ve kanal değiştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Kanal atlama
mekanizmasına ait genel akış diyagramı Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Kanal atlama mekanizması akış diyagramı

Sinyal karışmasının tespiti, paket hata oranına (Denklem 1) bakılarak gerçekleştirilmektedir. Paket hata oranı
(PER), hedef düğüme ulaşan paket sayısının toplam paket sayısına oranının toplamdan farkı olarak
hesaplanmaktadır. Eğer paket hata oranı %25’in üzerinde ise sinyal karışmasının gerçekleştiği
varsayılmaktadır. Bunun üzerine son düğüm, yönlendirici düğüm üzerinden koordinatör düğüme mesaj
göndermektedir. Bu mesajı alan koordinatör düğüm 2.4 GHz bandındaki kullanılabilen diğer 15 kanalın
bağlantı kalite seviyelerini (LQI) hesaplar. Bağlantı kalitesi, bağlantıdaki iletilen paketin kalitesi veya gücü
olarak tanımlanmaktadır ve değeri 0-255 arasında olabilmektedir. Bağlantı kalitesi ile paket hata oranı
arasında doğrusal olmayan ters bir bağıntı vardır. Eğer LQI değer 0 ise PER %100, LQI değeri 60 ise PER
%85, LQI değeri 120 ise PER %24 ve LQI değer 255 ise PER %0 değerini ifade etmektedir [13]. Bağlantı
kalitesi uygun olan kanal tespit edildikten sonra kanala ait enerji seviyesi hesaplanır. Enerji seviyesi
hesaplanırken kanalın RSSI (Gelen sinyal gücü seviyesi) değeri kullanılır. Eğer kanala ait hesaplanan RSSI
değeri uygun ise kanal atlama işlemi gerçekleştirilmektedir.
Paket hata oranı ( PER) = 1−

N iletilen

paket

N toplam

paket

(1)

4. BENZETİM ÇALIŞMASI
Frekans atlama mekanizmasının modellenmesi ve benzetiminde Riverbed Modeler[14] yazılımı
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen senaryoda frekans atlama özelliğine sahip bir ağ modeli ile frekans atlama
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özelliğine sahip olmayan bir ağ modelinin benzetimi gerçekleştirilmiştir. Frekans atlama özelliğine sahip olan
ağ 26. kanalı (2479-2481 MHz) kullanmakta ve frekans atlama özelliği olmayan ağda ise 25. kanal (24742476 MHz) kullanılmıştır. Wi-Fi düğümleri ise 14. kanalı (2466-2488 MHz) kullanmaktadır. Benzetim
çalışmasına ait parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Gerçekleştirilen benzetimde ZigBee düğümleri yıldız
topolojisine sahip olup her bir kişisel alan ağında 4 adet son düğüm vardır ve bu son düğümler yönlendiriciler
aracılığıyla koordinatör düğüm ile iletişim sağlamaktadırlar. Benzetim süresi başladıktan belirli bir zaman
sonra ZigBee düğümlerinin olduğu bölgeye Wi-Fi düğümleri dâhil olmaktadır. Bunun sonucunda da sinyal
karışmaları gerçekleşmekte ve paket kayıpları oluşmaktadır. Bu ortamda ağdaki paket kaybı, uçtan-uca
gecikme ve iş çıkarma oranı metrikleri gözlemlenerek analiz edilmiştir.
Tablo I. Benzetim parametreleri
Parametre

ZigBee

Wi-Fi

Veri Hızı

250 Kbit/s

24 Mbit/s

Paket Boyutu

256 Bit

200 Byte

Maks. Yeniden Gönderim

4

4-7

Düğüm Sayısı

18

6

Frekans

2,4 GHz

2,4 GHz

Alan

100m x 100m

Simülasyon zamanı
Modülasyon

720 s
O-QPSK

DPSK
Serbest uzay

Kablosuz kanal modeli

4.1. Başarım Değerlendirmesi
Senaryo, yıldız topolojiye dayanmaktadır ve bir merkezi düğüme bağlı dört adet son düğüm bulunmaktadır.
Senaryoda, düğümlere ait yedi farklı trafik yükü (trafik-1: 1 Kbit/s, trafik-2: 2 Kbit/s, trafik-3: 5 Kbit/s, trafik4: 20 Kbit/s, trafik-5: 40 Kbit/s, trafik-6: 80 Kbit/s, trafik-7: 160 Kbit/s) tanımlanmıştır. Frekans atlama
özeliğine sahip ağ (PAN1) ile frekans atlama özelliği olmayan ağ (PAN2) artan trafik yüküne göre paket hata
oranı, uçta-uca gecikme ve iş çıkarma oranı metriklerine göre başarım değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan değerlendirme metrikleri için benzetim süresi boyunca elde edilen değerlerin ortalaması alınmıştır.
Paket hata oranı, paket iletimindeki paket kayıplarının gönderilen paket sayısına oranıdır ve gerçekleştirilen
senaryo için Şekil 4’te sunulmaktadır. PAN1 için paket hata oranı eşik değeri olan %25 değerinden
başlamaktadır ve ağdaki trafik yükü arttıkça %43 seviyesine kadar artış göstermektedir. Düğümlerdeki trafik
yükü 20 Kbit/s seviyesine geldiğinde artık paket hata oranı doyuma ulaşmaktadır. Bundan sonraki değerler
yaklaşık olarak aynı çıkmaktadır. PAN2 için ise sinyal karışmasının tespitinden sonra frekans atlama işlemi
gerçekleştiğinden dolayı paket hata oranı yaklaşık %6 seviyesinde durağan bir şekilde devam etmektedir.
Frekans atlama mekanizması sayesinde en az 4 kat daha az paket kayıp oranı elde edilmektedir.

Şekil 4. Paket hata oranı

Uçtan-uca-gecikme, paketin üretilme zamanı ile hedefe ulaşma zamanı arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır. Şekil 5’te görüldüğü üzere, uçtan-uca gecikme değerleri PAN1 için düşük trafik yükünde
0,025 saniyedir ve trafik yükü arttıkça doğrusal oranda artış göstermektedir. Bu artışa gönderilemeyen
paketlerin kuyrukta birikmesi neden olmaktadır. Bir diğer sebebi ise trafik yükü arttıkça paket hata oranının
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artmasından dolayı daha fazla paketin kuyruğa eklenmesidir. PAN2 için ise uçtan-ucan gecikme değeri 0,025
saniye seviyesinde kalmaktadır ve trafik yükü artmasına rağmen kuyruğa düşen paket olmamasından dolayı
artış göstermemektedir. Frekans atlama mekanizması olmadığı zaman uçtan-ucan gecikme seviyesi saniyeler
seviyesine çıkmaktadır ve ağda aşırı derecede gecikmelere sebep olmaktadır.

Şekil 5. Uçtan-uca gecikme

İş çıkarma oranı, başarılı bir şekilde iletilen veri paket miktarı ile ölçülmektedir. Şekil 6’da trafik yüküne göre
iş çıkarma oranları sunulmaktadır. Senaryoda koordinatör düğüm üzerinden alınan iş çıkarma oranı,
düğümlerdeki trafik yükü artış gösterdiği sürece artış göstermektedir. PAN1’de iş çıkarma oranı 16 Kbit/s
seviyesinden başlamakta ve düğümlerdeki trafik yükü 40 Kbit/s seviyesine ulaştığında ZigBee
protokolündeki kısıtlı sayıda garanti edilmiş zaman dilimlerinden ve çekişmeli erişim kapasite sınırından
dolayı doyuma ulaşmaktadır. Bu seviyeden sonra trafik yükü artsa bile artış göstermemektedir. Fakat PAN2,
trafik yükü artış gösterdikçe iş çıkarma oranı artış göstermektedir. Bu artış PAN1’deki seviyeden az olmasına
rağmen doğrusal olarak yükselmektedir. Bunun sebebi ise kuyrukta bekleyen gönderilemeyen paketlerin
devamlı var olmasıdır. Frekans atlama mekanizması %67 ile %232 arasında daha fazla iş çıkarma oranı elde
etmemizi sağlamaktadır. En fazla iş çıkarma oranı farkı 4-20 Kbit/s trafik hızlarında gerçekleşmektedir.
Trafik yükü bu seviyenin altına düştüğünde veya üstüne çıktığında aradaki iş çıkarma oranı farkı
düşmektedir.

Şekil 6. İş çıkarma oranı

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Gerçekleştirilen bu çalışma, ZigBee ağlarında frekans atlama mekanizmasının tasarım ve değerlendirilmesini
ele almıştır. Gerçekleştirilen tasarımın modellenmesi ve benzetiminde Riverbed Modeler yazılımı
kullanılmıştır. Frekans atlama mekanizmasının başarım değerlendirmesi uçtan-uca gecikme, iş çıkarma oranı
ve paket kayıp oranı metriklerine göre değerlendirilmiştir. Karşılaştırma sonuçları incelendiğinde, ZigBee
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düğümleri ile Wi-Fi düğümlerinin aynı ortamda haberleşmesi esnasında oluşan sinyal karışması ağda önemli
başarım kayıplarına neden olduğu gözlenmiştir. Güvenilir iletişimin sağlanması için sinyal karışma
probleminin çözülmesi gerekliliği gözükmektedir. Frekans atlama mekanizmasının sinyal karışması
problemine çözüm olduğu görülmektedir. Fakat trafik yükünün yüksek seviyelere çıkması ve kullanılan kanal
kapasitelerinin dolması sonucu frekans atlama mekanizmasının ağın başarımını daha fazla arttıramadığı
gözlemlenmiştir. Bu yüzden, ağın başarımı zaman bölmeli veya alan bölmeli yaklaşımlar ile birlikte hibrit
çözümler yardımıyla arttırılabilir. Buna ek olarak, sinyal karışmasını tespit edecek daha hassas algoritmalar
ile ağın başarımı yükseltilebilir.
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Abstract
Chaotic systems are widely used in cryptographic studies due to their rich dynamic properties in recent
years. In this study, a new chaotic system design is realized. The system has been analyzed such as
phase-portraits, time series, Lyapunov exponents, bifurcation diagram. Following the system analysis, a
new RNG (Random Number Generator) algorithm is designed with the newly developed chaotic system.
The random bit sequences obtained from the RNG are tested for randomness using NIST 800-22 tests.
Keywords: Chaos, Lyapunov exponents, Bifurcation diagram, NIST 800-22, Random number
generation
Kaotik sistemler, son yıllarda sahip oldukları zengin dinamik özelliklerden dolayı şifreleme
çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada yeni bir kaotik sistem tasarımı
gerçekleştirilerek, sistemin faz portreleri, zaman serileri, Lyapunov üstelleri, Çatallanma diyagramı
analizleri yapılmıştır. Sistem analizlerinin ardından, yeni geliştirilen kaotik sistem ile yeni bir RSÜ
(Rasgele Sayı Üreteci) tasarlanmıştır. RSÜ’den elde edilen rasgele bit dizilerinin, rassallık testleri NIST
800-22 testleri ile gerçekleştirilmiştir.

1. GİRİŞ

Kaos kuramı Edward Lorenz [1] tarafından literatüre kazandırılmış ve ardından üzerinde yoğunlaşan bilimsel
çalışmalar ve yeni geliştirilen sistemler ile birlikte gelişimini sürdürmüştür. Kaotik sistemler ile haberleşme,
robotik, kimya, biyomedikal, şifreleme vb. gibi birçok farklı alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir [2-7].
Kaotik sistemlerin sahip olduğu sistem parametreleri ve başlangıç koşullarına hassasiyet, ergodiklik, rasgele
çıktılar üretme gibi özellikler, kaotik sistemlerin şifreleme çalışmalarından da yaygın olarak kullanılmasına
sebep olmuştur [8-9]. Şifrelemenin temel gereksinimleri olan ve Shanon [10] tarafından tanımlanan
karıştırma ve yayılma özellikleri, kaotik sistemlerin sahip oldukları temel özellikler tarafından sağlandığı
ifade edilmiştir.
Literatürde kaotik sistemler kullanılarak geliştirilen birçok şifreleme çalışması bulunmaktadır. Kaotik sistem
tabanlı blok şifreleme algoritması ve protokol tasarımları [11-14], şifreleme uygulamalarında kullanılmak
üzere s-box tasarım algoritmaları [15-18], resim şifreleme algoritmaları [19-22] sunulmuştur. Kriptolojide
kullanılan en temel yapılardan birisi RSÜ’lerdir. RSÜ tarafından üretilen sayıların rassallığı şifreleme
işleminin kalitesini doğrudan etkilemekte, daha rassal sayıların kullanıldığı şifreleme işlemleri daha güçlü ve
dayanıklı bir yapıya sahip olmaktadır. RSÜ’ler şifrelemede anahtar üretimi ve dağıtımında, başlangıç
vektörünün oluşturulmasında, kimlik doğrulamada ve asal sayı üretimi gibi işlemlerde kullanılmaktadır[23].
Literatürde farklı kaotik sistemler ile geliştirilen ve hibrit RSÜ çalışmaları bulunmaktadır[24-30]. Çalışmanın
amacı, zengin dinamik özelliklere sahip bir kaotik sistem tasarımı gerçekleştirmek ve tasarlanan yeni sistem
ile yüksek rassallıkta rasgele sayı üretimi yapan bir RSÜ algoritması tasarlamaktır. Bu makalede, giriş
bölümünün ardından yeni kaotik sistem tanıtılmış ve sistemin analizleri yapılmıştır. Ardından yeni geliştirilen
kaotik sistem ile RSÜ algoritması tasarımı gerçekleştirilmiş ve üretilen rasgele bit dizilerine NIST 800-22
testleri uygulanmış ve test sonuçları incelenmiştir. Son bölümde ise sonuçlar verilmiş ve değerlendirme
yapılmıştır.
*
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2. YENİ KAOTİK SİSTEM TASARIMI VE ANALİZLERİ
Bu bölümde yeni RSÜ algoritmasında kullanılmak üzere, rassal ve zengin dinamik özelliklere sahip yeni
kaotik sistem tasarımı gerçekleştirilmiştir. Dinamik özellikleri yüksek ve daha zengin dinamik özelliklere
sahip sistemlerin, RSÜ tasarımında kullanımı üretilen rasgele sayıların rassallıklarını doğrudan
etkilemektedir. Önerilen kaotik sisteme ait denklem takımı aşağıda verilmiştir. Kaotik sisteme ait başlangıç
şartları x 0 =y 0 =z 0 =w 0 =1 ve sistem parametreleri a=1.5 olarak belirlenmiştir. Sisteme ait tek bir parametrenin
bulunması sistemin işlem yükünü oldukça azaltmakta ve uygulamada bir avantaj oluşturmaktadır.
x = a( y − z ) − w
y = w − y − zw

(1)

z = w − z + xy
w = x + y + yz

Zaman serileri analizi sistemin durum değişkenlerinin zaman içinde almış oldukları değerleri tespit etmek için
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde sisteme ait değişkenlerin nasıl bir değişim izlediği tespit
edilebilmektedir. Şekil 1’de yeni kaotik sistemin x, y, z ve w fazlarına ait zaman serileri diyagramı
görülmektedir. Faz uzayı, sistemin durum değişkenleri ve türevlerinin oluşturduğu uzaydır. Faz portreleri
analizinde bir sistemin takip ettiği yörünge görüntülenebilir. Dinamik sistemlerin analizinde sistem hakkında
bilgi sahibi olmak için sistemin takip ettiği yörüngenin bilinmesi çok önemlidir. Şekil 2’de kaotik sistemin
farklı fazlarına ait faz portre çıktıları görülmektedir.
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Lyapunov üstelleri analizi, dinamik sistemlerin davranışlarını analiz etmek için kullanılan en önemli
yöntemlerden birisidir. Bu analiz sonucunda sistemin kaotik özelliklere sahip olup olmadığı tespit
edilebilmektedir. Bu analiz başlangıç şartları ve sistem parametrelerinin değişimine, sistemin tepkisini tespit
etmektedir. Şekil 3’te kaotik sistemin a parametresinin değişimine göre kaotiklik durumu analiz edilmiştir.
Lyapunov üstelleri diyagramında sistemin (+, 0, -) olarak üç farklı değer aldığı bölgelerde sistem kaotik
özellik göstermekte, diğer kısımlarda kaostan çıkmaktadır [31]. Şekil 3 incelendiğinde, kaotik sistem a
parametresinin 0.35-1.9 aralığında kaotik özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 3. Lyapunov üstelleri diagramı (a parametresi 0.1-2 aralığında)

Sistemin herhangi bir parametresindeki değişimin sistem üzerinde nasıl bir değişikliğe yol açtığını görmek
için en iyi yöntemlerden birisi çatallaşma analizidir. Bu analiz sonucunda ilgili parametrenin değişimine bağlı
olarak sistemin kaosa girdiği ve çıktığı değer aralıklarını tespit etmek mümkündür[32]. Şekil 4’te kaotik
sistemin a parametresi için yapılan çatallaşma diyagramı analizi görülmektedir. Sistemin a parametresi 0.351.9 aralığı için yapılan analiz sonucuna göre bu aralıkta sistemin kaotik özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Bu
analiz sonucu lyapunov üstelleri analiz sonucu ile örtüşmektedir. Tüm analiz sonuçlarına göre yeni
geliştirilen sistemin belirlenen parametreler ve başlangıç koşulları için kaotik özellikler taşıdığı tespit
edilmiştir.
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1.8

2

3. RASGELE SAYI ÜRETECİ TASARIMI VE NIST TESTLERİ
Bu bölümde yeni geliştirilen kaotik sistem kullanılarak yeni bir RSÜ algoritması tasarımı gerçekleştirilmiş ve
RSÜ ’den elde edilen rasgele bit dizilerinin rassallık durumlarını tespit etmek için NIST 800-22 testleri
uygulanmıştır. RSÜ algoritması tasarımında, kaotik sistemin tüm fazlarından bit dizileri üretilmiş ve elde
edilen tim bit dizilerine NIST testleri uygulanarak, sonuçları verilmiştir. Şekil 5’te RSÜ algoritmasına ait
blok diyagram görülmektedir.

Şekil 5. RSÜ algoritması blok diyagramı
Geliştirilen RSÜ algoritması tasarımı adımları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kaotik sistemin başlangıç koşulları ve sistem parametrelerinin tanımlanması.
Kaotik sistemin çözümlenmesi için uygun örnekleme adımı belirlenmiştir (Δh=0.0125). Bu
örnekleme adımı değeri kaotik sistemin çözümlenmesinde kullanılmıştır.
Kaotik sistem, belirlenen örnekleme adımı değeri kullanılarak RK-4 algoritması ile
çözümlenmektedir.
Kaotik sistemin çözümlenmesi sonucu her bir faza ait float sayılar(32 bit) elde edilmektedir.
Elde edilenı float sayılar, bit seçimi yapılmak üzere 32 bitlik binary forma dönüştürülmektedir.
Her bir faz için binary sayı dizileri üzerinden bit seçimi yapılmakta ve rasgele sayı dizilerine
eklenmektedir.
RSÜ tasarımında her bir fazdan farklı sayıda bit seçimi yapılarak, rasgele bit dizileri
oluşturulmuştur.
Kaotik sistemin x ve y fazlarından 16 bit, z fazından 8 bit ve w fazından 5 bit alınarak her bir faz
için rasgele bit dizileri elde edilmiştir.
Bit seçim işleminde float değerlerin binary forma dönüştürülmesi ile edilen 32 bitlik sayı
dizilerinin, yüksek hassasiyete sahip düşük değerlikli (LSB) bitleri üzerinden seçim yapılmıştır. Bu
şekilde daha yüksek rassallığa sahip bit dizilerinin elde edilmesi mümkün olmuştur. Her bir faz için
seçilen bit adeti yapılan testler sonucunda tespit edilmiştir.
NIST testleri için gerekli olan, her bir faz için gerekli olan 1 Milyon bit üretilene kadar kaotik
sistemin çözümlenmesine devam edilmiştir.
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•
•

Üretim sonucunda elde edilen 4 adet bit dizisine NIST testleri uygulanmıştır.
Rasgele bit dizilerinin herhangi birisinin, NIST testlerinin tümünden geçememesi durumunda,
kaotik sistemin parametreleri, başlangıç koşulları, örnekleme adımı veya bit seçim adetleri üzerinde
değişime gidilerek, yeni, daha rassal ve NIST testlerinin tamamından geçen rasgele bit dizilerinin
üretimi sağlanmıştır.

RSÜ’nün üretmiş olduğu rasgele bit dizilerinin, kriptolojik uygulamalarda kullanılabilmesi için, rasgelelik
testlerine tabi tutulması ve bu testlerin hepsinden geçmesi gerekmektedir. Ulusal Standartlar ve Teknoloji
Enstitüsü (NIST) tarafından geliştirilen ve standart olarak kabul edilen NIST-800-22 rasgelelilik testleri,
yaygın olarak kullanılan ve uluslararası kabul görmüş en önemli testlerden birisidir. Üretilen bit dizisinin
NIST testlerinin tamamından geçmesi, bit dizisinin şifreleme işlemlerinde kullanılacak bir rastsallığa sahip
olduğunu göstermektedir. Üretilen rasgele bit dizileri, NIST-800-22 testinde karmaşık ve detaylı testlere tabi
tutulmaktadır. Bu testler, üretilen rasgele bit dizilerinin, rassallık ölçüsünün tespiti için gerçekleştirilen
istatistiki testlerdir. NIST-800-22 testinde bulunan ve bit dizilerinin rasgeleliğini tanımlayan 16 farklı
istatistiksel test bulunmaktadır [33]. Tablo 1’de 4 faza ait NIST test sonuçları görülmektedir. Test sonuçlarına
göre, kaotik sistemin üretmiş olduğu tüm bit dizilerinin tüm NIST testlerinden geçtiği görülmektedir.
Tablo 1. Yeni kaotik sistemi temel alan RSÜ için NIST-800-22 test sonuçları

NIST Testleri

P-value (X) P-value (Y) P-value (Z) P-value (W)

Sonuç

Frekans testi

0,01612

0,57411

0,86343

0,57411

Başarılı

Blok frekans testi
Akış testi

0,86727

0,91050

0,71692

0,39839

Başarılı

0,82447

0,79925

0,01153

0,08368

Başarılı

En uzun birler akış testi

0,25528

0,06987

0,69688

0,69498

Başarılı

İkili matris derece testi

0,50253

0,89855

0,57648

0,43627

Başarılı

Ayrık fourier dönüşüm testi

0,60732

0,16866

0,93417

0,59455

Başarılı

Örtüşmeyen Şablon eşleştirme testi

0,01225

0,77120

0,04969

0,29208

Başarılı

Örtüşen Şablon Eşleştirme Testi

0,90814

0,02176

0,80754

0,88503

Başarılı

Maurer’in “Evrensel İstatistik” Testi

0,69358

0,96877

0,71935

0,74384

Başarılı

Doğrusal Karmaşıklık Testi

0,86154

0,63932

0,01641

0,23599

Başarılı

Seri testi-1

0,46368

0,74083

0,40466

0,46805

Başarılı

Seri testi-2

0,82931

0,35282

0,46651

0,33148

Başarılı

Yaklaşık Entropi Testi

0,69128

0,71509

0,15945

0,85016

Başarılı

Birikimli toplamlar testi

0,01255

0,79581

0,76264

0,44517

Başarılı

Rasgele Gezinimler Testi (x = -4)

0,53805

0,85627

0,39048

0,69157

Başarılı

Rasgele Gezinimler Değişken Testi (x = -9)

0,76765

0,43525

0,49676

0,28539

Başarılı

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu makalede zengin kaotik dinamiklerine sahip yeni bir kaotik sistem tasarlanmıştır. Yeni kaotik sistemin faz
portreleri, zaman serileri, lyapunov ve çatallaşma analizleri yapılarak, kaotik sistemin analizleri
gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, kaotik sistemin zengin ve oldukça rassal çıktılar üreten bir
yapıda olduğu ispatlanmıştır. Tasarlanan yeni kaotik sistem ile yeni bir RSÜ tasarımı sunulmuştur. Yeni RSÜ
tasarımında kaotik sistemin tüm fazlarından elde edilen çıktılar kullanılarak, rasgele bit dizileri elde
edilmiştir. Rasgele bit dizilerinin rassallık durumları, NIST 800-22 testleri ile test edilmiştir. Test sonuçlarına
göre, yeni RSÜ algoritmasının üretmiş olduğu tüm fazlara ait bit dizilerinin, tüm NIST 800-22 testlerinden
geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak makalede sunulan yeni kaotik sistemin zengin dinamik özelliklere sahip
kaotik sistemin ve oldukça rassal çıktılar ürettiği ispatlanan RSÜ algoritmasının bilimsel çalışmalarda
kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
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Abstract
Control of a two wheeled vehicle system is studied in this paper. In order to realize this purpose, two
wheeled vehicle is thought as an inverted pendulum. After the pendulum is modelled, model of electric
motor is combined the pendulum model. Thus, nonlinear model is generated. Firstly, the model is
linearized. A state feedback controller and an observer are designed using the linearized model. By
applying external disturbance, the controller and observer are tested.
Keywords: Two wheeled vehicle model, state feedback control, observer design.

1. INTRODUCTION
Two wheeled robots, in addition to the ability of carrying people and load, it becomes also a popular subject
with many robotic investigations which is developed based on inverted pendulum model due to its nonlinear
structure.
Many researchers focus on the control of the 2-wheeled inverted pendulum systems which are widely used on
numerous fields, including robotics, medical applications and intelligent vehicles in recent years. Many
studies such as JOE [1], Segway [2], Legway [3], B2 [4], etc., which are heavily depends on the inverted
pendulum systems (IPS), are performed. These systems are capable to balance themselves on two wheels and
turn around. Such robots which have these abilities can easily travel varies areas; sharp corners, danger zone
with small steps and curbs, and situations like when there is no enough space to travel for other vehicles, such
that the structure of the 2-wheeled inverted pendulum systems enable drivers to travel those areas. Addition to
this properties, it’s more reasonable using these vehicles instead of cars which causes air pollution,
particularly in short distances.
Many control studies for IPS are proposed to enable stability of the systems since IPS are unstable. In 2006,
Nawawi et al. introduce a mathematical model of the two-wheeled IPS. They state that their proposed model
is successful in realistic experimental environment based on their two different linear controller design [5]. In
[6], Ching-Chih Tsai et al. develop two different adaptive controller design to provide balance and rolling of
self-balancing two-wheeled vehicles using radial function based on neural network (RFBNN) in 2010. Huang
et al. investigate the problem of speed tracking of the mobile-wheel based IPS [7]. They state two sliding
mode control methods to eliminate systems` uncertainties and external disturbances. In 2014, Jian-Xin Xu et
al [8] applied integral sliding mode control method to balance two wheeled based mobile robots. By Yang et
*
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al, wheeled inverted pendulum is searched the automatic motion control which is widely applied to model of
many two wheeled robots [9]. In 2013, Jian-Xin Xu et al. put forward a novel implementation of TakagiSugeno type fuzzy logic controller for a mobile robot which has two wheeled and an inverted pendulum [10].
Main issue with wheeled IP is that using wheel rotation control, simultaneous stability of the vertical position
of normally unstable inverted pendulum (IP) and desired position of the wheel has to be accomplished.
Rest of the paper is organized as follows: Section 2 introduces how to generate mathematical model of the
two- wheeled IP. The generated model is applied to create model-based controller design. In Sectıon 3, the
design of the controller is explained in details. Observer is designed in Section 4. Results and discussion is
introduced in Section 5.

2. MATHEMATICAL MODEL OF THE SYSTEM
In order to both control and analyze, the system model is derived. Hence, two-wheeled mobile robot is
considered as IP and the robot is modelled by considering Newton’s motion law. Free body diagram of IP is
shown that Fig. 1.

θS

∑F

xs

CL + CR
x

lθS
ms g
lθ 2 S

YL + YR

NL + NR

Fig. 1. Free Body Diagram of IP

The forces in x-direction are calculated as:
2
N R + N L − ms lθs cos(θ s ) + ms lθs sin(θ s ) = ms x

(1)

Where, N R and N L are typified reaction force between chassis and right wheel and left wheel, respectively.
m s is mass of body. θ s and x are symbolized angular and locational position of vehicle. Eq. 2 shows sum of
the vertical forces on the pendulum as

∑F

xs

shown in Fig. 1:

( N R + N L ) cos(θ s ) + (YR + YL ) sin(θ s ) − ms g sin(θ s ) − ms lθs = ms x cos(θ s )

(2)

Y L , Y R are typified reaction force between chassis and wheels. g is gravity. The sum of the forces on the
center of the gravity (Eq.3):

− ( N R + N L )l cos(θ s ) − (YR + YL )l sin(θ s ) − (C L + C R ) = I sθs

(3)

Here, I s is moment of inertia of the chassis. C L and C R applied torque from the motors. Arranging above
equations, system’s movement equation is obtained as follows;

4053

( I s + ms l 2 )θs −

2K m K E
2K m
x +
Va + ms gl sin(θ s ) = −ms lx cos(θ s )
Rr
R

2K m
2K m K e
I
Va = (2mt + 2 2t + ms ) x +
x + ms lθs cos(θ s ) − ms lθs2 sin(θ s )
2
Rr
r
Rr

(4)

(5)

Where, K m and K e are torque constant and emf (electromotive force) constant, respectively. R is nominal
terminal resistance. m t and r are symbolized mass of the wheel and radius of wheels. V a is applied terminal
voltage. These equations are linearized by suggesting that θ s =π+Φ . At this equation Φ is a small angle from
upward position. Thus, liner equation of motion is obtained by,

2K m K E
2K m
( I s + ms l 2 )φ −
x +
Va − ms glφ = ms lx
Rr
R

(6)

2K m
2K m K e
I
x − ms lφ
Va = (2mt + 2 2t + ms ) x +
Rr
r
Rr 2

(7)

By using these equations and values given Table I, state-space model of the systems is formed as in Eq. 8.
Table I. Parameter of Dynamic Model [11]

Symbol

Value

Unit

g

9.81

m/s^2

r

0.051

m

mt

0.03

kg

ms

1.13

kg

It

0.000039

kgm^2

Is

0.0041

kgm^2

Km

0.006123

Nm/A

Ke

0.006087

Vs/rad

R

3

Ohm

State-space model of the system [11] is given as below.

1
0
 x  0
 x 0 − 0.0097 11.1594
 =
φ  0
0
0
  
φ  0 − 0.0293 172.1160

0  x   0 
0  x  0.0815
Va
+
1 φ   0 

  
0 φ 0.2456

(8)

3. CONTROLLER DESIGN
State-space model of the IPS model is stated in section 2. By using this state-space model, pole placement
control method is applied to balance the system. Before design controller, controllability matrix should be of
full rank. The controllability matrix (M) is shown as;
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M = [B

AB

A2 B

0.0815 − 0.0008 2.7408 
 0
0.0815 − 0.0008 2.7408 − 0.0532

A3 B ] = 
 0
0.2456 − 0.0024 42.2717 


0.2456 − 0.0024 42.2717 − 0.4913

(9)

The system can be control because rank of M matrix equals rank of A matrix. After this steps, positions of
poles are determined according to w n =10 rad/s and ζ=0.95. Because the rank of M is four, the state feedback
controller must be having four poles. Thus, other two poles are located at -10w n ζ. The system control block
diagram is given below.

Fig. 2. Control block diagram of the system

Because D matrix equals zero, the matrix isn’t shown in the Fig. 2. Via calculated and determined poles, state
feedback gain matrix is obtained as K= [-79120 -16707 78344 6391].

4. OBSERVER DESIGN
In the practice, all states variable cannot be measured. In this kind of states, observers can be design to
estimate state variable. Since measurement of IP’s angle is difficult, observer is designed. So as to generate
observer parameter, w n =100 rad/s and ζ=0.95 are assigned owing to running faster than controller. Thus, two
poles are generated. Observer must be having four poles. Other two poles are assigned same generated poles.
The system control block diagram is given below.

Fig. 3. Observer block diagram of the system

By using determined poles, observer gain matrix is obtained as L= [188.9786 -0.8002; 9902.4 -45.7335; 0.8297 189.0.117; -99.8934 10079].

5. RESULTS
Since make the two wheeled robots balance on upward position, angle of the inverted pendulum must be zero.
As well as it is defined regulator problem as shown in Fig 4.
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Fig. 4. Simulink model of the system

To show performance controller and observer, impulse external disturbance is applied to the system. The
results are shown in Fig 5.
10
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Fig. 5. System response to impulse external disturbance

To investigate boundary controller and observer, random external disturbance, which is shown in Fig 7., is
applied the system. The results are shown in Fig 6.
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Fig. 6. System response for random external disturbance
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Fig. 7. Signal of the random external disturbance (rad)

As shown in Fig. 5 and 6, when external disturbances are applied to system, the position are roughly zeros.

6. CONCLUSION
In this paper, two wheeled vehicle based on inverted pendulum model, which is hard to control, is modelled
and controlled. Firstly, the inverted pendulum system is modelled by using Newton’s motion law. After that
electric motor’s model and inverted pendulum model are emerged and nonlinear system model is generated.
As the generated model is very complex, the model is linearized and state space model is obtained. According
to state space model, pole placement control method is applied to balance the system. State feedback control
parameters are calculated based on determined criteria. Since all states variable cannot be measured in the
practice, observer is design for the controller. After feedback control and observer designed, their
performance are investigated by using external disturbance. Results are very satisfying for the system. In the
future work, nonlinear controllers would be design for the nonlinear model and set-point tracking would be
perform. And the future research would be to apply the proposed controllers in a real 2-wheeled IP system.
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Abstract
In this study a petro chemical pump casing has been designed by computational methods. Casing
thickness has been calculated according to applied high pressure given under operating conditions.
Casing stress analysis has been done by finite element methods regarding the calculated thickness. The
commercial code ANSYS Workbench has been used for this purpose. Mesh independences has been
verified by checking variation of von Mises stress over a determined region in front of the casing. Stress
analysis has been done iteratively for incremental thickness and optimized according to design criteria.
Keywords: Finite element method, high pressure, stress analysis, casing design, petro chemical
centrifugal pump.

1. INTRODUCTION
Reliability and maintainability are the key parameters for oil and gas, chemical and similar industries.
Centrifugal pumps are used as the primary equipment of processes in these industries. Loads caused high
temperature, high pressure and ambient conditions require pumps to be designed with high reliability [1-3].
Using computational methods in design of the pump brings cost minimization and prevent wasting of time
during modeling, production of patterns and prototype testing [4-5].
There has been studies on the design of pump casing. Pore and et al considered API 610 BB3 axially split
case multistage pump and made theoretical calculation of thickness [6]. Using ANSYS Workbench they
examined stress and deformation on pump casing. Suitability of calculated thickness and selected material
were checked under stresses on the pump casing. In another study by Ingham BB1 axially split case double
suction pump has been analyzed under internal pressure and nozzle loads. Stress and deformation on the
casing, wear rings and stuffing box are calculated [7]. Pump casing stress analysis has been done in the study
of Bhawar and Patwardhan on a BB1 axially split case double suction pump [8]. A boiler feed pump is
studied by Zuo and et al where for different casing diameter and thicknesses strength of chosen material
analyzed [9].
In this study, calculation of casing thickness has been done using ASME Pressure Vessels Code for a petro
chemical pump working under high pressure [10]. Calculated thickness of pump casing has been iteratively
analyzed in commercial code ANSYS Workbench. Mesh independences has been verified on modeled design
for aim of stability of analysis. When obtained values of stress is higher than determined reference stress
point, thickness of casing is going to incrementally increase and the analyzes will be repeated.
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2. DESIGN OF CASING
The thickness of casing has been calculated based on the formula given in the ASME BPVC. VIII.1-2015
standard [10];

S=

P.D
2.(σ .E − 0,6.P )

S= Thickness of casing
P= Design pressure
D= Casing inner diameter
σ= Maximum allowable stress
E= Casing factor

(1)

(m)
(N/m2)
(m)
(MPa)

In addition, the corrosion factor is added formula to obtain final thickness of casing[10]. The inner diameter
considered on casing and casing thickness area to be calculated are shown in fig. 1.

Fig.1. Casing side sectional view

Design pressure is taken 77.5 bar as reference for thickness of casing. The diameter of the pressure acting on
the inner wall of pump casing was determined as D=550 mm. The maximum permissible material stress for
the pump casing is set 216 MPa as ASTM A743 Gr CA6NM material at 25 ºC ambient temperature [11]. The
casing factor is taken as 0.8 given visual, magnetic particle or liquid penetrant in Table I.
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Table I. Casing factors[1]
Type of NDE

Casing factor

Visual, magnetic particle and/or liquid penetrant

0,8

Spot radiography

0,9

Ultrasonic

0,9

Full radiography

1,0

When above mentioned formula is applied, 12.5 mm casing thickness is calculated. Considering possible
corrosion inside or outside the casing, 3 mm thickness is added to the calculated value to secure corrosion that
ended up with a 15.5 mm of total thickness. This value is increased gradually to 16, 17, 18, 19 and 20 mm
and stress analysis are conducted.

3. NUMERIC MODEL
Computational mesh is generated with the commercial code ANSYS Meshing. Mesh elements are
constructed from SOLID185 and SOLID186 types[12]. In order to minimize the errors associated with mesh
size, a mesh independence study is performed. Proper mesh size is determined by controlling the stress
deviation with respect to mesh element size in the front casing side wall region, as shown in fig. 2.

Fig.2. Controlled part of the front side casing wall
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Fig.3. Mesh structure on the casing

Fig.4. Variation of maximum computed stress values with casing thickness and mesh size

ASTM A743 Gr CA6NM material is selected for pump casing. Material specifications are shown in Table II
Table II. Material specifications

Model

Casing

Material

ASTM A743 Gr
CA6NM

Young’s Modulus
[GPa]

210

Poisson Ratio

Yield Strength [MPa]

Tensile Strenght [MPa]

0.3

580

792
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Pump is fixed from the bolting holes located at two lateral side of the pump using a fixed support type
boundary condition. 77.5 bar pressure is applied to the inner surfaces of the pump and stress values are
computed.

Fig. 5.a) Fixing of the pump b) Application of the casing pressure to the inner surfaces

4. ANALYSIS
4.1. Stress and Deformation Field at the Casing with 15.5 mm Thickness

Fig.6. von Mises stress field for casing with 15.5 mm thickness
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355.3 MPa of maximum casing stress value is computed at the above specified region. Maximum stress value
shall be lower than the 67 % of the yield stress of the material multiplied by the casing factor[1]. In this
perspective, maximum stress shall be lower than 580x0.8x0.67= 311 MPa.

Fig. 7. Total deformation field for casing with 15.5 mm thickness

Table III. Maximum stress and deformations for different thickness values

Casing
thickness
[mm]

Specified region maximum
stress [MPa]

Total deformation [mm]

15,5

355,3

0,522

16

348,2

0,485

17

333,2

0,456

18

311,1

0,438

19

282,4

0,425

20

250,2

0,412

The stress value at the side wall of the casing with 19 mm thickness is computed lower than the reference
stress. Thus, minimum casing thickness for design is determined as 19mm. Stress and deformation
computation results of this design is given below.
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4.2. Stress and deformation field at the casing with 19 mm thickness

Fig. 8. von Mises stress field for casing with 19 mm thickness

Fig. 9. Total deformation field for casing with 19 mm thickness

5. CONCLUSIONS
Maximum stress at the critical section of the casing with 15.5mm sidewall thickness, which resulted from
theoretical calculations, is computed 355.3 MPa using numerical analysis. Reference stress of the material
used in design is known to be 311 MPa. The 355,3 > 311 MPa condition necessitated the control of new
designs with gradually increased casing thickness values. Final casing thickness is selected 19mm. Maximum
stress value computed at the most critical section is 282.4 MPa under the same boundary conditions which is
approximately 10.1% lower than the reference value. When deformation values are compared, maximum
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deformation for the design with 15.5 mm thickness is calculated 0.523 mm, on the other hand this value is
0.425mm for the latter case. Increasing the casing wall thickness resulted in a reduction of 23% of
deformation. Casing wall thickness can be reduced by using a material with a higher yield strength.
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Abstract
In this study, it is aimed to produce Cu matrix composite materials by using CrC particles, Cu matrix in
different ratios by using powder metallurgy (T / M) method. For this purpose, CrC particles in pure Cu
dust were added at different ratios of 5%, 10% and 15% and 20% by weight. The prepared mixtures were
shaped under a pressure of 450 MPa. The shaped parts were sintered at 950 ° C for 60 minutes. The
success rate of the sintering process was evaluated by examining the intensity and SEM images. The
microstructure and mechanical properties of the produced composites were investigated. Microscope
studies were performed using scanning electron microscopy (SEM). Examination of the SEM revealed
that the CrC phase was uniformly distributed in the Cu matrix composed of coaxial blanks. In the
hardness measurements made, as the CrC ratio increased, the hardness increased as a result.

Keywords: Copper, chromium-carbide, composite, sintering, hardness, SEM

1. INTRODUCTION
With the rapid development of technology, many new material types are being developed and used. These materials
developed are more suitable for today's conditions and their usage is becoming widespread. Metal matrix composite
materials have also been studied in recent years and new material types are derived.
The production method with T / M is a method used to produce full or semi-finished products [1]. It has been stated
that some materials such as composite materials, super alloys and hard metals can be produced only by the T / M
method because the melting temperatures of the metals are very high and reaching these temperatures is very difficult
under industrial conditions [2,3,4].
Many different Cu alloys are used in the chemical industry and electrotechnologies [5-7]. In addition to good thermal
and electrical resistance, Cu alloys also have high corrosion and oxidation resistance. Copper, on the other hand, has
good ductility and toughness [8]. The thermal conductivity and electrical conductivity of Cu matrix composites are
high. The mechanical properties and tribological properties of these composites are also good [9-12].
Metal matrix composites have many positive properties such as high elastic modulus, high strength and
reproducibility [13]. In addition, these materials have very good wear resistance due to particle reinforcements
[14,15]. There is also much research on copper matrix composites [16]. In a research conducted, wear resistance was
improved by adding Ni3Al particles to the copper matrix [9]. Cu-Cr SiC composite material has been produced and it
has been reported that the hardness of the test is increased [17]. In addition, Cu matrix FeMnP and FeCrP were added
to investigate microstructure and mechanical properties [18]. By making different additives to the Cu matrix,
*
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hardness, strength, wear resistance and conductivity can be improved [19]. In addition, it increased up to 4% of
tensile strength in varying Cu matrix ratios; 4% later, and the hardness increased with increasing Cu matrix ratio [20].

2. MATERYAL AND METHOD
2.1. Preparation of test specimens
The Cu particle size was used below 60 μm for use in experimental studies. The particle size of the CrC
powder used was chosen to be ≤ 100 μm. The chemical composition of the selected CrC powder is given in
Table 1. Fig. 1. shows the SEM image of different rate CrC particulate reinforcement Cu-CrC spaciman.

Table I. Chemical composition of Cu-CrC

Element
Cr

Purity
%88-91 min.

S

%0.05 max.

C

Si

Fe
P

%8-11 max.
%0.6 max.
%0.5 max.
0.05 max.

a

b

c

d

Fig.1. Weight; A) 5% b) 10% c) 15% d) 20% SEM image of Cu-CrC spaciman containing CrC.

Metal matrix composite materials was produced by powder metallurgy method. 5%, 10%, 15% and 20% CrC
particle reinforcements were made in the metal matrix and the powder materials were mixed for 24 hours
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using a turbula mixer. The homogeneous distribution of the mixture was confirmed by EDS analysis in the
SEM (Fig. 2).

a

b

d

c

Fig.2. Weight; a) 5% b) 10% c) 15% d) 20% EDS image of Cu-CrC spaciman containing CrC.

Table 2. EDS analysis report of 5 wt% Cu-CrC powder.

Elt.

Line

C
Cr
Cu

Ka
Ka
Ka

Intensity
(c/s)
6.86
152.08
620.21

Error
2-sig
5.732
13.418
25.536

Conc

Units

3.499
8.598
87.903
100.000

wt.%
wt.%
wt.%
wt.%

The mixed powders were then molded under a pressure of 450 MPa using a hydraulic press. A steel mold
produced from Ç1040 material is used in shaping, the mold used is cylindrical and has a diameter of 12 mm
and a depth of 25 mm. Samples obtained after pressing were sintered under protective atmosphere for 50
minutes at 9500C. This was done using the alumina base in the Protherm GSL-1500X brand tube furnace.
The weights of the sintered samples were determined using A & D HR-250AZ brand precision scale.The
volumes of the specimens whose masses were determined were found after measuring the diameters and
highes.

ρtrue =

m
v

(1)
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ρtrue is the actual density of the sample (gr / cm3), m is the mass of the sample (gr), v is the volume of the sample
(cm3).
Actual density was calculated according to formula 1. The theoretical density of the samples is;
(

)

(

)

(

)

(2)

Dt is theoretical density of the sample (gr / cm3), DCu is density of the copper sample (gr / cm3), DCr is density of the
chromium sample (gr / cm3), DC is density of carbon sample, Wcu is percentage ratio of copper weight, Wcu
percentage ratio of cromium weight, Wc is percentage ratio of carbon weight. The relative density was obtained by
proportioning the true density to the theoretical density (Fig. 7).

2.2. Metallographic studies of the test specimens
After pressing, the sintered products were wet sanded with 350, 600 and 1000 mesh SiC abrasive respectively and
polished surfaces with diamond paste. Each sample was polished with a diamond paste and then cleaned with ethyl
alcohol. The samples were polished with 5% Nital, cleaned with ethyl alcohol, and then dried in a hot air oven at 500
C for about 1 hour with hot air to make microstructural examinations. Microstructural properties of the samples from
the drying process were examined in a JEOL JSM-6510 Scanning Electron Microscope (SEM) device (Fig. 3). EDS
analysis graphs were generated for distribution of elements (Fig. 4).

Cu

CrC

Fig.3. SEM image of %15 CrC-containing sintered Cu-CrC sample.
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Fig.4. EDS analysis of the sintered Cu-CrC sample containing 15% CrC.

2.3. Hardness measurement test
The hardness measurements of the samples were measured by Vickers hardness method under the load of 200 gr for
10 seconds on the Mitutoyo Hardness Tester with five different points on 5 different samples, 5%, 10%, 15% and
20% CrC particle containing three different samples (Fig.5) .

Fig.5. Hardness measurement of the sample

3. DISCUSSION
In this study, Cu matrix composite materials were produced by powder metallurgy technique by adding CrC particles
to Cu metal matrix powders at different ratios. Hardness values of the microstructures and materials of the produced
materials were examined. As a result of the experimental studies, the following results were obtained.
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3.1. Microstructure Properties
As a result of the sintering, the surface was patterned and SEM images of samples 5 to 20% by weight of the
composite materials and pure copper sample were taken. From the SEM images, it has been found that after sintering,
there is a healthy twinning between the granules and that the pore structure decreases and the grain boundaries can be
clearly seen. It is also understood that the reinforced CrC particles are homogeneously dispersed and not clustered in
any region. SEM images showed that the grain sizes were below 50 μm, so no graininess was observed.

Fig.6. SEM image of %20 CrC-containing sintered Cu-CrC sample.

3.2 Density Properties
In some studies reported that the ability of the Cu matrix to wet the SiC particles is also effective in reducing the
relative density of the Cu-SiC composite material due to the presence of pores in some of the Cu-SiC interfaces. In
this study, it was observed that as the percentage of CrC in the copper increases, the relative density increases in
parallel with this percentage (Fig.7). The CrC reinforcement ratio reduces the theoretical density, whereas at actual
density, the amount of decrease is less than the theoretical density because of the less porous structure. In this case it
is reflected as an increase in the relative density value (Fig. 8).

Relative density(%)

92
90
88
86
84
82
80

0

5
10
15
CrC particles reinforced ratio (%)

20

Fig.7. Relative density graph depending on CrC particle reinforcement ratio.
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Fig.8. Hardness graph depending on CrC particle reinforcement ratio.

In this study, the highest hardness values were determined on specimens with 20% CrC particle reinforcement at
135.6 HB. This rate of increase in hardness values is increasing parallel to the CrC reinforcement ratio. It is estimated
that this increase in hardness is a positive reflection of other mechanical properties as well as an increase in the CrC
reinforcement ratio.

4.RESULTS AND SUGGESTIONS
In this study, 5%, 10%, 15% and 20% CrC particle reinforcement was applied to pure copper samples using the T / M
method. Real density measurements were made on 15 specimens produced by this method and three samples from
each side. Hardness measurements were made to compare the calculated theoretical density with the calculated
mechanical properties.
1. As the reinforcement ratio increased, the theoretical density value and the actual density value did not decrease in
the copper matrix composite material produced with CrC reinforcement. It is seen that the drop rate of the true
density is less than the drop in the theoretical density.
2. In the hardness measurements made, the hardness value increased as the CrC particles in Cu increased.
3. These studies can be done with the expectation that, as the CrC ratio increases in Cu-CrC material produced by
using T / M, the hardness values increase and other properties such as tensile strength of CrC reinforcement will also
contribute positively.
4. In addition, in this study, the change in chemical conductivity and electrical conductivity of CrC reinforcement
made to pure copper powder in pure copper can be examined.
5. With the determination of the wear resistance of the material as a result of different CrC reinforcements, the use of
this composite material produced in the industry can be supported.
6. Similar work can be done to pure copper dust by mixing other element particle reinforcements.
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Abstract
In this study, expanded graphite synthesized with commercially available hexagonal Zinc oxide (ZnO)
under laboratory conditions were exfoliated together in N-dimethyl formamide (DMF). The purpose of
this process is to produce the graphene sheets by exfoliating expanded graphite and also to see the effect
of DMF on ZnO. This process was performed by adding expanded graphite into ZnO at rates of 0.1, 0.5,
and 1%. Furthermore, in order to determine the effect of exfoliating ZnO with DMF, pure ZnO was
treated in DMF. The powders obtained at the end of the experiments were separated from DMF,
pelletized, and sintered. Microstructure examinations of the obtained bulk samples were carried out by a
scanning electron microscope (SEM). The electrical conductivities of the obtained samples were then
taken depending on the temperature. Finally, optical analyzes were performed using UV-vis
spectrometry. As a result of the examinations, it was observed that the graphene nano-sheets formed and
were homogeneously distributed in the structure. However, electrical conductivities of pure ZnO treated
in DMF, and all of 0.1%, 0.5%, 1% expanded graphite doped samples were found to be lower than the
electrical conductivity of untreated pure ZnO. This was applicable for every temperature. Even though
the UV radiation reflection rates of pure ZnO treated in DMF and all of 0.1%, 0.5%, 1% expanded
graphite added samples were close to each other, UV radiation reflection rate of untreated ZnO was
observed to be at higher levels. To conclude, treatment of ZnO in DMF affected all of its properties
negatively. Even the electrical conductivity of the 1% graphene doped sample was lower than electrical
conductivity of the untreated ZnO.

Keywords: Graphene, ZnO, expanded graphite, liquid phase exfoliation.

1. INTRODUCTION
In semiconductor photocatalysts, ZnO is usually considered as an alternative photocatalyst to TiO2 [1–4] for
use in solar cells, pollutant degradation, photolysis of water, gas sensor and biological application due to its
unique physicochemical properties. However, ZnO cannot be utilized for direct solar irradiation because of its
quick recombination of charge carriers, and poor response to visible light and critical drawback of
photocorrosion [5,6]. In order to solve these problems, several methods including developing ZnO-based
heterostructures or composites with electron scavenging agents such as metals, metal oxides or organic
molecules [7–12] are made to reinforce the photocatalytic performance by improving the separation of
electron–hole pairs and enhancing the photostability of ZnO. Due to its unique properties, graphene has
recently been used intensively as a reinforcing element for ZnO. ZnO-graphene composites have begun to be
preferred not only for photocatalyst applications but also for electrode applications in Li-ion batteries, new
generation sensors, and some electronic devices.
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In this study, a method which had been not previously tested in the literature was used for production of the
ZnO-graphene composite. Commercially available ZnO and expanded graphite were mixed and exfoliated
together. Thus, it was investigated whether or not this method can be an alternative to the previously tested
production methods.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURES
ZnO powders with particle size of 10μm and 99.5% purity were supplied from a Metal oxide company.
Expanded graphite used to obtain graphene during the study was obtained under laboratory conditions. For
this purpose, commercially available graphite powder (Merck, 99.5%) was mixed in an acid mixture of
H2SO4 and HNO3 for 12 hours. The obtained product was separated from the acid and irrigated until its pH
reached to the equilibrium. This powder which was dried after the irrigation process was subjected to thermal
treatment in a furnace at 950°C. As a result of these processes, expanded graphite was obtained. Expanded
graphite is a version where the distance between the graphite sheets is increased in order to allow to separate
graphene sheets from each other easily. Then, expanded graphite of 0.1, 0.5, and 1 wt % was added into pure
ZnO and ZnO matrix and then each sample was added into 100ml of N, N-dimethylformamide (DMF)
(Sigma-Aldrich). The samples were stirred in a ultrasonic homogenizer for 2 hours in DMF. The obtained
samples were separated from DMF and dried. The obtained mixture powders were pelletized using a pressure
of 500 MPa and then sintered at 650°C. X-ray diffraction (XRD) (Bruker Advance D8, CuKα) analysis of
ZnO used as starting material was performed. All samples were subjected to internal structure examination in
FESEM (Jeol Jsm-7001F). Electrical conductivity of the composites was measured by using two-probe
method with the help of Keithley 6517A Electrometer/High-Resistance Meter. Optical measurements of
the samples were performed by using a Shimadzu UV-3600 PC UV-VIS spectrophotometer.

3. RESULTS
Graphite has a layered structure and each layer is called as graphene. One of the most suitable methods for
producing graphene sheets consisting of single and/or several layers is exfoliation of the graphite. This
exfoliation can be done either mechanically or with the liquid phase which is the method applied in this study.
The liquid phase exfoliation method is based on the principle of breaking the bond between the sheets and
releasing the sheets by placing the solvent atoms used between the graphite sheets. The gap of 0.334 nm
between the graphite sheets was not sufficient for solvent atoms to easily penetrate. For this reason, firstly the
distance between the graphite sheets should be increased in the liquid phase exfoliation method [18-19]. This
was the main reason for the production of expanded graphite in this study. In some of our ongoing studies,
whose results will be shared later, graphene nano-sheets were produced by liquid phase exfoliation method
using expanded graphite and then it was added to ZnO to produce composite. However in this study, ZnO and
expanded graphite were initially mixed at proper rates and then subjected to exfoliation together in DMF.
Thus, while producing ZnO-Graphene composite in in-situ form, the effect of exfoliation with DMF on ZnO
was also revealed.
Figure 1 shows the initial structure of commercially available ZnO, used as the matrix, with X-ray diffraction.
As seen from the figure, characteristic ZnO peaks such as (110), (002), (101) (102), (110) were observed in
XRD analysis.

Figure 1. XRD analysis of ZnO used in this study
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Figure 2 shows SEM images of ZnO exfoliated together in DMF after adding expanded graphite at the rates
of 0.5% and 1% and pure ZnO exfoliated in DMF.

a)

b)

c)

d)

Figure 2. SEM images of a) Pure ZnO treated with the ultrasonic mixer in DMF, b) ZnO
exfoliated together with 0.5% expanded graphite, c),d) ZnO exfoliated together with 1% expanded
graphite,
Figure 2.a shows SEM image of pure ZnO mixed in ultrasonic homogenizer in DMF. Although the initial
average particle size of the powder was 10 μm, the size of the powder particles was below 1 μm after the
treatment. Ultrasonic wave and/or DMF are thought to cause this decrease in size. While Figure 2.b shows
SEM image of ZnO exfoliated together with 0.5% expanded graphite, figure 2.c and d show SEM images of
ZnO exfoliated together with 1% expanded graphite. The dark and partially transparent particles in the
images (indicated by arrows) were nano-sized graphene sheets. It was determined in our previous studies that
expanded graphite structures subjected to liquid phase exfoliation in DMF for 2 hours were converted to
graphene nano-sheets [18-19]. For this reason, it can be asserted that the black sheets seen in the images were
nano-sized graphene sheets. Thus, it can be easily expressed that the obtained materials were graphenereinforced ZnO-based composites. The situation encountered in pure ZnO treated with DMF was also said in
the matrix of composite materials. A decrease was observed in the particle sizes of ZnO after exfoliating
together with expanded graphite.
Figure 3 shows the changes in the electrical conductivities of the pure commercial ZnO used as the starting
material for the process, pure ZnO treated in DMF, and ZnO reinforced with graphene nano-sheets at the rates
of 0.1, 0.5 and 1% depending on the temperature.
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Figure 3. Electrical conductivity of the samples as a function of temperature
Electrical conductivity of untreated pure ZnO was higher at both at room temperature and at all other
temperatures than the other samples. Electrical conductivities of ZnO treated in DMF and graphene
reinforced ZnO based composites were unexpectedly low. The electrical conductivities of ZnO treated in
DMF, 0.1% graphene reinforced composite and 0.5% graphene reinforced composite had values very close to
one another at room temperature. With increased temperature, the electrical conductivity of the 0.5%
graphene-reinforced composite showed a slight increase compared to the electrical conductivity of the treated
pure and 0.1% graphene-reinforced composite. While the electrical conductivity of the 1% graphene
reinforced composite was higher than the other reinforcement rates and untreated ZnO at room temperature,
the conductivity decreased with increasing temperature and the conductivity value at 430 K decreased below
the electrical conductivity of the 0.5% graphene reinforced composite. Previous studies showed that all of the
carbon-based (carbon nanotube, graphene, etc.) reinforcements reinforced to ZnO increased the electrical
conductivity of ZnO [20-22]. In fact, conductivity increased with increasing amount of reinforcement. This
was partly true for conductivity values at room temperature in this study, but not at increasing temperatures.

Figure 4. Diffuse reflectance spectra of the samples
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Figure 4 shows the diffused reflectance values of all samples. The % diffused reflectance rate of untreated
pure ZnO and the wavelength of diffraction were higher than the other samples. The other samples displayed
similar results as in the electrical conductivity results. These samples exhibited a % diffused reflectance rate
and a wavelength very close to each other. This result also showed that graphene reinforcement had no effect
in the change of composite properties. When compared with previous studies; the increasing amount of
carbon based reinforcement decreased the percentage rate of diffused reflectance. However, in the present
study, the % rate of diffused reflectance of ZnO did not change with reinforcement of the sample. Also the
increase in reinforcement rate did not cause a change in % rate of diffused reflectance.

Figure 5. Optical bandgap values of the samples as a function of photonenergy
The optical bandgap values of commercial ZnO, ZnO treated by DMF, and ZnO-Graphene composites were
estimated by plotting (αhυ)2 as a function of photonenergy (hυ) using the Tauc relation [23-26]:
αhυ=A(hυ–E g )1/2

(1)

where α is the absorption coefficient, hυ is the photon energy, E g is the optical bandgap energy, and A is a
constant. The linear intercept at the hυ-axis gives the value of the bandgap. The bandgap of the all samples
was calculated and the value of commercial ZnO was 3.26. The bandgap values of ZnO treated by DMF, and
0.1, 0.5 and 1 wt % graphene reinforced ZnO samples were 3.24, 3.24, 3.23, and 3.20, respectively.

4. CONCLUSION
The graphite used as starting material was converted to expanded graphite as a result of some processes. ZnO
and expanded graphite were then mixed at the appropriate rates and sonicated together in DMF for 2 hours.
Thus, the ZnO-graphene composite was successfully synthesized. Sonication process was also carried out to
pure ZnO in DMF. The electrical conductivity and optical properties of the obtained samples were examined.
Although the sonication of ZnO in DMF led to the reduction of the particle size of ZnO, it caused the
electrical and optical properties of ZnO to decrease. The amount of graphene and/or graphene in the structure
could not prevent the decrease in these properties. As a matter of fact, the characteristics of the ZnO-graphene
composite obtained as a result of pure ZnO treated in DMF and ZnO-expanded graphite treated in DMF were
found to be very similar to each other. In the literature, there was no study on effect of DMF on the properties
of ZnO. It is thought that the main reason for this decrease in the properties of ZnO was associated with
DMF. Our related studies are ongoing.
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Abstract
Lightweight cement based materials such as foamed concretes have been developed in the past as a solution to reduce excessive dead weight
that these materials impose on foundations, however these materials have been limited to non-structural (void filling, partitioning, etc.)
applications. The present research presents an experimental investigation into the mechanical properties of a novel cementitious material
named GEM-TECH made from a mix of sand, cement, water and a GEM-SOL catalyst. Two sets of mixes of target densities of 1810 kg/m3
and 1600 kg/m3 were prepared and samples tested. The results from the experiments showed that the material can be utilised for structural
applications and as for structural members, such as beams and slabs, since it gained compressive strength values above 20 MPa after 28
days.
Keywords: Compressive Strength, Elastic modulus, Tensile Strength, Lightweight concrete
.

1

Introduction

It is now common knowledge that cement-based materials, especially concrete, are the most widely used construction
material in the world with an estimated 2 billion tonnes consumed yearly with a projection of 4 times its consumption in
1990 by the year 2050 [1]. Concrete, despite its wide ranging applications, acceptance and excellent properties, has often
been criticised for its dead weight and high CO 2 emissions.
Lightweight cement based materials such as foamed concretes have been developed as a solution to reduce excessive dead
weight that these materials impose on foundations, however these materials have been limited to non-structural (void filling,
partitioning, etc.) applications. Foamed concretes are cellular concretes, and according to Tikalsky et al. [2], they are
cementitious mortars containing a large amount of distinct air bubbles that occupy up to or more than 50% of its volume.
Most foamed concretes result in low compressive strengths as they are designed to have low density ranges between 400 –
1600 kg/m3 [3] and having between 10% - 70% air voids [4] and as a result are neglected when designing structural
members for construction. Therefore, in order to achieve lightweight members for structural applications, researchers have
incorporated lightweight aggregates into the foamed mortar to improve their engineering properties; some of these
lightweight aggregates includes scoria [5], expanded clay [6], oil palm shell [7], coconut shell [8], expanded shale [9],
demolition fines, china clay, crumb rubber [10] etc. Some of these lightweight aggregates, however, require a high energy
for their production resulting from burning of coal etc. [7] and some others are not available in other parts of the world.
Jones and McCarthy [3], however, stated that some foamed concretes have the potential of being able to withstand structural
loading if they can achieve a compressive strength of 25 MPa; and can be taken into consideration for structural application
where they can be produced in an economical and sustainable manner.
The proposed is a highly workable lightweight cementitious material known as ‘GEM-TECH Material’ using similar
technique to that of foamed concretes that incorporates air cells in mortar and not containing coarse aggregates resulting in a
free flowing and self-levelling mix in its fresh state. The material uses up to 25% less cement than conventional concrete for
its production and requires no coarse aggregates, therefore, it is a more environmental friendly material as there is reduced
carbon emission resulting from production of cement and quarrying of coarse aggregates.
The material is made up of sand, cement, water and the GEM-SOL catalyst forming a relatively consistent mix with billions
of distinct air bubbles distributed within the mix. In its fresh state, the material is liquid form, free-flowing and self-levelling;
in its hardened state, it is lightweight and preliminary tests showed good compressive strength values of up to and more than
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20 MPa. Its liquid nature in its fresh states allows for pumping into moulds without the need for vibrating or tamping (see
Figure 1); this makes for reduced labour cost during construction.

(a)

(b)
Figure 1 GEM-TECH material (a) freshly pumped into moulds (b) hardened state

Two features of the GEM-TECH make it distinct from other cellular/foamed concretes; these are the mixing screw GEMTECH machine and the GEM-SOL catalyst. Basic information on both GEM-TECH machine and GEM-SOL catalyst are
given in the sections below, further details are protected by Gem-tech technology.
The GEM-SOL catalyst is a product of GEM-TECH technology. It is an organic surfactant mixed with water in specific
proportions to form aqueous mix that is mechanically introduced into the cement mortar simultaneously with compressed air
within the GEM-TECH machine (Figure 2) to produce stable foam. It acts as a glue around surface area of the air bubbles,
holds the bubbles in place throughout the rigorous mixing process and not allow them coalesce or escape during the process.

Figure 2 The GEM-TECH Machine
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2

Materials and Methods

To achieve the objective of this research, two sets of GEM-TECH mixes were prepared and tested; the first set of samples
were designed using target density of 1810 kg/m3 and therefore designated the code D1810, whereas, the second set of
samples were designed using a target density of 1600 kg/m3 and similarly designated the code D1600. For most foamed
concrete, it has been established that the engineering properties such as compressive strength etc. depends mainly upon the
density of the material [12–14], therefore the D1810 mix was adopted because it is closest to the upper limit of density of
1850 kg/m3 for a structural material to be classified as lightweight. The D1600 mix was considered for the test for
comparison and to investigate the effect of introducing more foam into the mix.
The cement used for this research is the high strength Portland Cement CEM 1 52.5 N conforming to BS EN 197-1 [15]. The
fine aggregates are river sand finer than 2.36 mm, which are readily available in most part of the world for the construction
industry. Normal potable tap water incorporated in the mix is introduced in two forms, the first being water for mixing both
sand and cement in the mix with the water/cement ratio maintained at 0.73; the second being a solution water that is mixed
with the GEM-SOL catalyst to form aqueous solution in a foam/water ratio of 0.26. In a maiden research carried out by DanJumbo [11], the optimum sand/cement ratio for the GEM-TECH material for maximum compressive strength was 4.78 and
that ratio was maintained for both mixes used for this study. The machine settings for the production of GEM-TECH
materials used for the experiments are given in Table 1 and the weight of the different constituent materials is given in Table
2.
Table 1 Machine setting for GEM-TECH mixes
Constituent Material
Sand
Cement
Water
GEM-SOL
Solution water
Air flow

D1810
111.09 kg/min
28.58 kg/min
20.78 lit/min
0.24 lit/min
0.89 lit/min
0.75 bar at 30 lit/min

D1600
111.09 kg/min
28.58 kg/min
20.78 lit/min
0.27 lit/min
1.01 lit/min
0.75 bar at 35 lit/min

Table 2 Weight per cubic metre of constituent materials

D1810
D1600

Cement
(kg)
261.00
225.85

Sand
(kg)
1247.80
1080.64

Water
(kg)
227.40
186.22

GEM-SOL (kg)
2.35
2.70

Solution Water
(kg)
8.90
13.57

2.1
Determining the Density of the Material
The measurement of the density of the GEM-TECH material was carried out in accordance to procedures stipulated in the
code BS EN 12390-7 [16]. Five samples each for both sets of mixes were examined for their densities after air curing for 7,
14, 28, 56 and 90 days.
2.2
Compressive strength test
The 2000 kN compressive strength machine was used for the testing of the 100 mm cube samples made from the GEMTECH material in accordance to the standard code BS EN 12390-3 [17]. The compressive strength of the samples was
calculated as 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 𝐹𝐹/𝐴𝐴, where F is the maximum load sustained by the sample and A is the loaded area of the sample. Five
samples each for both mixes were tested after 7, 14, 28, 56 and 90 days; their average compressive strength was then
recorded.
2.3
Elastic modulus test
Cylindrical shaped samples with a diameter of 150 mm and height of 300 mm were tested for elastic modulus in accordance
to the standard code BS EN 12390-13 [18]. Prior the testing of the samples (about 24 hours), DEMEC buttons were placed
200 mm apart on 3 sides of the cylinder using the DEMEC gauge and are set 1200 from each other. The load that
corresponds to a third of the cylinder compressive strength for both mixes are determined and then divided into five steps.
An initial preload is imposed on the sample with a load of 8.8 kN subjecting the sample to an initial stress of 0.5 MPa at
which the initial strain gauge readings were recorded. This was also repeated for the 5 load steps and the strains were
calculated from the difference between the gauge readings for the specific load step and the initial strain gauge readings;
after which the values are multiplied by a gauge factor of 0.403 × 10−2 . The elastic modulus was obtained from the slope
of the linear regression plot of the average stress vs strain plot; this was carried out for ages of 28, 56 and 90 days.
2.4
Tensile splitting strength test.
A 5000 kN test machine was used in testing for the tensile splitting strength of the GEM-TECH samples made from both the
D1810 and D1600 mixes in accordance to the code of practice BS EN 12390-6 [19]. The tensile splitting strength values
presented in this paper is the average result for minimum of 3 samples; the tensile splitting strength calculated from the
equation;
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𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 = 2𝐹𝐹/𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

(1)

where f cs is the tensile splitting strength, F is the failure load in N, d is the diameter of the specimen in mm and L is the
length of the specimen in mm.
2.5
Flexural strength test
Mini-beam samples of sizes 100 mm × 100 mm × 500 mm were tested using a 150 kN test machine in accordance to the
standard code BS EN 12390-5 [20]. The failure load is recorded and the flexural strength is calculated from the equation;
2
𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐹𝐹/𝑏𝑏𝑓𝑓𝑓𝑓 ℎ𝑓𝑓𝑓𝑓

(2)

where f tf is the flexural strength, F is the failure load in N, L is the distance between supports in mm, b fr and h fr are the
width and height of the samples respectively in mm.
2.6
4-Point loading test on reinforced GEM-TECH beam members
Beams made from GEM-TECH material with dimensions 80 mm × 180 mm × 1.5 m reinforced with two 10 mm diameter
steel bars and 8 mm diameter two-legged stirrups spaced at 80 mm centre to centre within the shear arm region of the beam
as shown in Figure 3. The samples were tested after air curing for 56 days.

Figure 3 Sample beam dimension and loading arrangement
The failure load and deflection, as well as the strain gauge readings were read off and recorded. The mode of failure of the
beam and crack patterns were also observed during the testing. The surface strain values were read off from the DEMEC
gauge that measures the change in the distances between DEMEC buttons glued to the face of the beam along the centre.
The apparatus for the testing and the arrangement of both DEMEC buttons and LVDT (linear variable displacement
transducers) are shown in Figure 4
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Figure 4 Experimental setup for 4-point loading of beams made from GEM-TECH material

3

Results and Discussions

3.1
Density
The density of both mixes of the GEM-TECH material after air curing for up to 90 days is shown in Figure 5.
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Figure 5 Plot of density vs. age of curing of GEM-TECH mixes

Figure 5 shows that there is a decrease in density with age until after 28 days where there is no significant further decrease in
the density. This results from loss of moisture to the atmosphere during hydration process. The GEM-TECH material is
almost liquid in its fresh state and a significant amount of water escapes to the atmosphere during the hydration process; it,
therefore, was expected that even though the machine has been set to a specific design density, the dry density of the mix
after 56 days may be the target density ± 100 kg/m3. Both mixes of the GEM-TECH material had the same aggregate to
cement ratio of 4.78 and therefore the major determinant of the difference in density between both sets of mixes was the
amount of aqueous foam introduced in the mix. The result showed that for 44% increase in the foam volume, there was a 6%
decrease in the density of the mix after 56 days of curing in air. During the mixing process, compressive air pumped into the
mix, simultaneously with the aqueous mix solution from the GEM-SOL catalyst, and is trapped inside the mortar forming
many tiny discrete air voids in the mix and hence a corresponding reduction in weight of the mix.
3.2
Compressive strength
The development of compressive strength of GEM-TECH material with age after curing in air is plotted in Figure 6
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Figure 6 Development of strength with age for GEM-TECH material

Results from the compressive strength test shows that for both mixes the compressive strength developed substantially with
curing age. After curing in air for the 7 days, the D1810 mixes gained up to 50% of its 56 days compressive strength while
the D1600 mixes surpassed that percentage by gaining up to 62% of its 56 days compressive strength value. The D1810
mixes gained compressive strength of 18 MPa and 20 MPa after 28 and 56 days respectively and similarly the D1600 mixes
gained strength values of 20 MPa and 23 MPa after 28 and 56 days respectively. This trend differs from that of previous
researches on aerated cementitious materials. Previous researches on foamed concretes have suggested that the strength of
cellular concretes would increase with increasing density [21–23], however, the GEM-TECH material mixes produced with
target density of 1600 kg/m3 showed a higher compressive strength than the 1810 kg/m3 mixes. An increase in the amount of
GEM-SOL catalyst introduced into the mix had contributed to the strength development of the material; this is because the
surface area of the tiny discrete air cells is sealed with the help of the GEM-SOL catalyst in such a manner that when the
material is subjected to purely compressive loading, the cells contributes to load resistance just like a completely blown
balloon would resist compression. However, introducing more catalyst beyond the optimum may lead to formation of larger
air cells which may coalesce and result in a very light and weak structure or result in an unstable foam that will collapse and
segregate due to settling of aggregates in the mix.
Both sets of mixes of the GEM-TECH material, after 56 days, gained compressive strengths above 20 MPa which is the
minimum compressive strength value for a material to be considered for structural application as established in the standard
code BS 8500-1:2015 [24]. Based on the classification of lightweight concretes from the standard code BS EN 206: 2013
[25], the D1810 mix falls into the category LC20/22 while the D1600 mix falls into the LC25/28 category.
3.3
Tensile splitting strength
The results, showing average tensile splitting strength of the GEM-TECH material, from tensile splitting strength test
conducted on 150 mm diameter cylinders after 28, 56 and 90 days are shown in Figure 7.
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Figure 7 Tensile splitting strength development in GEM-TECH material

The tensile splitting strength of the GEM-TECH material increased almost linearly with age after 28 days. Results showed
that the D1600 mix developed greater tensile splitting strength than the D1810 mixes. This was expected as research has
shown that tensile splitting strength of most cementitious materials would increase with increased compressive strength up to
a compressive strength value of about 100 MPa, beyond which there is no further increase in the tensile splitting strength
[26]. According to Falade et al. [27], the bonding between the particles of the cementitious material contributes immensely
to the tensile splitting strength of the material. The D1600 mix has a greater foam volume per cubic metre of the mix than
the D1810 mix and therefore a better bonding between the constituents of the mix resulting from the gluing action of the
GEM-SOL catalyst. The gluing action of the catalyst around the surface area of the air cells may have improved the
compressive strength of the mix, however, the air cells has no resistance to shear like the coarse aggregate would have
resisted as in normal weight concrete and therefore, the GEM-TECH material offers less resistance to shearing action of a
force. This means that GEM-TECH material would have lesser tensile splitting strength than conventional concrete of
similar strength class. The higher tensile splitting strength of conventional concrete is also a result of the interlocking
capabilities of the coarse aggregate present in them which resists shearing [28,29]. Sand, on the other hand, offers less
resistance interlock capacities compared to coarse aggregates. This can be seen from a plot of the tensile splitting strength
versus compressive strength (f tsp /f c ) of GEM-TECH material after 28 days of curing compared to that of conventional
concretes established by Oluokun [30] and the design code CEB-FIP MC 90 [31] shown in Figure 8.
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Figure 8 Comparing the f tsp /f c ratio of GEM-TECH material with that of convention concretes established in literature.
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Test results shows that, on the average, the GEM-TECH material will develop about 6% of its compressive strength value
which is lower than the 10 – 15% range of values obtained from similar investigations on lightweight aggregate concretes
and conventional concretes [26,27]. Also, the age of curing of the GEM-TECH material had a very insignificant effect on the
f tsp /f c ratio.
3.4
Flexural Strength
The four-point flexural test on 100 × 100 × 500 mm beams were carried out to give a measure of the flexural strength of both
mixes of the GEM-TECH material and figure shows the flexural strength development with age of curing.
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Figure 9 Plot of flexural strength vs. age of curing

There was a significant development in the flexural strength of the GEM-TECH material with age. Both the D1600 and
D1810 mixes gained flexural strengths of 2 MPa and above by 28 days. Just like the observations from the tensile splitting
test, the D1600 mixes resisted flexural loads better than the D1810 mixes. After 56 days, the D1600 mixes gained an average
of 3.6 MPa of flexural strength whereas the D1810 could develop an average of 2.8 MPa. Observation during the test
showed that the failure pattern was slightly brittle as the crack propagation was almost straight through the centre of the
beam. Researches [32,33] have suggested that crack formation and propagation is one of the leading factors that affects the
flexural strength of cementitious materials. A good bonding results in improved shear capacity between the sand particles
and the cement paste [3]. A stronger bond between the particles of the mix would resist the propagation of cracks and that is
why the D1600 mix had shown greater flexural strength. The sand/cement ratio for both mixes are the same but the D1600
mix contains more volume of the GEM-SOL catalyst solution which had improved the bonding of the constituent materials
better than that of the D1810 mix. However, comparing the flexural strength of GEM-TECH material to that of conventional
concrete of similar strength class, the GEM-TECH material showed lower flexural strength value. This is also expected as
the additional resistance to propagation of cracks offered by the coarse gravel in the conventional concrete has been
compromised in the GEM-TECH material. The flexural strength to compressive strength plot for different curing ages of the
GEM-TECH material was compared with established relationship from literature for normal weight concrete [30] and high
2
2
strength concrete [34] given by the formula 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 0.438(𝑓𝑓𝑐𝑐 ) �3 and 𝑓𝑓𝑟𝑟 = 0.46(𝑓𝑓𝑐𝑐 ) �3 respectively as shown in Figure 10
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Figure 10 Comparing the f r /f c ratio of GEM-TECH material to that of conventional concrete from literature

The plot in Figure 10 shows that at early ages the flexural strength of the GEM-TECH material is lower than that of
conventional concretes of similar strength class; however, at later ages there is further development in the flexural strength
of the GEM-TECH material even though there is very little development in the compressive strength. This trend was the
same for both sets of mixes. At later ages, the GEM-TECH material develops a better than flexural strength to compressive
strength ratio than conventional concretes. There is a further stiffening of the bond between the cement paste and sand
resulting from hydration of cement and the action of GEM-SOL catalyst. The f r /f c ratio for GEM-TECH materials, from the
results from test, ranges between 0.1-0.23, with the upper range observed at later ages.

Elastic Modulus (GPa)

3.5
Elastic modulus
The development of elastic modulus of both mixes of the GEM-TECH material after 28, 56 and 90 days curing period from
test is plotted in Figure 11.
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Figure 11 Development of elastic modulus with age

Results from test shows that there is an improvement in the elastic modulus of the GEM-TECH material with time. Previous
studies on the mechanical properties of cementitious materials had established that the elastic modulus of cementitious
materials like concrete is a function of their compressive strength value; a higher compressive strength corresponding to
higher modulus of elasticity[3,34–36]. The D1600 mixes attained a higher elastic modulus values than the D1810 mixes
even though the later had higher density values. Like explained in the previous sections, the higher volume of catalyst in the
D1600 mix had improved the bonding between the GEM-TECH constituent materials therefore holding the air pores in place
and resisting crack propagation better than the D1810 mixes. Since the D1600 mixes showed higher resistance to
compressive loading, a higher modulus of elasticity was also expected. At 28 days, the GEM-TECH materials had already
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developed up to 90% of its 56 days elastic modulus values. In a review [28], specifying the properties of foamed concretes,
the range of value for elastic modulus of foamed concretes is between 1 – 12 GPa for density range of 400 – 1600 kg/m3.
However, the D1600 mixes exceeds this upper limit of 12 GPa to attain an average value of elastic modulus of 16.5 GPa
after 56 days. This implies that the GEM-TECH material, under flexural loading, will deflect less than other foamed
concretes under similar loading condition.
The E/f c ratio for GEM-TECH material was compared with that of normal weight concrete [35] and sand foamed concretes
[3] given by the equations 𝐸𝐸 = 22(𝑓𝑓𝑐𝑐 ⁄10)0.3 and 𝐸𝐸 = 0.42𝑓𝑓𝑐𝑐1.18 respectively as shown in Figure 12.
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Figure 12 Comparing the E/f c ratio of GEM-TECH material with conventional concretes and sand foamed concrete
The modulus of elasticity of the GEM-TECH materials were observed to be much lower than that of conventional concrete
of similar strength class. This is a typical feature of foamed concretes; however, the D1600 mixes gained elastic modulus
values up to 62% of that of normal weight concrete predicted by established models as shown in Figure 12 for similar
strength class while the D1810 gained an average of 45% of the value of elastic modulus of normal weight concrete of
similar strength class. This implies that, like other foamed concretes, the GEM-TECH material will deflect more than
conventional concretes of similar strength class under the same flexural loading. This is due to loss of stiffness resulting
from the absence of coarse aggregates in the GEM-TECH mix.

4

Conclusion

This study has explored some engineering properties of the GEM-TECH material including properties such as its
compressive strength, flexural strength, tensile splitting strength, elastic modulus and the behaviour of the material under
structural loading. Results discussed in this paper therefore suggests the following;
•

•

•
•

•

The GEM-TECH material can be used for structural applications as it can develop compressive strength values
above 20 MPa for densities of at least 1600 kg/m3. The D1600 and D1810 mixes of the GEM-TECH material can
therefore be classified as LC25/28 and LC20/22 strength class respectively according to the standard code [25]
classification of lightweight cementitious materials.
The constituent material composition shows that this strength class was achieved using about 85 kg less amount
of cement per cubic metre of the material compared to conventional concretes of similar strength class. This
implies that the GEM-TECH material constitutes less carbon emission compared to other cementitious
construction materials.
The foam volume introduced into the mix is the major factor that determines the density of the mix. Result from
this paper showed that a 6% decrease (about 150 kg/m3) in density was achieved by increasing the aqueous foam
volume of the GEM-SOL catalyst by 44% (5 kg/m3).
The GEM-SOL catalyst improves the bonding between the cement paste and the sand particles and acts as a glue
around the surface area of the air cells thereby holding the cells in place; thus, engineering properties such as
compressive strength, tensile splitting strength, flexural strength, and elastic modulus were improved on
increasing the volume of aqueous foam of GEM-SOL catalyst in the mix.
The GEM-TECH material has lesser resistance to crack propagation compared to conventional concretes of
similar strength class resulting from loss of interlock capability offered by the presence of coarse gravel in
concrete and thus has lower values for tensile splitting strength and elastic modulus than its counterpart
conventional concrete. At later ages, the GEM-TECH material continues to gain flexural strength values with
little or no increase in compressive strength with an improved f r /f c ratio of up to 0.23 after 90 days.

Deductions from investigating the engineering properties of GEM-TECH reveals that, so far, the GEM-TECH material is
best suited for members that are not exposed to high stress concentrations or punching.
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More testing is needed to investigate the bond action between steel reinforcement bars and the GEM-TECH to fully
understand the composite action of the structural member.
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Abstract
In this study, the prototype design and waterproof production of a carangiform type intelligent robotic
fish (i-RoF) is realized. The robotic fish, which have been previously dynamically simulated in the
environment of MATLAB is designed with the SolidWorks package program. Then the robotic fish parts
recorded in STL format are opened in Voxelizer program and transferred to Zmorp 3D printer to
manufacture using 1.75 mm PolyLactic Acid (PLA). The functionality of the sealing materials is also used
to provide waterproof parts of the prototype. The electronics components are implemented to ensure three
dimensional (3D) movements of the prototype. Finally, the swimming modes of i-RoF are tested
underwater by transferring the comments with Bluetooth.
Keywords: Robotic fish, intelligent robot, prototype design, underwater vehicle, waterproof

1. INTRODUCTION
Robots are inspired from animals to gain motion abilities with the hints from the muscles and joints of
animals [1]. Robots inspired from animals such as fish can be used both military and research areas. Fish can
move easily in water with their superior buoyancy and great swimming abilities. Fast swimming, sudden
change of direction and mobility have been highly regarded by scientists in the construction of underwater
vehicles [2].
Most of the fish produce thrust by bending their bodies into a lateral propulsive wave which passes the fish
body through the opposite direction [3]. According to propulsion mechanisms, some fish bend their bodies
and/or caudal fins (BCF) and other fish use their median and/or paired fins (MPF). BCF is categorized into
five types; four types of undulatory BCF propulsion mechanisms (anguilliform, subcarangiform, carangiform,
thunniform) and one type of oscillatory BCF propulsion mechanism (ostraciiform) [4]. These propulsion
mechanisms have been studied for various purposes. Some known design of robotic fish behaviors are; keeplevel, avoid-obstacle, follow-wall, wandering, seek-goal, rescue and feed [5]. A carangiform-type robotic fish
has advantages over other underwater vehicles such as quick start, rapid rotation, c-shaped rotation and high
acceleration [6,7].
Phamdur et.al. study miniature robotic fish prototype. The mass of this prototype has 8.95g and this prototype
has two part. They use O-ring to provide a waterproof [8]. Masomi et.al. have designed Tuna-Mimetic Robot.
*
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They have produced mold for tail and main body with 3D printer and covered with epoxy to provide the main
body with sealing [9]. Kodati et.al. have designed and fabricated Micro Autonomous Robotic ostraciiform
(MACRO). Their design boxfish is highly stable and fairly maneuverable [10]. M. Sihibata and N. Sakagami
have improved an effective method for the waterproof problem of underwater vehicles like fishes. They are
covered underwater robots with flexible plastic film body [11]. H. Hasan has also produced a single
articulated robot fish prototype consisting of two parts [12].
In this paper, i-RoF prototype is designed with the SolidWorks package program and all parts of the
prototype are produced by 3D printer and then finally prototype is developed. The waterproof performance of
the prototype is ensured with some special materials and waterproof tests of the prototype are realized. The
stability position and center of gravity control mechanism are also tested under the water. The swimming
modes are tested with installed swimming patterns by using Bluetooth connection.
The rest of this paper is organized as follows. In Section 2. The robotic fish prototype is designed with
Solidworks. In Section 3, assembly of the robotic fish is realized. In Section 4, experiments are carried out in
order to ensure the waterproof of the robotic fish prototype. In Section 5, swimming mode is tested and
performance analysis is performed with the Bluetooth connection. The obtained results are given in Section 6.

2. DESIGNED OF PROTOTYPE WITH SOLIDWORKS
In this study, a carangiform-type two-jointed biomimetic robotic fish prototype is developed. The Solidworks
representation of i-RoF robotic fish prototype is given in Fig. 1. It consists of a rigid front body, two joints
with rotating motions and a flexible tail connected to the second joint.

Fig. 1. The Solidworks representation of the i-RoF prototype with main parts

As shown in Fig. 1, the size of the prototype is 503.23mm, width 214.26mm and thickness 76mm. i-RoF
consists of three parts: Two actuated links and and terminal. The forehead of the robot fish consists of four
basic components: the nose, the main part, the upper terminal and the lower terminal. The main part consists
of two parts, the left terminal and the right terminal. The main section includes a center of gravity control
mechanism designed to perform up/down swimming motions [13]. Fig. 2 shows the main body components
of the front body as the left terminal and the right terminal.
The driving force required to move the joints of the robot is provided by RC servo motors. At the same time,
one RC servo motor is used for movement of the mass in the center of gravity control mechanism. The
control of these servo motors is carried out with a 16MHz Arduino Nano control card. This designed
electronic system is placed in the upper terminal part of the front body. The upper body of the front body
consists of two parts, terminal cover and terminal bed.
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(a)

(b)

Fig. 2. Main body components: (a) Right terminal, (b) Left terminal

A cable duct is designed between these two parts. In order for the robot to be stable in the water, the lower
terminal part is supported by the linner mass is mounted under the front body and the terminal cover is used
for connecting the lower terminal piece to the front motor body with the first motor bed. Fig. 3. shows the
terminal fittings.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 3. Terminal fittings: (a) Upper terminal shaft bed, (b) Upper terminal shaft bed cap, (c) Lower terminal part, (d) Lower
terminal shaft bed

There are two joints in the multi-articulated tail structure of the robot to provide rotational motion. The first
joint is fixed to the front body. Two joints and the tail are connected to each other by a kinematic structure.
Each joint has RC servo motor that provides rotary motion.
Each joint, also known as a motor bed, ensures bearing of the motors and a waterproof structure. The
Solidworks representations of the first and second joints are shown in Fig. 4.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4. First motor bed: (a) Motor bed cap (b) Lower part
Second motor bed. (c) Motor bed cap (d) Lower part

The joints of the robot fish are connected with the lower and upper shaft bearings. The shaft beds are
designed to connect the upper motor bearigs.

3. ASSEMBLY OF THE PROTOTYPE
After the components of the robotic fish prototype are designed in the SolidWorks environment, the
ZMORPH 3D printer is switched to the production stage. First of all, technical drawings are prepared in
Solidworks environment and they are transferred to Voxelizer program in STL file format. These drawings
are converted into voxel format with Voxelizer program, support points are determined and layer adjustments
are made. Then, the processed parts with Voxelizer are converted into G codes, transferred to the 3D printer
and the production phase is started. For production of the prototype, 1.75mm gray PLA filament is used as
raw material of 3D printer. As shown in Fig. 5, these operations are repeated for each part and the component
parts are assembled to develop the robotic fish prototype.

Fig. 5. Developed two articulated robotic fish i-RoF
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While assembling the part produced by the 3D printer, motor beds are firstly produced. O-ring channel is
opened during printing parts for waterproof and then the o-ring is placed in the channel of the motor bed. The
lower part and the motor bearing caps are connected to each other by means of bolts. Bearings are used to
provide rotational motion in shaft spaces. Parts of motor beds are shown in Fig. 5 and the combined two
joints and flexible tail produced with silicon is represented in Fig. 6.

(a)

(b)
Fig. 6. Motor beds: (a) First motor bed (b) Second motor bed

Shaft beds are used to connect the joints. O-ring is also placed in the channel of the opened upper
shaft bed and cap is connected to the joints with the help of bolt. In order to keep the bolts in place
during the manufacture of the parts, they are placed with square nuts. The lower shaft bearing is
used to connect the lower side of the joints. The flexible tail is designed according to the previous
work [14] and it is produced with silicon using mold which is manufactured by the 3D printer. The
flexible tail and the parts of mold is represented in Fig.7.
After the assembly of the joints as shown in Fig. 8 are completed, the main part should be fitted. The center
of gravity control mechanism is placed inside the left terminal. The worm screw is connected to the shaft of
the servo motor.

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. (a) Flexible silicon tail (b) Lower tail mold (c) Upper tail mold
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Fig. 8.Mounted two joints and the flexible tail

The mileage of an endless screw connected to a car is produced on the 3D printer. Thus, the position of the
center of gravity is changed according to the motion of the servo motor. The process of ascending/descanding
motion in the water is controlled by gravity control mechanism. Fig. 9 shows the center of gravity control
mechanism.

Fig. 9. Gravity control mechanism

After the o-ring is placed in the left terminal, it is connected to the right terminal by the help of the
bolts. Terminal joints with upper terminal and lower terminal bearings and the electronic circuit is
installed to provide control over the upper terminal bed and connected to the terminals and joints
with the upper terminal cover. Finally, the nose of the robot is attached to the left terminal and the
assembly of the robot is completed.
4. WATERPROOF TESTS
The problem of waterproof is the control of fluid flow between two different media in the most
general case. There are 3 types of leakage that cannot be sealed: diffusion, convection and flow
due to pressure difference. Diffusion is the emergence of small sized nanometers as gas and vapor,
convection is flow from the motion with seal element transferring and the flow due to pressure
difference is the most common type of leakage in applications [15].
The o-ring, a static contact sealant, is used at all junctions in the production process of the robot
fish prototype. Radial felts with dynamic rotation sealing elements are used at the points where the
shaft is located. The outer surface of each part is also covered with polyester, since the materials
receive water from the water surface which is the drainage leak. The outer surface of the parts are
covered with polyester and also an other static contact sealant is used in nut slots to prevent these
leakages. In this way, the waterproof and smooth surface of the prototype is also guaranteed. It is
observed that the fish prototype is not receive water at almost three hours test time. The waterproof
tests of two joints motions in the water is presented in Fig. 10 during 0.8s.
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Fig. 10. Waterproof test of two joints of the prototype

The stability position of the prototype is also tested and the position of the prototype in the water is given in
Fig.11.

Fig. 11. The stability position of the prototype

5. PERFORMANCE ANALYSIS
The motion performance of the prototype is analyzed underwater and the performance analysis showing
motions of the prototype are given in Fig.12.
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Fig. 12. The stability position of the prototype

The locomotion of i-RoF is also generated according to the joint angle values obtained from the body
travelling wave equation [16].

6. CONCLUSIONS
Two jointed carangiform type i-RoF prototype is designed in the SolidWorks and all rigid body parts of the
prototype are produced with 1.75mm gray PLA filament. The flexible tail of the prototype is also
manufactured with silicon. The outer surface of each rigid part is also covered with polyester in order to
guarantee the waterproof and smooth surface of the prototype. The o-ring is used at all junctions of the
production process of the robot fish prototype. Radial felts with dynamic rotation sealing elements are used at
the points where the shaft is located. The component parts are assembled to develop the robotic fish prototype
i-RoF and the electronics components are implemented to ensure 3D motions of the prototype. The
waterproof tests of all parts are realized at several hours for each and the stability position test is also
implemented in the water. Finally, the locomotion of i-RoF robotic fish is also provided with joint angle
values obtained from the body travelling wave.
In future work, different swimming modes, route planning and trajectory tracking of the prototype in the real
environments will be performed.
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Abstract
In this study, boriding thermochemical process was applied to samples prepared from ferrous-based
powder metal (P/M) materials with four different chemical components using in the automotive industry
and compared with each other. In the boriding process; all samples were stored in solid medium at 900
o
C for 5 hours using commercial powder (Ekabor-1) and left to cool in furnace. And then, optical
microstructure, microhardness and layer thicknesses of the samples were measured. In addition, the
morphology and phase structure of the obtained boron layer are investigated. According to the obtained
results, it was evaluated that the surface properties of ferrous-based P/M materials could be improved by
boring.
Keywords: Ferrous-based P/M materials, boriding, boriding microstructure, boron phase

1. INTRODUCTION (GİRİŞ)
Mikron seviyesinde ve üretim şekline göre farklı geometrilere sahip, kısaca toz veya parçacık olarak ifade
edilen partiküllerin çeşitli yöntemlerle (fiziksel ve/veya kimyasal tekniklerle) birleştirilerek, son şekline yakın
parçaların imalatında kullanılması yöntemi olarak bilinen toz metalürjisi tekniği; diğer yöntemlerle
üretilemeyen karmaşık geometrileri ve kimyasal bileşimleri, daha hızlı ve düşük maliyetle üretebilmesi
nedeniyle başta otomotiv endüstrisi olmak üzere günümüzde birçok endüstride yoğun olarak kullanılmakta ve
diğer üretim yöntemlerine alternatif olmaktadır. Özellikle yüksek aşınma direnci kadar yüksek sinterleme
yoğunluğunun önemli olduğu kam lobu, dişli ve subap yatağı gibi bazı TM yapısal parçaları otomotiv
sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [1, 2]. Hem aşınma direnci hem de mukavemet için, merkezinde
tok bir yapı yüzeyinde ise sert tabakanın olması istenen bu tür sinterlenmiş parçaların yüzey sertleştirme
işlemlerinde; karbürleme gaz nitrürleme, plazma nitrürleme, akkor boşaltma işlemi, buhar işlemi, nitrürleme,
nitro-karbürleme gibi yöntemlerin uygulamaları literatürde mevcuttur. Sıvı, katı, gaz, iyon destekli ve plazma
gibi farklı medyalarla gerçekleştirilen bu termokimyasal ısıl işlemlerden birisi de borlamadır. Yüksek
sıcaklıklarda yüzeye bor atomlarının difüzyonuyla yüzeyde borca zengin bir katman şeklinde sert bor
bileşikleri oluşturularak gerçekleştirilen işlem, karbürleme ve nitrürleme gibi yüzey sertleştirme
işlemlerindekine benzer fiziksel ve kimyasal karakteristik gösterirken, onlardan daha sert bir yüzey elde
edilmesini sağlar [3]. Tuz banyosu ve kutu borlama gibi klasik yöntemlerle uygulanabildiği gibi, lazer yüzey
modifikasyonu, akışkan yatak reaktör, plazma transfer ark, kıvılcım plazma sinterleme, plazma destekli
borlama, DC plazma borlama, plazma pasta borlama, iyon implantasyonu gibi gelişmiş yöntemler
kullanılarakta yapılabilmektedir [4]. Ayrıca borlama işleminin sertlik, aşınma, korozyon ve oksidasyon
direnci gibi yüzey özelliklerini iyileştirmesinin yanısıra, yorulma ve darbe direnci gibi hacimsel mekanik
özellikleri iyileştirdiği de literatürde yer almaktadır [2,3,4]. Borlama işlemi, tüm demir esaslı metallere, nikel
ve titanyum alaşımlarına, sinterlenmiş karbürlere uygulanabilirken, alüminyum ve magnezyum alaşımları
gibi metallere düşük ergime sıcaklıklarından dolayı, bakır alaşımlara ise stabil bor fazının oluşması için
uygun olmadığından uygulanamaz [1,4].
*
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Genellikle borlama termal difüzyon işlemi 1-10 saat arasında bir süre ile 700-1000 0C arasındaki proses
sıcaklıklarında gerçekleştirilir. Elde edilen bor katmanının kalınlığı ve konfigürasyonu, işparçasının kimyasal
kompozisyonuna, borlama ortamına, işlem sıcaklığı ve süresine bağlı olarak 20-300 mikron arasında
değişirken sertliği ise 1000-2700 HV arasında değişir. Kolay ve ucuz olmasından dolayı en sık kullanılan
yöntem kutu borlamadır. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen (seramik) potaların içerisine yerleştirilen toz
haldeki bor karışımı içerisine numunelerin yerleştirilmesi ve üzerine kapağının kapatılıp deoksidan (ekrit)
çamurla sıvanarak, ısıl işlem fırınına yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Kutu (pota) içerisinde; SiC veya Al 2 O 3
gibi atmosfer kontrolünü sağlayan inert bir çözeltiyle birlikte bor kaynağı olarak bor karbür (B 4 C) veya amorf
bor ve işparçası üzerine bor atomlarının çökmesini sağlamak için KBF 4 gibi bir aktivatör bileşik karışımından
oluşan toz karışımı vardır. Demir-esaslı malzemelerin borlanmasında, karbonca zengin bölgelerin yüzeyden
matrise doğru kademeli olarak azaldığı karbürleme işleminden farklı olarak, ya tek fazlı (Fe 2 B) veya iki fazlı
(Fe 2 B/ FeB) belirli kompozisyonda bor katmanı oluşur (Şekil 1. a,b,c,d,e) [5, 6, 7, 8, 9].

b)

a)

c)

d)

e)

Şekil 1. Demir-esaslı malzemelerde borlama ile oluşan tabaka türleri a)Tek fazlı FeB, b)Tek fazlı Fe 2 B, c)
Geçiş bölgesi, d) Çift fazlı FeB + Fe 2 B e) iki fazlı borür tabakasının teorik yazpısı
Optik veya taramalı elektron mikroskopu altında FeB fazı koyu görünürken, Fe 2 B fazı açık renkte görünür.
Demir-bor ikili denge diyagramına göre %8,83 bor içeriğiyle tetragonal kristal yapıya sahip Fe 2 B ve %16,23
bor içeriğiyle ortorombik kristal yapıya sahip FeB olmak üzere 2 farklı demir-bor bileşiği vardır (şekil 2.a)
Bunlardan tek faz olarak demirce zengin Fe 2 B fazının oluşumu; difüzyon yönü ve testere dişine benzer
yapısıyla, borca zengin FeB ile birlikte oluşan duble-faza göre veya tek Fe 2 B fazına göre daha çok tercih
edilir. Tablo 1’de borlama ile oluşan borür tabakalarının bazı özellikleri verilmiştir.
Tablo 1. Demir borür tabakalarının bazı özellikleri [10]
Özellik
Ergime Sıcaklığı
Mikrosertlik (HV) 100gr
Genleşme katsayısı (1000 0C)
Isıl İletkenlik (1000 0C)
Curie noktası

Borür tabakası
Fe 2 B
FeB
1390 0C
1550 0C
1500 kg/mm2
1650 kg/mm2
8x10-6
10x10-6- 16x10-6
0,2-0,3 W/0cm
0,1-0,2 W/0cm
0
742 C
325 0C

Borlama sonrası soğutma ile borca zengin FeB fazı daha kırılgan ve bor katmanında çekme gerilimine neden
olurken, demirce zengin Fe 2 B fazı ise daha sünek ve basma gerilmesi oluşturur. Ayrıca FeB ve Fe 2 B
bileşikleri arasındaki genleşme katsayısı farkı borlanmış çeliğin yüzeyinde mekanik özellikleri etkileyen
Fe 2 B/ FeB arayüzeyinde çatlaklara neden olur. Bu nedenle iki fazlı tabaka konfigürasyonu (Fe 2 B + FeB)
endüstriyel uygulamalarda istenmez [6, 7, 8]. Demir esaslı malzemelerde özellikle çeliklerde, bor tabakasının
kalınlığına ve yapısına alaşım elementlerinin etkileri farklıdır. Genellikle alaşım elementleri bor difüzyonunu
düşürmekte, matris ve kaplamanın özelliklerini etkilemektedir. Literatürde yapılan bir çalışmada 1100 0C’da
5 saat %60 boraks %40 B 4 C karışımında yapılan borlama işleminde, demire farklı elementlerin ilavesiyle
elde edilen bor tabakasının kalınlıkları Şekil 2.b’de verilmiştir [10]. Bu şekle göre nikel, kobalt ve manganın
tabaka kalınlığına hemen hemen hiçbir etkisinin olmadığı, ancak, karbon, krom, molibden ve tungstenin ise
tabaka kalınlığını azaltıcı yönde etkilediği görülmektedir.
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Şekil 2 a. Demir-Bor Faz Diyagramı, b) Alaşım elementlerinin oranı ile bor tabakasının kalınlığı arasındaki
ilişki [10].

Ancak yapılan çalışmalar göstermiştir ki elementlerin yüzeyden matrise doğru nüfuziyeti ve özelliklere etkisi
katman kalınlığına etkilerinden farklı karakteristikte olmaktadır. Örneğin nikel elementinin katma kalınlığına
fazla bir etkisi yokken, artan nikel miktarı ile bor tabakası ile matris ara yüzeyinin daha düzenli hale geldiği
ancak yüksek nikel oranının borür tabakasının kolonsal yapısını azaltarak poroziteyi arttırıp mekanik
özellikleri kötüleştirdiği belirtilmektedir. Karbon konsantrasyonunun artması ile borür takaka kalınlığının
azaldığı, FeB’nin kararlılığının azaldığı Fe 2 B’nin ise arttığı görülmüştür. Krom ve manganın atom numaraları
demirden küçük olduğundan, borlanan malzemenin içinden yüzeyine doğru yayınmakta, oysa nikel ve
karbon, krom ve manganın tersi yönde yayınmaktadır [11]. Düşük alaşımlı çeliklerde oluşan bor katmanının
morfolojisi testere dişi şeklinde olurken, yüksek alaşımlı çeliklerde daha düzgün bir bor tabakası oluşur [9].
Özellikle TM çeliklerin borlanması ile ilgili literatürde yapılan bazı çalışmalar özetlenecek olursa, Dong vd,
(2009) klasik TM prosedürüyle kompakt haline getirdikleri ham mukavemete sahip demir esaslı TM
malzemelerin sinterleme ve borlama işlemini birleştirmişlerdir. Kutu borlama yöntemiyle pota içerisine
yerleştirilen ham malzemeler 1050, 1100, 1120 ve 1150 0C dört farklı sıcaklıkta hem borlama hem de
sinterleme işlemini aynı anda gerçekleştirmişlerdir. Sıcaklık arttıkça oluşan borür tabaka kalınlığının arttığını,
yüzeyde Fe 2 B+FeB ikili fazı nedeniyle mikro sertliğin de sıcaklıkla arttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca
borlama işlemiyle numunelerin kuru şartlarda aşınma direncinin borlanmamış olanlara göre arttığı da ifade
edilmektedir [1]. Jurci ve Hudakova (2010)
a) TM soğuk iş takım çeliğini farklı proses parametrelerinde
borlamışlardır. Başlangıçta 284 HV sertliğinde olan numneler, 1030 0C’da 45, 75 v3 150 dakika sürelerde
borlanmış ve daha sonra 1000 0C ‘de 30 dakika 6 bar nitrojen gaz basncı altında standart vakum ısıl işlemine
tabi tutulmuştur ve temperlenmiştir. Bu işlemler sonucunda malzeme 700 HV (60HRC) sertliğine ulaşmıştır.
Bor tabakasının sertliği ise süreye bağlı olarak 1850 ile 2100 HV olarak ölçülmüştür. TM malzeme yüksek
alaşımlı olduğundan içerisindeki alaşım elementlerinin borlama işlemini etkilediği ifade edilmiştir. Özellikle
karbon veya kromun bor katmanının gelişimine olumsuz etkisinin olduğu literatürle desteklenerek
vurgulanmıştır [12]. Diğer bir çalışmada demir-esaslı bir TM malzeme kutu borlama 4 farklı pelet veya toz
karışımı ortamda borlanmıştır. Aktivatör olarak alüminyum florid (AlF 3 ) kullanılmış, numuneler 1100 0C’da
3 saat süreyle hem sinterlenmiş hemde borlanmıştır. Sonuç olarak düşük orandaki aktivatörle üretilen iki fazlı
(FeB ve Fe 2 B) kaplama ile karşılaştırıldığında aktivatörün yüksek oranda kullanımı ile FeB fazının yüksek
oranda olduğu borür tabakasının kalınlığının arttığı belirtilmiştir. Böylece borlama ortamının borür
tabakasının oluşumunu etkilediği tespit edilmiştir.
Bu çalışmada otomotiv endüstrisinde kullanılan demir-esaslı TM malzemeler, yüzey özelliklerini iyileştirmek
için, kutu borlama yöntemiyle 900 0C sıcaklıkta 5 saat bekletilerek borlanmış ve oluşan bor tabakasının
karakterizasyonu yapılmıştır.
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2. EXPERIMENTAL PROCEDURE (DENEYSEL ÇALIŞMALAR)
Bu çalışmada kullanılan numuneler klasik toz metal prosedürleriyle ön alaşımlı Fe-C-Ni-Cu-Mo tozlardan tek
etkili preste 550 MPa basınç altında Tablo. 2’de verilen kimyasal içerikle kompaktlanmış, daha sonra 1120 0C
‘da 1,5 saat süreyle sinterlenerek hazırlanmıştır.
Tablo 2. Çalışmada kullanılan TM numunelerin kimyasal kompozisyonları
Sample No

%C

% Cu

% Ni

% Mo

% MnS

% Zn-st

Remained

1
2

0,15–0,25
0,72–0,88

1,35–1,65
1,35–1,65

1,58–1,93
1,58–1,93

0,45–0,55
0,45–0,55

0,45–0,55
0,45–0,50

-----------------------

Fe
Fe

3

0,77-0,83

1,80–2,20

------------

1,35–1,65

------------

0,72–0,88

Fe

4

0,54–0,66

1,35–1,65

3,60–4,40

0,45–0,55

0,45–0,55

------------

Fe

Daha sonra numuneler şekil 3’de verilen pota içerisindeki ticari Ekabor 1 toz karışımı içerisine yerleştirilerek
ağzı kapatılıp deoksidan çamur ile atmosfer ile teması tamamen kesilmiştir. Borlama termokimyasal işlemi
900 0C’da 5 saat sürede gerçekleştirilmiş ve süre sonunda numuneler fırın içerisinde soğumaya bırakılmıştır.

Şekil 3.Kutu borlama işlemi bileşenlerinin şematik gösterilişi

3. RESULTS AND DISCUSSIONS (SONUÇLAR VE TARTIŞMA)
Borlanan numunelerin mikro sertlikleri ve tabaka kalınlıkları ölçülmüş, ayrıca optik mikroskopla mikro yapı
incelemeleri yapılmıştır. Şekil 4’de verilen mikro yapı fotoğraflarında numunelerin yüzeyinde oluşan borür
tabakası (B), geçiş bölgesi (T) ve ana matris yapı (M) ayrı ayrı belirtilmiştir. Mikro yapı fotoğraflarında borür
tabakasının oluştuğu bariz olarak görülmekle birlikte hangi fazların bulunduğu net olarak anlaşılamamaktadır.
Mikro sertlik ölçümleri sonucunda, daha sert olan bor tabakasının, ana matris yapının yaklaşık 8-10 katı daha
sert olduğu belirlenmiştir. Ayrıca geçiş bölgesinin mikro setlik değerleri de ana yapı ile borür tabakası
arasında değerler vermiştir. Mikro sertlik ölçümleri 100 gr yük altında 10 saniye uygulama süresi ile
yapılmıştır.
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Şekil 4. Numunelerin x100 büyütmeli mikroyapıları, (B-Borür tabakasını, T-Geçiş bölgesini, M-Ana yapıyı
göstermektedir)

Hardness, HV

Mikro sertlik sonuçları incelendiğinde, yüzeyde oluşan borür tabakasının sertliği 1728HV ile 2167HV
arasında değişmektedir. Tüm numunelerin matris mikro sertlikleri yaklaşık 200 HV olduğu görülmekte, buna
göre ana yapı ile yüzeydeki borür tabakası arasında yaklaşık 8-10 kat mikro sertlik artışı tespit edilmiştir. Bu
artış oranı literatür çalışmalarındaki değerlerle uyumludur.

Distance from surface, µm
Şekil 5. Numunelerin mikro sertlik değerleri
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Mikro sertlik artışı C oranı en düşük olan 1 nolu numunede en fazla olmuş, bu numunelerin borür tabaka
kalınlıkları da en yüksek çıkmıştır. Literatürde karbon oranının artması tabaka kalınlığını azaltıcı etki yaptığı
belirtilmekte olup [10, 11, 12] buna göre karbon oranı en düşük olan 1 nolu numunenin sertlik değerinin ve
tabaka kalınlının yüksek çıkması karbon oranının düşük olmasından dolayı olduğu değerlendirilmiştir. Bunun
sebebi karbonun bor tabakasında az çözülmesi ve tabaka içerisine difüze olmamasıyla açıklanabilir. Literatüre
göre borlama süresince karbon, bor katmanından matrise doğru borla birlikte sürülür. Karbon FeB ve Fe 2 B
fazlarında çözünmeyip Fe 3 C, Fe 6 C 3 gibi karbürler şeklinde matrise yakın alanlarda birikerek borlama
mekanizmasını etkilediği ve bor tabakasını daha sıkı ve sert hale getirdiği ifade edilmektedir [13, 14, 15].
Tablo 3. Borlanmış numunelerin borür tabaka kalınlıkları
Sample Name Boriding Temperature (ºC) Boriding Duration (Hour) Boride Layer (µm)
1

900

5

132

2

900

5

95

3

900

5

111

4

900

5

96

4. CONCLUSIONS (GENEL SONUÇLAR)
Bu çalışmadan elde edilen genel sonuçlar şunlardır.
i.

Demir-esaslı TM malzemelere borlama işlemi uygulanabilir ve genel olarak tam yoğun
malzemelerdeki mekanizmalarla borlama gerçekleşir. Ancak TM malzemelerin poroziteli
yapısından dolayı borür tabakasının poroziteler içerisine nüfuziyeti söz konusu olabileceği ve bunun
da yüzeydeki katman kalınlığını olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Ancak bunun belirlenmesi
için daha detaylı bir çalışma gerekmektedir.

ii.

TM malzemelerin yüzeyinde borür tabakası oluşmuş ancak gözeneklerin varlığını ortadan
kaldıramamıştır, kapatamamıştır. Bu tabaka sütunsu ve kabuk şeklinde tespit edilmiştir. Ancak
borlama sıcaklığına, yöntemine ve süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

iii.

Oluşan borür tabakasının kalınlığı 95 µm ile 132 µm arasında değişmektedir. En yüksek tabaka
kalınlığı karbon oranı düşük olan 1 nolu numunelerde gözlemlenmiştir.

iv.

Elde edilen borür tabakalarında 1718-2167 HV mikrosertlik elde edilmiştir. En yüksek mikrosertlik
değeri 2167 HV ile 2 nolu numunede, en düşük mikrosertlik ise 1718 HV ile 3 nolu numunelerde
ölçülmüştür.

v.

Geçiş bölgesi 1 ve 3 nolu numunelerde bariz olarak görülebilirken, 2 ve 4 nolu numunelerde net
olarak görülememiştir.

vi.

Çalışma ile görülmüştür ki, demir-esaslı TM malzemelerin yüzey ve bazı mekanik özelliklerini
iyileştirmek için kutu borlama termokimyasal işlemi uygulanabilir, ancak farklı sıcaklık ve
sürelerde çalışmaların yapılarak proses parametrelerinin optimize edilmesi gerekmektedir.
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Impact of AISI D3 Tool Steels on Machining of Different Toolpaths
in CNC Milling Machine with Vertical Machining Center
U.A Usca1,*, M.Uzun2
1,2
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Abstract
In In this study AISI D3 cold work tool steel was processed in CNC milling vertical machining center. Six
different tool paths were used during machining(“Zig-Zag”, “Zig”, “Follow Part”, “Follow”
“Periphery”, “Trochoidal” ve “Profile”) and machining times were determined according to the six
different tool path strategy. In addition, estimated processing times were obtained from the CAM package
program and played an important role in getting ideas before processing. According to the data obtained
from the experiment, the longest duration of use is "zig" and the shortest tool path strategy is " follow
periphery".

Keywords: AISI D3, CNC milling, CAM, toolpath strategies

1. GİRİŞ
İmalat sanayisinde parça üretimi günümüzde genellikle CAM (Computer Aided Manufacturing) paket
programları ile yapılır. Bu programlarda parça üretiminin simülasyonu yapılırken, program içerisinden farklı
şekillerdeki işleme yöntemlerinden yararlanılır. Parça üretilirken uygun işleme yöntemi seçiminin
gerekliliklerinden birisi de işleme süresidir. İşleme süresi günümüz imalat endüstrisinde bir parça imal
edilirken göz önünde bulundurulan en önemli parametrelerden birisidir. Bu kapsamda kullanılan CAM paket
programları, program içerisinde parça imalatının simulasyonu yapılırken kullanılan yöntemin yaklaşık işleme
süresini de verebilmektedir.
AISI D3 soğuk iş takım çeliği CNC dik işleme merkezinde 80 m/min, 120 m/min ve 180 m/min kesme hızı
ve 0.08 mm/z, 0.12 mm/z ve 0.18 mm/min ilerleme miktarı ile 1, 2, 3, ve 6 adet kesici uca sahip freze başlığı
ile frezelenmiştir. Çalışma sonucunda ilerleme miktarı, kesici uç sayısı ve kesme hızının artmasıyla takım
ömrünün azaldığı belirlenmiştir [1]. 58 HRC sertliğine sahip X210Cr12 çeliği üzerinde yapılan bir çalışmada,
TiAlN kaplamalı WC uçları kullanılmış; kesme hızlarına bağlı olarak TiCN+Al2O3+TiN kaplamalı ve
kaplamasız kesici uçlardan 2-5 kat daha fazla sürede işleme süresine sahip olduğu saptanmıştır [2]. 35 HRC
ve 62 HRC’ye sertleştirilmiş X210Cr12 çeliği üzerinde yapılan bir çalışmada ise farklı kesici takımların
aşınma davranışı ve performansı incelenmiştir. TiCN+TiAlN kaplamalı ve TiAlN kaplamalı kesici takımlar
TiCN kaplamalı kesici takımlara göre daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir [3].
İş parçasının imali için farklı kesici hareketlerini içeren takım yolları geliştirilmiştir. Takım yolunun doğru
seçimi imalat süresini, talaş kaldırılan yüzeyin durumunu ve maliyeti etkilemektedir. İş parçası üzerinde bir
cep imali için kullanılan takım yolları genel olarak üç başlık altında toplanabilir. Bunlar tek yönlü, Zig-Zag
ve spiral takım yollarıdır [4]. CAM paket programında takım yolu üretebilmek için “zig-zag”, “zig”, “zig
with contour”, “periphery”, “follow part”, “trochoidal” ve “profile” yol seçeneklerinin hızlı prototipleme için
frezeleme operasyonlarında kullanılabileceğini söylenmiştir [5]. Yapılan bir çalışmada BSD tezgahlarının
hızlanma ve yavaşlama ivmeleri ile ilgili işleme zamanı modeli geliştirilmiş ve geliştirilen bu modelle zig,
zig-zag ve yumuşatılmış zig-zag ile profil takım yolunu karşılaştırılmıştır [6]. Endüstride genel olarak
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sertleştirilmiş çelikler için “zig” işleme yöntemi kullanılırken dökme demirlerin işlenmesinde “zig-zag”
yöntemi kullanılmıştır [7,8].
“Trochoidal” benzeri olarak dairesel işleme metodunda kesici takım işlenecek parçayı küçük dilimlere
bölerek dairesel yol izler [9]. Günümüz NC kontrolleri, endüstri uygulamaları için çok verimli olan
“trochoidal” işleme yöntemi gibi yeni takım yolları üretebilmektedir [10]. “Trochoidal” işleme yöntemi
üniform lineer hareketlerle üniform dairesel hareketklerin kombinasyonu olarak tanımlanır [11]. Yüksek
kesme yüklerinden kaçınmak için bu işleme yöntemi, CAM operatörleri tarafından çok sık kullanılır [12].
Güncel CAM paket programlarında “zig-zag”, “periphery” ve “circular paths” yerine özellikle sertliği yüksek
olan parçaların işlenmesinde “trochoidal” işleme yöntemi alternatif olarak kullanılmaktadır[13].
Kesici takımlar ve kesme parametreleri hakkında birçok yayınlanmış bilgi olmasına karşın imalatta kesici
takım yolu stratejilerinin etkilerinin değerlendirilmeleri hakkında az bilgi bulunmaktadır [14,15]. Literatürde
araştırmacılar daha çok takım yolu çıkarma üzerinde durmuşlardır. Üretimi yapılacak parçalar için takım yolu
değerlendirilmesi ve çeşitli takım yolu stratejileri hakkında çalışma yapılmıştır [16].
Frezeleme, birçok uygulamalar için yaygın olarak kullanılan önemli talaş kaldırma işlemidir. Talaş
kaldırmada asıl amaç; en düşük maliyetle en yüksek üretim miktarını maksimum takım ömrü ile elde
etmektir. Bunu yaparken yüzey kalitesini muhafaza etmek için talaş kaldırmaya etki eden kesme şartlarının,
takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini analiz etmek gerekir. Optimum kesme şartlarının
seçimi ekonomik fayda sağlamada önemli bir faktördür. Bu tür problemlerin çözümünde kullanılan en etkili
metot adaptif kontrol olarak bilinir [17,18].
Bu çalışmada CAM paket programlarında sıklıkla kullanılan “Zig-Zag”, “Zig”, “Follow Part”, “Follow”
“Periphery”, “Trochoidal” ve “Profile” den oluşan altı farklı işleme yöntemi ile AISI D3 soğuk iş takım
çeliğinden altı adet cep imal edilmiştir. Parçaların imal süreleri hem CAM paket programında hem de CNC
dik işleme merkezinde kayıt altına alınarak işleme yöntemlerine göre imalat süreleri karşılatırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1 Deney Numunesinin Hazırlanması
Yapılan literatür araştırmalarına göre AISI D3 soğuk iş takım çeliğinin farklı takım yollarıyla frezeleme
süresi ile ilgili çalışmalara rastlanmadığından dolayı deney numunesinin malzemesi tablo 1’de kimyasal
özellikleri ve tablo 2’de malzeme kodu özellikleri verilen 100x100x80 mm ölçülerine sahip altı adet AISI D3
soğuk iş takım çeliği seçilmiştir. İlk olarak CNC dik işleme merkezinde işlenecek parça üç boyutlu olarak
SolidWORKS 2017 CAD programında şekil 1’deki gibi modellenmiştir.
Tablo I. AISI D3 soğuk iş takım çeliğinin kimyasal bileşimi
Element

Saflılık

C

%2.2 max.

Si

%0.6 max.

Mn

%0.6 max.

P

%0.03 max.

S

%0.03 max.

Cr

%13 max.

Fe

%83.54 max.
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Tablo II. AISI D3 soğuk iş takım çeliğinin malzeme kodu
DIN

1.2080 / X210CR12

ASTM

D3

JIS

SKD1

GOST

CH12

Şek.1. Deney numunesinin CAD ortamında gösterilmesi.

CAD modelleri çıkarılan numunler .prt uzantısıyla Siemens NX 11 CAM programında aktarılarak takım
yolları çıkarılmıştır. Takım yolları çıkarılırken, endüstride parça imalatında en çok kullanılan takım yolu
stratejileri şekil 2’de belirtilmiştir. Belirtilen stratejilerden “Zig-Zag”, “Zig”, “Follow Part”, “Follow”
“Periphery”, “Trochoidal” ve “Profile”; çelik numunenin takım yolunun çıkarılması için kullanılmıştır
(Şekil3).

Şek.2. CAM paket programında bulunan takım yolu stratejileri.
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Şek.3. Follow part takım yolu stratejisine ait takım yolu çizgileri.

Her bir takım yolu stratejisi çıkarılırken CAM paket programı içerisindeki diğer değişken parametreler (finiş
pasosu, kesici takımın iş parçasına giriş-çıkış şekilleri, kesme seviyeleri arasındaki transfer şekilleri, finişe
bırakılan stok miktarı ve toleranslar) bütün işleme stratejilerinde aynı tutulmuştur. Ayrıca bütün deney
numuneleri tek operasyonla işlenmiştir.
Herbir takım yolu stratejisi oluşturulduktan sonra parçaya ait G kodlarını üretmek üzere program içerisindeki
“Output CLSF” ile .clsf uzantılı dosya oluşturulmuştur. Bu dosya, MANUSpost programı aracılığı ile CNC
freze dik işleme merkezinin Fanuc OiMD kontrol ünitesine uyumlu hale getirilmiştir. Fallow part takım yolu
stratejine ait örnek g kodları şekil 4 de verilmiştir.

Şek.4. Follow part takım yolu stratejisine ait takım yolu çizgileri.

2.2 Talaşlı İmalat
Deneyler, maksimum 10000 dev/dk ile dönme apasitesine sahip Dahlih MCV CNC dikey işleme merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Temin edilen kesici takımınn kullanma şartları gereği deney kuru ortamda
gerçekleştirilerek hava üfleme düzeneği ile parça-kesici takım soğutulmuştur.
Deney numunesi, CAD/CAM ortamlarında hazırlanıp g kodları türetildikden sonra oluşturulan g kodları flash
bellek yardımıyla tezgah belliğine atılarak imalata hazır hale getirilmiştir. Parçanın işlenmesinde çapı 10 mm
olan dört ağızlı altın kaplamalı aynı özellikleri sahip altı adet karbür parmak freze kullanılmıştır (Şekil 5).
Temin edilen kesici takımda tavsiye edilen optimum değerler kullanılmıştır.Kesici takıma ait işleme verileri
ise tablo 3’de verilmiştir.
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Şek.5. Parça işlenmesinde kulanılan kesici takımın boyutları.

Tablo III. AISI D3 Takım çeliğinin frezelenmesinde kullanılan kesme verileri
Vc (m/dk)

130

fz (mm/dev)

0.05

ap (mm)

1

ae (mm)

5

İşleme toleransı

0.001

Finiş pasosu

0

Kesici takım giriş
yöntemi
Kesici takım giriş
yöntemi

Rampalama yöntemi
Rampalama yöntemi

Tablo 3’e göre Vc: kesici takımın kesme hızını, fz: kesici takımın diş başı ilerleme miktarını, ap: -z yönündeki
parça derinliğine dalma miktarını ve ae ise takımın yanal kayma miktarını göstermektedir.
Kullanılan karbür parmak frezesinde ise BT40-ER32-70 pensli tutucu kullanılmıştır. İşlenecek deney
numunesi ise mengene ile sıkılarak deneyler gerçekleştirilmiştir (Şekil 6). Deney sonunda işlenen numulerin
kesme süreleri, tezgahın kontrol ünitesi vasıtasıyla kayıt altına alınarak karşılaştırmaları yapılmıştır.

Şek.6. Deney numunesinin CNC freze dikey işleme merkezinde follow part takım yolu stratejisi yöntemiyle imalatı.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR

İşleme Süresi (Sn)

Yapılan deneyler sonucunda en az işleme süresine sahip olan takım yolu stratejisi 1712 saniye ile “follow periphery”
yöntemidir(Şekil7). En fazla işleme süresine sahip olan takım yolu stratejisi 3952 saniye ise “zig” yöntemidir. Ayrıca
CAM paket programı içerisindeki “machine simulate” bölümünden de işleme süreleri yaklaşık olarak elde
edilmiştir(Şekil 7). CAM programı süreleriyle CNC freze dikey işleme merkezi sürelerinin farklı olmasının nedeni ise
CAM programın kesici takımın parçaya yaklaşma hızı ve boşta çalışma hızı hesaba katılmadığından kaynaklandığı
düşünülmektedir.

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Seri 2
Seri 1

Follow
Periphery

Profile Trochoidal Zig-Zag

Zig

Follow
Part

Takım Yolu Stratejisi
Şek.7. Deney numunesinin işleme süreleri (seri 1 : CAM programında işleme süresi, seri 2 : CNC freze dikey işleme
merkezi işleme süresi).

“Zig” yöntemi ile işleme süresinin diğer işleme yöntemlerine göre daha fazla çıkmasının temel nedeni, kesici takımın
boşta gezme süresinin diğer işleme stratejilerine göre daha fazla olmasıdır. “Zig” yönteminde kesici takım parçanın
bir yönünden diğer yönüne doğrusal bir kesme işlemi gerçekleştirdikten sonra ilk kesme yönüne CAM programında
parçaya tanımlanan güvenlik düzlemine kalkarak dönmesidir. “Zig-zag yönteminde ise süre, diğer takım yolu
stratejilerine yakın bir işleme süresinde çıkmış olmasına rağmen, parça geometrisi de göz önüne alındığında parça
yüzeyleri istenilen kalitede olmadığı görülmüştür.
“Trochoidal” yöntemi, işleme süresi “zig-zag” yönteminden daha fazla olduğu görülmüştür. Fakat yapılan literatür
araştırmalarına göre parçayı küçük dilimlere bölerek dairesel harektlerle kesme işlemi ile yüksek kesme yüklerinden
kaçınmak için endüstri de en çok kullanılan verimli bir yöntem olan bu yöntemin, yüzey kalitesi ve kesici takımın
aşınması da dikkate alınarak diğer yöntemlerle karşılaştırılması gerekmektedir.
“Follow periphery”, “profile” ve “follow part” takım yolu stratejilerinin işleme sürelerinin de yaklaşık aynı olması,
şekil 2’de de görüleceği üzere takım yolu şekilleri; deney numunesinin kapalı bir cep olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir. “Profil” yönteminde deney numunesinin bütün yüzeyini işleyebilmesi için oluşan ilk takım yolu
numune içine doğru ofsetlenerek çoğaltılmıştır. Böylece bu üç yöntem de birbirine benzer olarak takım yolu şekline
sahip olarak aynı işleme sürelerine sahip olmuştur.

4.ÖNERİLER
Bu çalışmada AISI D3 soğuk iş takım çeliği kullanılarak CNC freze dikey işleme merkezinde altı farklı takım yolu
stratejisi ile işleme süreleri tespit edilmiştir. Ayrıca tahmini işleme süreleri de CAM paket programından elde
edilerek işleme öncesi fikir edinilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Deneyden elde edilen verilere göre en uzun
işleme süresi ile “zig” takım yolu stratejisi olurken en kısa süreli takım yolu stratejisi ise “follow periphery”
olmuştur.
1. Yapılan çalışmada numune geometrisinin de önemi ortaya çıkmış olup farklı geometriler üzerinde en uygun takım
yolu stratejisinin belirlenmesi ile işleme sürelerinin de optimum hale getirebileceği görülebilir.
2. Bu çalışma, kesici takım aşınmaları ve deney numenesinin yüzey pürüzlülüğü dikkate alınarak optimum işleme
yöntemi bulunarak desteklenebilir.
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3. Endüstride öncelikle parça kalitesi istendiğinden dolayı, numunenin ölçüsel kontrolleri yapılıp istenilen tolerans
değerleri içerisinde kalan takım yolu stratejileri belirlendikten sonra; içlerinden en kısa işleme süresine sahip olan
yöntem seçilebilir.
4. Deney numunesinin en küçük yeri CAD programı yardımı ile hesaplandıktan sonra kesici takım seçimi işleme
süresini optimum seviyede tutmasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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Abstract
In this study, the position of the end member of the four degrees of freedom robotic arm have been controlled. At the first stage of the
study, forward kinematics equations between joint coordinates and endpoint coordinate were obtained by being used DenavitHartenberg method and then the inverse kinematic equations are solved. Modeling of the robot arm have been made with
Matlab/SimMechanics. After the reference joint angles were calculated, the actual joint angles were measured and closed-loop control
was performed. In this study, Particle Swarm Optimization (PSO) method is used to calculate the parameters of PID and 2-DOF PID
the control systems. When the results are examined, it is seen that the system that the 2-dof PID controller is used provides the desired
control performance.
Keywords: Robotic arm, Kinematics equations, Position control, PSO, 2-DOF PID.

1. INTRODUCTION
Robots are programmable and learnable machines that mimic the functions of humans or other living things. Robot
technology involves the integration and application of many scientific and technological structure on technological
products called "robot" that shows the development in the current era. [1].
The effectiveness of the robots depends on the good cooperation between the human and the robot. For example; robots
can act as a carrier that carrying great loads to help people. With the advancement of robot technology, production sites
have begun to carry out their business with at least human and to control of the systems independently from the human.
In the future, it is thought that robots will enter our daily life more and make our life easier [2].
In this study, it is aimed to control the joint angles with the most accurate and most appropriate control method so that
the holder end of a robot arm can go to the desired position. Firstly, PID controller parameters which are widely used
in control systems were determined by PSO method and applied to the system. Then, the parameters of the 2-DOF PID
controller were determined by PSO method and applied to the system started to be used in control systems at soon
When the results obtained are compared, it is seen that the performance of the system in which the 2-DOF PID controller
is used is closer to the desired control performance.

*
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2. KINEMATICS OF ROBOT
One of the first needed topics when discussing business planning, orbital planning, dynamic and control problems of a
robot arm is the creation of the kinematic model of this robot arm and to obtain the necessary kinematic relationships
with this model. D-H (Denavit-Hartenberg) method is usually used for kinematic modeling [3].

2.1. Forward Kinematics
In forward kinematics, some target angle values are given to allow a robot arm to reach any desired position as shown
in Fig 1, and end point of the robot arm is reached according to the values of the given angles. The relation between
joints is expressed by homogeneous transformation matrices. The result of the multiplication of the homogeneous
transformation matrices created for each joint are obtained robot arm and end point values connection relations.

Z
*P(X,Y,Z)

X

Y
Fig. 1. The coordinate axis on the robot arm

2.2. Inverse Kinematics
In reverse kinematics, the final position of the robot arm is clear and the joint angles required to move to that position
are calculated. When inverse kinematics are performed, complex results are obtained because the system is not linear
and it may be difficult to reach the solution. Inverse kinematic calculations can also produce more than one solution to
achieve the result when the system is not linear. That is, the robot arm can reach the target point with different joint
angles. This does not mean that the solution is wrong.

Fig. 2. Schematic representation of robot arm used in this study

As shown in Fig. 2, the z-axes are the axes in which they are rotated. The initial axis is called the 0 (zero) axis. The
axes are numbered sequentially.
According to specified Denavit-Hartenberg method, the D-H table of this robot is given in Table 1.
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Table 1. D-H table of four degrees of freedom robot arm

Link

Өi

αi

di

ai

1

Ө1

-π/2

L1

0

2

Ө2

0

0

L2

3

Ө3

0

0

L3

4

Ө4

0

0

L4

3. FORWARD KINEMATIC ANALYSIS OF ROBOT ARM
Finding the transformation matrices generated of robot arm according to the specified parameters is shown below.
Transformation matrix is formed by multiplying matrices expressing movements of the robot arm [3]. These
movements in turn; Rotation matrix around z-axis Rot (z, Ө i ), displacement matrix along the z-axis of the joint(Trans
0.0. d i ), displacement matrix along the x-axis of the joint (Trans a i , 0.0),the matrix expressing the angle projections
to each other of the z axes between the joints (Rot x,a i ) [4].
𝐴𝐴𝑖𝑖 = (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜃𝜃𝑖𝑖 , ). (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇0.0. 𝑑𝑑𝑖𝑖 ). (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝛼𝛼𝑖𝑖 , 0.0). (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝛼𝛼𝑖𝑖 )

 Cosθ i
 Sinθ
i
Ai = 

0

0


− Sinθ i
Cosθ i
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1



.




1
0
0
0

0
1
0
0

0 0 
0 0  
.
1 di  

0 1 

1
0
0
0

(1)

0
1
0
0

0 ai   1
0


0 0   0 Cosα i
.
1 0   0 Sinα i

0 1  0
0

0
− Sinα i
Cosα i
0

0
0
0
1








(2)

For the four links, these matrices are multiplied by starting from the last separately, and finally the basic transformation
matrix T is formed. The elements of the last column of this matrix give the coordinates of the end point of the robot.
These coordinates, called P x , P y , P z are given below in order.
0
4𝑇𝑇

= 𝐴𝐴1 ∗ 𝐴𝐴2 ∗ 𝐴𝐴3 ∗ 𝐴𝐴4

(3)

 − Cos (θ 2 + θ3 + θ 4 ) * Cosθ1 − Sin(θ 2 + θ3 + θ 4 ) * Cosθ1 − Sinθ1 Cosθ1 * ( L3 * Cos (θ 2 + θ3 ) + L2 * Cos (θ 2 ) + L4 * Cos (θ 2 + θ3 + θ 4 )
 Cos (θ + θ + θ ) * Sinθ
− Sin(θ 2 + θ3 + θ 4 ) * Sinθ1 Cosθ1 Sinθ1 * ( L3 * Cos (θ 2 + θ3 ) + L2 * Cos (θ 2 ) + L4 * Cos (θ 2 + θ3 + θ 4 )
2
3
4
1


− Sin(θ 2 + θ3 + θ 4 )
− Cos (θ 2 + θ3 + θ 4 )
0
L1 − L3 * Sin(θ 2 + θ3 ) − L2 * Sin(θ 2 ) − L4 * Sin(θ 2 + θ3 + θ 4 )

0
0
0
1








(4)

𝑃𝑃𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃1 ∗ (𝐿𝐿3 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 ) + 𝐿𝐿2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝜃𝜃2 ) + 𝐿𝐿4 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 + 𝜃𝜃4 ))

(5)

𝑃𝑃𝑧𝑧 = 𝐿𝐿1 − 𝐿𝐿3 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 ) − 𝐿𝐿2 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃2 ) − 𝐿𝐿4 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 + 𝜃𝜃4 ))

(7)

𝑃𝑃𝑦𝑦 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃1 ∗ (𝑙𝑙3 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 ) + 𝐿𝐿2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝜃𝜃2 ) + 𝐿𝐿4 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 + 𝜃𝜃4 ))

(6)

4. INVERSE KINEMATIC ANALYSIS OF ROBOT ARM

After transformation matrix is obtained with forward kinematic of robot arm that is, after P x , P y , P z coordinates have
been determined, inverse kinematic analysis is performed to calculate each angle required for control of robot arm
motion by using these parameters and calculations.
As a result of the inverse kinematic analysis, the angles θ 1 , θ 2 , θ 3 , θ 4 are found as shown in Fig.3.
𝜃𝜃1 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑃𝑃𝑦𝑦 / 𝑃𝑃𝑥𝑥 )

(8)
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𝜃𝜃2 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ( −𝑃𝑃𝑧𝑧 – 𝐿𝐿4 ∗ 𝑆𝑆234 – 𝐿𝐿3 ∗ 𝑆𝑆3 ∗ 𝐶𝐶2 + 𝐿𝐿1 )/ (𝑃𝑃𝑥𝑥 ∗ 𝐶𝐶1 + 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∗ 𝑆𝑆1 − 𝐿𝐿4 ∗ 𝐶𝐶234 + 𝐿𝐿3 ∗ 𝑆𝑆2 ∗ 𝑆𝑆3 )
𝐾𝐾 = 𝑃𝑃𝑥𝑥 ∗ 𝐶𝐶1 + 𝑃𝑃𝑦𝑦 ∗ 𝑆𝑆1 – 𝐿𝐿4 ∗ 𝐶𝐶234

(9)
(10)

𝐸𝐸 = −𝑃𝑃𝑧𝑧 – 𝐿𝐿4 ∗ 𝑆𝑆234 + 𝐿𝐿1

(11)

𝑄𝑄 = 𝜃𝜃2 + 𝜃𝜃3 + 𝜃𝜃4

(13)

𝜃𝜃3 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −1

(𝐾𝐾2 +𝐸𝐸 2 −𝐿𝐿3 2 −𝐿𝐿2 2 )

(12)

2∗𝐿𝐿2 ∗𝐿𝐿3

𝜃𝜃4 = 𝑄𝑄 − 𝜃𝜃2 − 𝜃𝜃3

(14)

Fig. 3. The inverse kinematic model of the robot arm

5. MATLAB/SIMMECHANICS MODEL AND CONTROL OF ROBOT ARM
In this section, closed loop Matlab/Simmechanics model of a four degrees of freedom robot arm was created. The
dimensions of the robot arm links that are modeled in this study are given in Table 2. In the closed loop control of the
robot arm, firstly the reference position coordinates of the holder tip Px, Py, Pz are applied to the Matlab/Simulink
model in which the inverse kinematic equations are modeled and the reference angular positions of each link are
determined. Then, these angles are controlled by the closed loop PID controller to capture the reference position
coordinates of the holder tip as shown in Fig. 4.

Table 2. The length of the links of the robot arm

Links

Dimensions (cm)

L1

20

L2

10

L3

10

L4

10
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Fig. 4. The closed loop MATLAB/SimMechanics model of the robot arm

5.1. Optimization
Optimization is the process of obtaining the most appropriate solution by providing certain constraints for the given
purpose or purposes [5]. The aim in optimization is always to achieve the best. Many optimization techniques have
been tried to be developed for solving the problems of encountered up to the present [6].
There are several different types of optimization algorithms developed based on natural events. Some of those Genetic
Algorithms (GA), Differential Evolution Algorithm and Particle Swarm Optimization algorithms are widely used in
optimization problems [7, 8].
In this work, particle swarm optimization is optimization technique which is used to control end position coordinates
of the robot arm (PSO) .The flow diagram of the PSO is given in Fig.5.
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start

Randomly determine the starting
positions of the individuals

Calculate the cost value of each
individual

Yes

Assign the current cost
value as the lowest value of
the iteration

No

Is cost value
lower than
cost value of
the current
iteration?

No

Don’t change the lowest
cost value of the iteration

Put the lowest cost values in
iteration into global best

Calculate and update new speed
for each individual

Has the maximum
number of
iterations been
reached?

Yes

Assign the parameters with the lowest global
best value as control parameters

finish

Fig. 5. Particle Swarm Optimization flow diagram

input

r(t)

+-

error
e(t)

PID Controller

u(t)

system

output

y(t)

Fig. 6. PID controller control system
𝑡𝑡

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑝𝑝 . 𝑒𝑒(𝑡𝑡) + 𝐾𝐾𝑖𝑖 ∫0 𝑒𝑒(𝜏𝜏)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐾𝐾𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)

(15)

𝑑𝑑𝑑𝑑

With particle swarm optimization, we have been found the PID gains given in equation (15). Found gains are given
below.
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K P = 19,33 , K İ = 90.10 , K D = 1,715

The system response according to the gains found is shown in Fig 7.

Fig. 7. PSO results

5.2. Two Degrees of Freedom PID Control (2-DOF)
The degree of freedom of a control system is defined as the number of closed-loop transfer functions that can be
adjusted independently.
The design of control systems is a multi-objective problem. A two degrees of freedom (2-DOF) control system naturally
has advantages over a one degree of freedom (1-DOF) control system as it must be fulfill the various performance
criteria, when designing a control system [9]. Two degrees of freedom (2-DOF) controllers have advantages over
standard single-degree of freedom such as high performance at set point monitoring, and regulation in the presence of
disturbing inputs [10].
The formulation of the 2-DOF PID controller is as below:
1

𝑢𝑢(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑏𝑏. 𝑟𝑟 − 𝑦𝑦) + 𝐼𝐼 𝑠𝑠 (𝑟𝑟 − 𝑦𝑦) + 𝐷𝐷

𝑁𝑁

1+𝑁𝑁

1
𝑠𝑠

(𝑐𝑐. 𝑟𝑟 − 𝑦𝑦)

(16)

In this equation;
P= Proportional gain
I= Integrator gain
D= Derivate gain
b= Set point weight on proportional term
r= Reference input
y= System Output
N= Derivative filter divisor
c= Set point weight on derivative term
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Fig. 8. Robot arm model with 2-DOF PID controller

Robot arm model with 2-DOF PID controller created via Matlab/SimMechanics is shown in Fig 8.
The 2-DOF PID is ran by using the parameters in Table 3 for the newly created model and the results in Table 4 are
obtained and shown in Fig 9.

Table 3. Unknown parameters in 2-DOF PID

Parameters

Values

P

7.3203

I

10.4969

D

2.0774

b

0.9799

c

0.9887

N

61.6040

Fig. 9. 2-DOF PID results
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Table 4. Comparison of performance values of two controllers

Performance values of classical PID

Performance values of 2-DOF PID

tR

tS

M P (%)

ess

tR

tS

M P (%)

ess

PX

0.0814

0.5630

57.646

0

0.0495

0.5548

20.922

0

PY

0.0898

0.4806

8.254

0

0.0392

0.3497

7.807

0

PZ

0.1024

0.6960

30.124

0

0.0577

0.5217

10.477

0

The performance values of the classical PID and 2-DOF PID results are found in the Matlab environment and compared
as in Table 4. As can be seen, the performance provided by the 2-DOF PID controller is better than the classical PID.
t R : Rise time
t S : Settling time
M P : Overshoot
ess : Error of stady state

6. CONCLUSIONS
In this study, the position control of the end member of the four degree of freedom robot arm is performed. Two
different control techniques have been used for position control. A classical PID controller was used as the primary. In
the classical PID controller, the PID gains that calculated by PSO are added to the system. Determined criteria in here
is to shorten the time of catching the specified reference or settling time. According to this criteria, as a result of the
optimization, the time of catching the reference was about 0.4-0.7 seconds. However, overlap was too much. To
overcome this, a second control technique has been applied. This control method is the liberated PID method called 2DOF PID. In this control method, it is aimed to improve the system output when considering the number of extra
parameters, regulatory control performance and the stability of the closed loop control system. According to the results
observed with the 2-DOF PID, both the overlap and the time of catching the reference were further improved.
When comparing the results obtained, it was seen that the performance of the 2-DOF PID controller is better than the
performance of the classical PID controller.
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Abstract
Lately, the contemporary architecture design has been promoted in cities without concerns depletion of
natural resources such as water, energy, and material, resulting in global warming, pollution, and climate
change. Reduce the energy use in the building is one of the hot topics that many scholars are researching
to sustain natural resources and protect the environment. Traditional architectures are well known for their
adaptability to local climate condition, topography, and available resources, resulting in a comfortable
indoor environment without using excessive energy. Hence, this study aims to investigate the effect of
sustainability in traditional Cambodian houses by analysis energy, material, water, and quality and wellbeing to integrate the techniques of traditional Cambodian house, particularly sustainable techniques as
an innovative step towards design for the future sustainable contemporary settlements.

Keywords: Sustainability, Traditional architecture, Cambodian house.

1. INTRODUCTION
In recent years, facing the global warming, depletion of fossil fuels, and with pollution are majors concern
around the world. Reduction energy consumption and using energy efficiency without compromise human
comfort are popular solutions for many countries, including Cambodia, which can help to sustain natural
resources and protect the environment.
Throughout the history, traditional architecture has played a crucial role in helping to define humanity’s relation
to its surroundings. It has not merely been a means for providing shelter but has operated to human well-being.
In this sense, the traditional architecture can play a pivotal role in the larger paradigmatic movement of
sustainability. For instance, the designs of traditional Cambodian houses were built to respond to the nature,
local climate, topography, and fulfill need of their local culture without using excessive energy. Material and
construction techniques were taken from the local context. Well-being was reflected by fresh air, natural light,
and spatial variety to accommodate individual needs.
However, the modern practice in architecture lacks conscious effort in using sustainable methods to control the
environment. Excessive use of modern materials and poor design have often resulted in high energy
consumption, leading to many environmental problems.
Moreover, within the development and influence of modern western architecture is seem diminishing the
traditional elements in Cambodian house. Additionally, Cambodia was tragically disrupted by Khmer Rouge

*

Corresponding author. Tel.: +90-5326448868.

E-mail address: cuneytklurtyay@gmail.com (C. Kurtay).

4125

Regime and civil wars. Consequently, the infrastructure including the traditional Cambodian houses were
demolished.
Due to the lack of awareness of the important of tradition, culture, sustainability and lack of human resource in
architecture field in Cambodia, there are very few studies have been published on traditional Cambodian house,
particularly concentrate on researching sustainable techniques that had been used in the traditional Cambodian
house which are value sources to implement sustainability in the contemporary design.
Taking into this consideration the above matters, have brought me to this study – the study is to investigate the
sustainability in traditional Cambodian houses as objectives are: to define sustainable criteria in traditional
Cambodian houses by examining building forms, orientation, material, natural ventilation and natural light, and
water. This research attempts to fill the knowledge gap in contemporary design in term of the sustainability.
Therefore, it is hoped that the study will enhance our understanding of sustainability and promote the awareness
of sustainability in the contemporary architecture.

2. TRADITIONAL CAMBODIAN HOUSE
The architecture of traditional Cambodian house is considered as one of the culture and spirit of Cambodia. It
plays an important role at the center of Cambodia culture which clearly views how Cambodian live and work.
The life span of the wooden structure Cambodian houses around 100 to 120 years depending on the
maintenance. Trade usually handed down from father to son, by observing carefully. Currently, the traditional
Cambodian houses still exist where mostly locate country-side. One of the oldest house is located in
Battambang Province, age over than 100 years.

3. TYPES OF TRADITIONAL CAMBODIAN HOUSES
Similar to the traditional house in other countries of Austronesian origin, Cambodian house differed from one
to another on less wealthy or wealthier by their size and presence of refined features (carving placed on door
lintels, carve wood panel, roof design, etc.). The functions of the house are mostly similar from one to another.
Yet despite these similarities, traditional Cambodian house does offer a unique feature by classifying the house
into different types. They are Khmer House, Rong Daul House, Rong Doeung House, Pet House, and Kantaing
House.

3.1. Khmer House
Khmer house style started with erections of four lines of pillars, and cross beams with the two-tiered roof. It
was popular in the year during 1840 to 1860, presented for high-ranking people. The house was build high,
steeply sloped and big lower gable inspired by the pagoda. The length of the house is twice the width and the
height equivalent to the length, as shown in Fig. 1.

Fig.1. Elevations of Traditional Cambodian House – Type: Khmer House

3.2. Rong Daul House
Rong Daul house is built with a gable roof with extended awning at the front of the house to reduce roof
structure. The back of the house is left vacant, usually with loosely fixed wood paneling allowing for possible
extensions, as shown in Fig. 2.
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According to an interview conducted with descendants by Francois, most of the original Rong Daul house’s
owners were farmers who supplemented their income with activities like silkworm breeding or tobacco
production or cotton and silk weaving.

Fig.2. Elevations of Traditional Cambodian House – Type: Rong Dual House

3.3. Rong Doeung House
Rong Doeung house is found in Battambang province, popular in the year during 1904 to 1927. The house is
built with a mansard roof with gables in front and back while it is shorter than Khmer house to make it easier
for the construction and use fewer roof materials. The extension of the house is difficult, unlike Rong Dual
house. Once completed, Rong Doeung house more or less took their final aspect, as shown in Fig. 3.

Fig.3. Elevations of Traditional Cambodian House – Type: Rong Dueung House

3.4. Pet House
Pet house was popular in the year during 1927 to 1941. Currently, there are very few still remain which are
found in country-side, the house’s conditions mostly are very old. Pet house appears with several innovations,
the length is reduced, and the roof is sloped on four sides as in colonial houses. The kitchen is separated at the
rear of the house, the fire being isolated for safety reasons. House ornamentation always kept to a minimum,
decorative posts on the end of roof ridge added which is almost the only decoration on the house. Some houses
have verandah or porch built in front to enhance the social status as shown in Fig. 4.

Fig.4. Elevations of Traditional Cambodian House – Type: Pet House
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3.5. Kantaing House
Kantaing House originally brought from Guangzhou province, China via Vietnam to Cambodia, with adaption
to the local climate. Usually, it is owned by Chinese families who migrated from China during the 8th and 19th
century. Their occupations mainly related to farming activities or timber trade.
The type of Kantaing house is easy to build. The house is built in pitched roof, with two only rectangular slopes
on each side running the length of the house, symmetrical and equal in size. The nature of building extensions
to the house is becoming relatively flexible in design which means the back of the house option for further
extension, as shown in Fig. 5.

Fig.5. Elevations of Traditional Cambodian House – Type: Kantaing House

4. TYPICAL CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL CAMBODIAN HOUSE
In this part, we would like to describe the common features that had been used in the traditional Cambodian
houses including, settlement patterns, exterior form, interior space, construction, and etc.

4.1. Settlement Patterns
The Cambodian rural landscape in the 19th Century was defined broadly in three types of settlements.
1)
2)
3)

Located on river banks or flooded on the water with a multi-ethnic population.
Located near the rice-growing village inhabited by Cambodian.
In the remote village in the forest populated by ethnic minorities.

4.2. Exterior Form
The traditional Cambodian houses normally built with three rows of columns. The central row is taller than the
others.
The typical sizes of the house vary from four by six meters to six by ten meters, depending on family size and
wealth of the family. The shape of the traditional Cambodian houses are typically rectangular two-story
buildings with the open-ground floor and enclosed upper floor by elevated up to three meters build on stilt to
resist flooding, prevent wild animals, get better ventilation, deter thieves coming in, keep animals and have
work space during the day time. One to two wooden ladders or ramp for accessing to the houses-living level or
sleeping area.
The presence of a pool, pond or canal is also common in the enclosure of most of the traditional Cambodian
houses, or in the community with several houses. The relationship between water and human settlement is a
central element in the organization of space in Cambodia ancient society, a feature described in the account of
Cheou Ta Kouan, a Chinese emissary in the Angkor period.

4.3. Interior Space
Typically, traditional Cambodian house contains three rooms separated by partitions of woven bamboo. The
front room serves as a living room used to receive visitors, the next room is the parents' bedroom, and the last
room is used for unmarried daughters. Sons sleep anywhere they can find space. The houses of poorer persons
may contain only a single large room and sleep on the floor. Some houses may have straw mattresses.
Inside the house, there is not much furniture. Basically, there are a TV set and a cabinet which are basically
placed alongside the walls within the personal space of the inhabitants.
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Typically, the kitchen is situated at the back of the house, often some steps lower and attached to the main
building. Sometimes the kitchen is in a separate building near the house.
Toilet facilities consist of simple pits in the ground, located away from the house, that is covered up when filled.
Livestock, rice, and crop are kept below the house, as shown in Fig. 6.

Fig.6. Spatial Diagram of Traditional Cambodian House – Ground-floor & Upper-floor

4.4. Construction
The traditional Cambodian house usually is made entirely of wood. Wooden posts hold the upper floor, walls,
and roofs. One of the special construction features of the traditional Cambodian house is there are no bracing
or shear walls to strengthen the structure. Joints are made of square beams, usually passed through posts and
locked in position with wedges.

5. DESIGN TECHNIQUES ANALYSIS IN TRADITIONAL CAMBODIAN HOUSE
The traditional architecture techniques are well-known for its energy saving, using available and local materials,
and fully adapt to occupants’ need. Below are some of the techniques that have been used in the traditional
Cambodian houses in term of energy, material, water, and well-being and quality of life.

5.1. Energy
Despite the indoor and outdoor temperature of approximately 36°C and up to 80 percent relative humidity, and
the absence of air conditioning or mechanical ventilation and lighting, the traditional Cambodian house still
very comfortable both the ground floor and upper floor by the means of natural ventilation, lighting, and
cooling.
The followings are the main strategies and elements of traditional Cambodian house that have sustained the
existing comfortable environment for the inhabitants:
1)

Building Orientation: The wind classes at the position 11.25oN, 106.25oE in Cambodia. The annual
wind speed of approximately 5-6 m/s, maximum wind speed in the area, are found in the northeast
and southwest (Janjai, 2013). Commonly, the longer and the opening part of traditional Cambodian
houses were sited on the southwest and northeast orientation to get benefit from natural ventilation.
The sun path in Cambodia is from east direction to west direction which means the sun rises from
east orientation and set to west orientation daily. The time of the strongest heat is around 2 and 3pm
where the sun is located in the west direction. Therefore, the houses were constructed by avoiding
big opening in the important areas such as bedroom, any room that occupants spend a long time at
the west site to avoid strong glare from the sun during the daytime.

2)

Natural Lighting: The traditional Cambodian house had no problem with lack of natural light. The
house was designed with big openings and fully open-ground-floor to benefit the natural lighting. In
addition, Cambodia is a sunny country, lighting is not a problem, artificial light is not necessary
during the daytime.

3)

Natural Ventilation: One of the well-known of traditional Cambodian house is a genius design in
term of natural ventilation. For instance, the houses were designed with fully open-able windows to
allow natural ventilation move to the interior at the body level and release heat to roof-top. The houses
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were elevated up to three meters for better natural ventilation in ground floor where occupants spend
most of their time during the day time. The floor is covered by spilled bamboo with a small gap
between each strip bamboo to allows air move from ground floor to upper floor (living and sleeping
area). In addition, the gap about 5 to 10 centimeters between the walls and roof help to remove hot
air from interior to exterior. Last but not least, room height is 3.9 meters to 4.2 meters and large
opening without many partitions can improve ventilation inside the house, as shown in Fig. 7.

Fig. 7. Natual Ventilation Diagram of Tradtional Cambodian House

5.2. Materials
Traditional Cambodian houses were constructed with most suitable local and natural materials, such as wood,
thatch, palm or bamboo.
The materials of traditional Cambodian house are light or medium weight materials for better insulation,
dissipating heat, and reducing heat gain. For instance, thatch roof provides ideal insulation (U-value 0.25 – 0.35
W/m2K). Thatch roof absorbs moisture which reduces overheating by the evaporative cooling effect.

5.3. Water
Generally, Cambodians prefer to store water from rain-water for their everyday use. They design their house
with slop roof and pile to allow rain-water to flow to their containers. Well, river and lake are secondary
resources of water for Cambodian. They are used for washing, clothes, shower, and cooking.

5.4. Quality of Life and Well-being
Traditional Cambodian house is designed to fit with Cambodian’s lifestyle which is considered as a perfect
example of dwellings. Most residents live in a real attachment to their place where they can identify themselves,
where they can feel belonging to their place.
The traditional Cambodian house provides both living and working area which is vital in the everyday life for
Cambodian. For example, during the day time, the house functions as a large umbrella. Work and life go on at
ground level, where the most effective shade is provided. The area is used for eating, resting, keeping livestock
and rice, and working area such as silkworm breeding, tobacco, cotton- or silk weaving. People do not stay
upper floor area during the daytime. Generally, the upper floor is used for the sleeping area at night time,
studying, giving advice, telling tales, and storing clothes, furniture, and valuables things.

6. THE COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL AND CONTEMPORARY
CAMBODIAN HOUSE
The evolution of the buildings keeps changing according to people’s need and lifestyle. Therefore, the
Cambodian houses also have some criteria have been developed to adapt to the modern style of living. For
instance, the buildings are built high-rise to fulfill the need of the growing population; the houses are built
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enclose to guaranty the security. They build with strong and modern materials for long-term use and protection
from natural disaster. However, some modern development is lack of awareness of sustainability which occurs
the high of energy consumption.
To see the development of the buildings, this part will define the parallels and differences of the traditional
Cambodian house and contemporary Cambodian houses.
Table. 1. The Comparison between Traditional Cambodian House and Contemporary Cambodian House
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7. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS
According to the analysis of the traditional Cambodian houses in term of energy, material, water, and quality
and well-being, the outcome of the study is indicated that the traditional Cambodian house is creatively design
adapted to the local climate conditions; minimized damage to the natural environment by reducing energy need
through the effective use of natural resources. It provides comfortable and healthy living environment fulfill
the need of occupants’ living style.
Some of the contemporary designs have been influenced by the traditional architecture which is interpreted that
the architects and new developers are also interested in the traditional techniques. It is a positive sign to show
that in the future the design techniques of the traditional architecture will be integrated more into the
contemporary architecture.
These are the recommend sustainable techniques that have been inspired by the traditional Cambodian houses.
They are summarized as below:
1)

Energy:
Natural Light through open-ground floor and a lot of openings
Natural Ventilation through raise up the house on stilt up to three meters, oriented building,
arrangement, cross ventilation, stake ventilation, high ceiling and no or less internal separation
Glare Protection & Shading through deep overhang, trees
Cooling Method: Plantation, pond, lack or river near by

2)

Material: Local material, minimum material, and light or medium weight material such as straw, palm
matting, bamboo strips, thatched leaves, palm leaves and wood

3)

Water: rain water, river, lack, pond as sources for water usage

4)

Quality of Life and Well-being: design fit to climate factor and environment with fulfill requirements
of occupants, design with natural to enable comfort of individual needs.
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Abstract

Inventory management in enterprises allows demand to increases the percentage paid out of the stock by
providing the acceptable customer service level of the minimum inventory costs for facilitates warehouse
management, smooth the capacity requirements, avoid additional carrying costs against uncertainty in
demand. An amount safety stock is necessary to keep due to the uncertainty in demand. This study focuses
on the concept of safety stock and the methods used in the calculation of safety stock are described. In this
study during the demand forecast phase the MINITAB package program was used. The demand is estimated
by the selected method. In order to be able to calculate the safety stock, the lowest possible security stock
amount was determined considering the packaging material demand forecasts, the service level prescribed
by the company, and the supply and delivery times. The results of the solution were evaluated.

Keywords: Inventory Management, Safety Stock, Demand Forecasting

1. GIRIŞ
İşletmeler faaliyetlerini yürütmek, müşteri istek ve ihtiyaçlarına anında cevap vermek ve neticesinde de kâr
elde edebilmek amacıyla belli bir miktar stok bulundurmak zorundadır. Her ne kadar elde tutulan stoklar boşa
yatırılan kaynaklar olarak ifade edilse de pek çok işletme stoklama yoluna başvurmaktadır. Stok, firmaların ve
kurumların gelecekte oluşabilecek değişken talebi karşılamaları ve işlemlerin verimli ve hatasız bir şekilde
yürümesi için ellerinde tuttukları ürün ve hammaddelerdir. [1] Stoğun uygun düzeyde bulundurulması
sistemlerin işleyişini olumlu yönde etkilemektedir. Uygulamada oluşabilecek beklenmedik durumlara,
dalgalanmalara, düzensizliklere ve gecikmelere karşı kurumu güvence altına almak esas amaçtır. [2]
Stok, bugün bütün işletmelerin odak noktası haline gelmiştir. İşletmelerde başarılı bir yönetim için, stok
yönetiminin en iyi şekilde planlanması gereklidir. Stok yönetimi, işletme için satın alınan malzemelerin
depolara girmesinden, müşteriye mamul olarak satılmasına kadar olan stok ile ilgili süreçleri kapsar. [3]
Gelecek ihtiyaçların belirsiz olduğu durumlarda stok tutularak ve oluşabilecek talepler stoklardan karşılanarak
sitemin düzgün işleyişi sağlanabilir. Bir işletme'nin geçmiş satış miktarlarından yararlanarak üretmekte
*
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oldukları ürünlerin gelecekteki talepleri tahmin edilebilir. Talepler geçmiş satış miktarlarının zaman içindeki
seyrine göre farklı yöntemler kullanılarak tahmin edilebilir. Ayrıca yapılan her tahmin belli ölçülerde hatalarda
içerebilir. Talep tahminin de amaç uygun talep tahmin yöntemlerini kullanarak düşük tahmin hatası ile
çalışmaktır. Eğer planlama, oluşabilecek tahmin hatalarını göz önünde tutmazsa, malzeme ihtiyacının
tahminleri aştığı durumlar yok satmanın oluşmasına sebebiyet verir. İşletme birden fazla üretim döneminde
üretim maliyetlerine katlanmanın yanı sıra elde tutma ve yok satma maliyetleri toplamından oluşan bir maliyeti
minimize etmeye çalışacaktır. Yok satmayla oluşacak kayıplardan korunmak ve gelecekte oluşabilecek
mümkün talepleri karşılayabilmek için ise ekstra stok tutulmalıdır. Bu ekstra stok miktarına güvenlik stoğu
denir.[4].
Güvenlik stokları talep ve arzdaki beklenmeyen dalgalanmalara karşı koruma sağlamak için, stok içerisinde
planlı olarak tutulan stok miktarıdır. Diğer bir ifadeyle güvenlik stokları, beklenmeyen durumlara karşı bir çeşit
güvence politikasıdır. Eğer teslimat zamanında gecikmeler oluyorsa ya da ürün talebinde beklenmedik artışlar
gerçekleşiyorsa güvenlik stoğu devreye alınır. Birçok firma stoklara daha az yatırım yapmayı aynı zamanda
iyi bir müşteri hizmet politikasını hedefler. Ancak bu çelişen amaçlar için uygun bir stok düzeyi belirlemek
oldukça önemlidir. Bu çalışmada bir meşrubat firması için mevcut stok politikası incelenerek sıkıntı yarattığı
belirlenen malzemeler için uygun stok düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.
Firma maliyetleri azaltmak amacıyla paketleme malzemelerinin (seperator, shrink ve stretch) boyut ve
kalınlıklarında değişiklik yapmıştır. Ayrıca firma stok miktarının da azaltılması amaçlandığı için güvenlik
stoğu yeniden hesaplanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında değerlendirilecek verileri elde etmek için Firmanın ürün ağaçları
incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde 2015 ve 2016 yıllarına ait üretim satış bilgileri alınmıştır.
Bilgiler düzenlendikten sonra gelecek yıllara ışık tutacak bilgileri üretmek için talep tahmini
yapılmıştır. Talep tahmini aşamasında MINITAB paket programı ile talep tahmini yöntemlerinden
her paketleme malzemesi için hareketli ortalamalar metodu, tek üstel düzeltme metodu, çift üstel
düzeltme metodu ve Holt Winter’s metodu kullanılmıştır. Seperatör 960x1160 için hareketli
ortalamalar metoduyla yapılan tahmine ait grafik şekil 1 de verilmiştir.

Şekil 1. Seperatör 960x1160 Hareketli ortalamalar metodunun grafiği

Seperatör 960x1160 için tek üstel düzeltme metoduyla yapılan tahmin sonuçlarına ait grafik Şekil 2.de
verilmiştir.
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Şekil 2. Seperatör 960x1160 için tek üstel düzeltme metodunun grafiği
Yine seperatör 960x1160 için çift üstel düzeltme metoduyla yapılan talep tahminine ait grafiği Şekil 3’de
verilmiştir.

Şekil 3. Seperatör 960x1160 için çift üstel düzeltme metodu grafiği
Seperatör 960x1160 için Holt winters metoduyla yapılan talep tahminine ait grafik Şekil 4’ de verilmiştir.
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Şekil 4. Seperatör 960x1160 için Holt winters metodu grafiği
Elde edilen çıktılar dan her yapılan tahmin işleminin içerdiği hatalar MAPE (mean absolute percentage error –
ortalama mutlak yüzde hata) kriterine göre değerlendirilmiştir. En düşük tahmin hatasını veren yöntem
seçilmiştir. Seperatör 960x1160 için bütün tahmin metotlarından elde edilen MAPE değerleri karşılaştırılmış
ve minimum olan Holt Winter's metodu seçilmiştir.sonuçlar Tablo1. de verilmiştir.
Tablo1. Seperatör 960x1160 için yapılan talep tahminine ait hatalar

SEP 960 1160

Hareketli Ortalama Tek Üstel Düzeltme Çift Üstel Düzeltme Holt Winter's
84
84
86
53

Bu parça için en düşük tahmin hatasına sahip Holt Winter's metoduyla gelecek dönemler için tahminler
yapılmıştır. Güvenlik stokları bu tahmin sonuçlarına dayandırılarak hesaplanmıştır. Güvenlik stoğunun
hesaplanabilmesi için paketleme malzemesi talep tahminleri, firmanın öngördüğü servis düzeyi, tedarik ve
teslimat süreleri göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük güvenlik stoğu miktarı belirlenmiştir.
Firmasnın talebi yaz ve kış dönemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Yani mayıs – eylül ayları arasında
talep yüksekken diğer aylardaki talepler daha düşük olmaktadır. Ancak her iki dönemde de temin süresi sabit
olup 5 gündür.
Güvenlik stoğunun hesaplanması işleminde istatistiksel anlamda emniyet stoğu yani talebin değişken temin
süresinin sabit olduğu emniyet stoğu formülasyonu kullanılmıştır.
İstatistiksel anlamda emniyet stoğu formülü şu şekildedir: [5]
Emniyet Stoğu = Z σ d √L
L = Temin süresi
σ d = Günlük talebin standart sapması
Z = Talep yoğunluğuna ilişkin Z-Score değeri
Seperatör 960x1160için yapılan bu değerlendirmelerin aynısı diğer seperatör tipleri olan 800x1200,
1015x1225, 1050x1150, 800x1000, 990x1130, Shrinkde 40x60, 43x55ve 45x55 tipleri için, Strech de ise 20
Micron, 23 Micron tipleri için yapılmıştır. Herbir parça için ayrı ayrı, en uygun olan Holt Winters metodu ele
alınarak talep tahminleri yapılmıştır. Talep tahminlerine dayandırılarak tüm parçalar için güvenlik stokları
hesaplanmış ve Tablo 2 de sunulmuştur.
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Tablo 2. Hesaplanmış Güvenlik Stokları

Tablo 2 de, MS Excel’de her paketleme malzemesinin tahminlerinin standart sapması =STDSAPMA( )
Tedarik süresinin
Z - score
karekökü
Güvenlik stoğu
1,88079360
1002,863011
8
0,845154255
1594,11165
1,88079360
673,8794072
8
0,40824829
517,4253476
1,88079360
2876,441652
8
0,845154255
4572,278664
1,88079360
7267,6867
8
0,845154255
11552,4293
1,88079360
1077,826362
8
0,845154255
1713,270447
1,88079360
359,8547599
8
0,40824829
276,3075592
1,88079360
482,8853683
8
0,845154255
767,5756137
1,88079360
1177,797977
8
0,845154255
1872,1814
1,88079360
Shrınk 43x55
1324,689367
8
0,40824829
1017,137264
1,88079360
Shrınk 45x55
1690,752884
8
0,845154255
2687,554371
1,88079360
Shrınk 40x60
1084,06299
8
0,40824829
832,3769262
şeklinde hesaplanarak elde edilmiştir.
Z – Score değeri ise MS Excel’de =NORMSTERS(0.97) yazılarak bulunmuştur.
Adı
Separatör
800x1000
Separatör
800x1200
Separatör
960x1160
Separatör
990x1130
Separatör
1015x1225
Separatör
1050x1150
Strech 20
mikron
Strech 23
mikron

Standart
sapma

Haftalık/aylık
güvenlik stoğu
30,65599327
43,11877897
87,92843585
222,162102
32,94750861
23,02562994
14,7610695
36,00348846
84,76143864
51,68373791
69,36474385

Tedarik süresinin karekökü ise eğer paketleme malzemesinin tahminleri haftalık yapılmışsa �𝟓𝟓/𝟕𝟕; aylık
yapılmışsa da �𝟓𝟓/𝟑𝟑𝟑𝟑 şeklinde bulunmuştur.
Sonuç olarak güvenlik stoğu da bu 3 değerin birbiri ile çarpılması sonucu bulunur. Çıkan değer 1 yıl boyunca
tutulması gereken güvenlik stoğu miktarını göstermektedir. Paketleme malzemelerinin tahminlerinin aylık veya
haftalık yapılmasına göre 12 veya 52’ye bölünerek aylık veya haftalık olarak tutulması gereken güvenlik stoğu
miktarı belirlenmektedir
SONUÇ VE TARTIŞMA
Güvenlik stokları talep ve arzdaki beklenmeyen dalgalanmalara karşı koruma sağlamak için, stok içerisinde
planlı olarak tutulan stok miktarıdır. Diğer bir ifadeyle güvenlik stoklar, beklenmeyen durumlara karşı bir çeşit
güvence politikasıdır. Eğer teslimat zamanında gecikmeler oluyorsa ya da ürün talebinde beklenmedik artışlar
gerçekleşiyorsa güvenlik stoğu tutulur.
Çalışmada firmanın istekleri doğrultusunda güvenlik stoğu hesaplaması yapılmıştır. MINITAB paket programı
ile talep tahmini yöntemlerinden her paketleme malzemesi için hareketli ortalamalar metodu, tek üstel düzeltme
metodu, çift üstel düzeltme metodu ve Holt Winter’s metodu kullanılmıştır. Elde edilen çıktılardan MAPE
(mean absolute percentage error – ortalama mutlak yüzde hata) değeri en düşük olan metot seçilmiştir. Seçilen
metot ile talep tahmini yapılmıştır. Çalışmada bütün paketleme malzemeleri için en uygun metot Holt Winter's
olarak belirlenmiştir. Daha sonra güvenlik stoğunun hesaplanabilmesi için paketleme malzemesi talep
tahminleri, firmanın öngördüğü servis düzeyi, tedarik ve teslimat süreleri göz önünde bulundurularak mümkün
olan en düşük güvenlik stoğu miktarı belirlenmiştir. Talep tahminlerinin aylık veya haftalık olmasına göre
paketleme malzemelerinin güvenlik stoğu değerleri 12 veya 52'ye bölünerek güvenlik stoğu değerleri haftalık
veya aylık olarak bulunmuştur. Sonuçlar firmanın mevcut çalışma sürecinde hayata geçirilmiştir.
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SONUÇLAR
Talebin zaman içinde değişken olduğu durumlarda ve beklenmedik durumlarda devreye alınmak üzere sistemde
uygun düzeyde güvenlik stoğu bulundurulması gerekmektedir. Ancak bunu getirdiği ilave maliyetleri azaltmak
için ürüne olan talebe bağlı olarak güvenlik stoğunun büyüklüğü hesaplanmalıdır. Bu çalışmada bir meşrubat
firmasının paketleme malzemelerinin her birisi için ayrı ayrı önce talep tahmini çalışması yapılmış daha sonra
güvenlik stokları hesaplanmıştır. Bir malzeme için tüm hesaplama süreçleri çalışmada verilmiştir. Diğer
malzemeler için de benzer hesaplamalar yapılarak tüm malzemeler içim güvenlik stokları hesaplanmıştır.
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Abstract
Ordinary Portland cement (OPC) has been used as binding material in the production of concrete for a
long time. But, the usage of OPC has been debated detailed for decades due to the environmental effect of
cement production. Therefore, an growing attention has been observed for geopolymer as a binding
material because of the benefits that it brings via, using of industrial waste materials such as ferrochrome
slag and fly ash. In this experimental study, it was attempted to investigate effect of different NaOH
concentrations and raw material types on setting time and density of fly ash (FA) and Elazığ ferrochrome
slag (EFS) based geopolymer pastes. FA was obtained from Iskenderun Iron & Steel Plant and EFS was
obtained from Elazığ Ferrochrome Plant. EFS+FA mixture and sole EFS were alkali activated with
NaOH solutions at different molarities (8, 10, 12, 14 and 16M). Optimum liquid/binder ratio was
determined as 0.36 and 0.28 for EFS+ FA mixture and sole EFS based geopolymer pastes, respectively.
To obtain the effect of curing condition on density values for each sample, samples were cured at 50, 100,
150°C and laboratory conditions for 72h. Overall results showed that setting times and denstiy values of
all mixtures significantly affected by different NaOH concentrations. As NaOH molarity of paste samples
increase, setting times of these samples decreased.

Keywords: geopolymer paste, activator concentration, setting time, density

1. INTRODUCTION
The global usage of concrete is second only to water. As the request for concrete as a construction material
increases, so also the demand for Portland cement. It is estimated that the production of cement will increase
from about from 1.5 billion tons in 1995 to 2.2 billion tons in 2010 [1]. Nevertheless, the climate change due
to global warming has become a major concern. The global warming is caused by the emission of greenhouse
gases, such as carbon dioxide (CO2), to the atmosphere by human activities. Among the greenhouse gases,
CO2 contributes about 65% of global warming [2]. The cement industry is held responsible for some of the
CO2 emissions, because the production of one ton of Portland cement emits roughly one ton of CO 2 into the
atmosphere [2-4].
Geopolymers are members of the family of inorganic polymers. The chemical composition of the geopolymer
material is similar to natural zeolitic materials, but the microstructure is amorphous. The polymerization
process involves a substantially fast chemical reaction under alkaline condition on Si- Al minerals, that
results in a three-dimensional polymeric chain and ring structure consisting of Si-OAl- O bonds[3-4]. The
objective of the present work is to investigate effect of different NaOH concentrations and raw material types
on setting time and density of fly ash (FA) and Elazığ ferrochrome slag (EFS) based geopolymer pastes.
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2. MATERIALS AND METHODS
The raw materials used in this research were EFS and FA. EFS obtained from Elazığ Ferrochrome plant and
FA was obtained from Iskenderun Iron & Steel Plant. The chemical composition of EFS and FA are given in
Table 1. The raw materials were ground as fine as cement. EFS and FA were mixed at equal rate (50% ). In
the other mixture, only EFS was used as raw material. In fresh pastes, the initial and final setting time was
determined using the Vicat apparatus in accordance with the ASTM C191 [5] standard test method. Sodium
Hydroxide (NaOH) was used as alkaline activator in producing geopolymer pastes. NaOH concentration
were selected as 8, 10, 12, 14 and 16M. To obtain the effect of curing condition on density values for each
sample, samples were cured at 50, 100, 150°C and laboratory conditions for 72h.
Table 1. Chemical composition of EFS and FA, (% wt)

Com, (%)

SiO 2

Al 2 O 3

Fe 2 O 3

CaO

MgO

Cr 2 O 3

Na 2 O

LOI

EFS

33.80

25.48

0.61

1.10

35.88

2.12

-

0.90

FA

63.04

21.63

6.77

1.07

-

-

2.79

2.6

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Setting Times
The initial and final setting times are presented in Table 2. The properties of the geopolymer paste samples
strongly depend on their NaOH concentrations. The total setting time varies between 60 and 140 min. Total
setting times of EFS+FA based geopolymer pastes are less than EFS based geopolymer pastes for all NaOH
concentrations. In Fig. 1 and 2, as NaOH molarity of EFS based geopolymer paste samples increase, initial
and final setting times of the samples decreased. The reason of this behaviour is that when the concrentration
of NaOH increaeses, it may accelerate the hydradation reactions of paste samples. The lower NaOH
concentration of paste samples, the longer the time needed for setting process. Also, when NaOH solution
with lower concentration is added into mixture, it may cause lower the viscosity of the paste; therefore, the
geopolymer system needs more time for initial setting.
Table 2. Setting times of all mixes
EFS based geopolymer pastes

8M
10M
12M
14M
16M

Initial setting
time, (min)
245
240
220
220
195

Final setting
time, (min)
385
360
340
325
295

Total setting
time, (min)
140
120
120
105
100

EFS+ FA based geopolymer pastes
Initial setting
time, (min)
240
225
220
190
180
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Final setting
time, (min)
330
310
290
250
240

Total setting
time, (min)
90
85
70
60
60

Fig 1. Setting times of EFS based geopolymer pastes

Fig 2. Setting times of EFS+FA based geopolymer pastes

3.2. Density
Fig. 3-4. show density of geoplymer paste samples. As curing temperature of geopolymer paste samples
increase, it was clearly seen that density values decreased in all concentrations of NaOH solutions. The
reason of this decrease may be due to evaporation of water in the NaOH solution. Similarly, for all molarities
of NaOH solution, maximum density values was obtained from samples cured under the laboratory
conditions. Likewise, increase in NaOH molarity bring about increase in density values.
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Fig 3. Density values of EFS based geopolymer pastes

Fig 4. Density values of EFS+FA based geopolymer pastes

5. CONCLUSIONS
In this paper, an experimental study was conducted to investigate effect of different NaOH concentrations
and raw material types on setting time and density of fly ash (FA) and Elazığ ferrochrome slag (EFS) based
geopolymer pastes. The results of the obtained experimental findings are follows:
1. Total setting times of EFS+FA based geopolymer pastes are less than EFS based geopolymer pastes for all
NaOH concentrations.
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2. As NaOH molarity of EFS based geopolymer paste samples increase, initial and final setting times of the
samples decreased. The reason of this situation is that when the concrentration of NaOH increaeses, it may
accelerate the hydradation reactions of paste samples.
3. As curing temperature of geopolymer paste samples increase, it was clearly seen that density values
decreased in all concentrations of NaOH solutions.
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Abstract
In this study, a deep convolutional network was trained for expression analysis from facial images. The network
trained with the FER2013 dataset was designed by taking Inceptionv3 architecture into account. As a result of the
verification process that have been performed after the training, it was observed that the trained network yields an
63% classification performance across seven different emotional labels.
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1. GİRİŞ
Geçtiğimiz son 20 yılda insan yardımı olmadan yüz ifadelerini analiz edecek olan otomatik sistemler üzerinde
birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk başlarda sadece birkaç araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen
çalışmalar, teknolojik gelişmelerin hızlanması ile birlikte günümüzde çok daha fazla araştırmacının
katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
Son 5 yılın en popüler konularından biri olan derin öğrenme, nesne tanıma, yüz tanıma, karakter tanıma ve
görüntü renklendirme gibi birçok konuda uygulama alanı bulmuştur. Geçmişi 1960’lara dayanmasına rağmen
derin öğrenme, şu andaki popülaritesini Alex Krizhevsky’nin 2012 yılında ILSVRC-2010 yarışması için
geliştirdiği AlexNet’e borçludur [1]. Top-5 sınıflandırma hatasını %26,2’den %15,3’e kadar düşüren AlexNet
nesne tanıma alanında dikkatleri konvolüsyonel ağlara çekmiştir. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen
yarışmalarda bütün yarışmacılar, farklı mimarilerde konvolüsyonel ağlar sunarak en düşük hata oranını
yakalamaya çalışmışlardır. 2013 yılında ZFNet[2] %14.8, 2014 yılında GoogLeNet[3] %6.67 ve 2015 yılında
ResNet % 3.8[4] top-5 sınıflandırma hatası sergileyerek ilgili yıllarda gerçekleştirilen yarışmaları
kazanmışlardır. Bütün bu gelişmelere paralel olarak sunulan bu modeller, nesne tanımanın haricinde birçok
alanda kullanılarak derin öğrenmenin mevcut popülaritesini kazanmasına yardımcı olmuşlardır.
Çalışmamızda GoogLeNet’in bir varyansı olan Inceptionv3 derin konvolüsyon ağı kullanılmıştır. FER2013[5] veri setinin %80’lik kısmı ile ağ eğitildikten (train) sonra geriye kalan %20’lik kısım ile doğrulama
(validation) gerçekleştirilmiştir. GPU yardımıyla eğitilen ağ %62.7 doğruluk oranına erişmiştir.
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2. YÖNTEM
2.1. Veri Seti
Çalışmamızda veri seti olarak Facial Expression Recognition 2013 (FER-2013) veri seti kullanılmıştır
[5].Google Image Search API’si ile oluşturulan veri seti toplam 35887 adet imge içeren 7 farklı ifade sınıfı
içermektedir. Tablo 1’de bu 7 sınıfa ait etiketler ve her bir sınıfa ait örnek sayısı verilmiştir. Veri seti, eğitim
ve doğrulama olmak üzere %80 ve %20’lik iki kümeye bölünmüştür. Bu kümelerde sırasıyla 28709 ve 7178
adet imge bulunmaktadır. Tablo 2’de ise eğitim ve doğrulama kümelerindeki her bir ifadeye ait öge sayısı
verilmiştir.
Öfke
4953
%13.8

Eğitim
Doğrulama

Tablo 1. Veri setindeki sınıflar, örnek sayıları ve bütün veri setine oranla yüzdeleri
İğrenme
Korku
Mutluluk
Üzüntü
Şaşkınlık
Nötr
547
5121
8989
6077
4002
6198
%1.5
%14.2
%25.0
%17.0
%11.2
%17.3

Öfke
3995
958

Tablo 2. Eğitim ve Doğrulama kümelerine ait öge sayıları
İğrenme
Korku
Mutluluk
Üzüntü
Şaşkınlık
436
4097
7215
4830
3171
111
1024
1774
1247
831

Nötr
4965
1233

Toplam
35887
%100

Toplam
35887
%100

2.2. Inceptionv3 mimarisi
Bu çalışmada başlangıç (baseline) ağ olarak, GoogLEnet ekibi tarafından geliştirilen Inception mimarisinin
v3 sürümü kullanılmıştır[3]. Şekil 1’de Inceptionv3 mimarisinin yapısı görülmektedir.

Şekil 1. Inceptionv3 mimarisi

Inception mimarisini diğer çok derin ağlardan(VGGNet[6],AlexNet[1]) ayıran başlıca özellik büyük
konvolüsyonlardan kaçınmasıdır. Büyük filtrelerle gerçekleştirilen konvolüsyonlar ( 5 x 5 ve 7 x 7 gibi) her
ne kadar uzak aktivasyon noktaları arasındaki ilişkilerin ifadesinde başarılı olsa da işlem miktarı bakımından
çok pahalıdır. Örneğin; m filtreli bir grid üzerindeki n filtreye sahip 5 x 5 konvolüsyon ile aynı sayıda
filtreye sahip 3 x 3 bir konvolüsyon arasında hesaplama bakımından 25/9 = 2.78 kat fark vardır. Fakat
yukarıda da bahsedildiği gibi küçük konvolüsyonlar ile uzak aktivasyon noktaları arasındaki bağımlılıklar göz
ardı edilmektedir. İşlem miktarını azaltmak adına Inception mimarisinde sunulan yenilik, büyük
konvolüsyonlar yerine aynı temsiliyete sahip küçük konvolüsyonların kullanılmasıdır. Şekil 2.de görüleceği
üzere 5 x 5 bir konvolüsyon yerine aynı alan üzerinde 2 adet 3 x 3 konvolüsyon kullanılarak gereken işlem
miktarı 1-((9+9)/25)=%28 oranında azaltılmıştır.
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Şekil 2. 5 x 5 konvolüsyonlar yerine kullanılacak olan mini-ağ

2.3. Girdi (Input)Katmanı
Eğitim için ağa gönderilen imgeler bir takım önişlemden geçirilmiştir. Veri setinde 48*48 boyutunda
saklanan imgeler, ağın minimum girdi boyutunu (min:139) sağlamak üzere 144*144 olarak yeniden
boyutlandırılmışlardır. Girdi vektörünün değerlerini normalleştirmek (ortalama=0, varyans=1) için her bir
imge 1⁄255 ile çarpılarak ölçeklendirilmiş (rescale), bütün imgelerin ortalamaları her bir imgeden çıkarılmış
(featurewise center) ve özellik bazında standart normalizasyon (featurewise standard normalization)
uygulanmıştır.

2.4. Ağ Modifikasyonu
Kendi veri setimize uygun bir hale getirmek üzere başlangıç ağın en üst seviyesinde bulunan 1000 sınıflı
softmax katmanı, sırasıyla FC1024 ve 7 sınıflı Softmax katmanları ile değiştirilmiştir. Ağın geri kalan
bölümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2.5. Eğitim
Python 3.5 üzerinde çalışan Tensorflow-GPU(v1.3.0rc2)[7] ile gerçekleştirilen uygulamada ağ eğitimi için
Nvidia Geforce GTX1080 (2560 Cuda Cores, 8 GB) ekran kartı CuDNN 6.0 ile birlikte kullanılmıştır.
Çalışmamızda daha önceden Imagenet[8] veri setine göre eğitilmiş olan InceptionV3 ağının ağırlıkları
kullanılmamıştır. Veri setimizin, Imagenet veri setiyle tamamen farklı hedeflere sahip olmasından dolayı
bütün ağ yeniden eğitilmiştir. Toplam 80 epok (epoch) ve 128 yığın boyutu (batch size) ile eğitilen ağda
optimizasyon, Rmsprop ( learning rate=0.001, rho=0.9, epsilon=1e-8, decay=0) ile gerçekleştirilmiştir. Ağın
eğitim süresi 3 saat 1 dakika olarak hesaplanmıştır.

3. UYGULAMA VE BULGULAR
Eğitilen ağın performans değerlendirmesi, eğitim ve doğrulama kümelerinin hedef fonksiyon ve doğruluk
parametreleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’te bahsedilen bu parametreler gösterilmektedir.
Doğrulama kümesi için en yüksek başarım %62.7 (70. epok) olarak elde edilmiştir.
Elde edilen ağ ile yapılan sınıflandırma işlemi sonucunda doğrulama kümesindeki her bir sınıf etiketi için
sınıflandırma raporu Tablo 3’te verilmiştir.
Sınıf
Öfke
İğrenme
Korku
Mutluluk
Üzüntü
Şaşkınlık
Nötr
Ort/Toplam

Precision
0.48
0.56
0.52
0.79
0.52
0.81
0.57
0.62

Tablo 3. Sınıflandırma Raporu
Recall
F1-score
0.56
0.51
0.57
0.56
0.41
0.46
0.87
0.83
0.49
0.50
0.72
0.76
0.60
0.58
0.63
0.62
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Support
958
111
1024
1774
1247
831
1233
7178

Şekil 3. Doğrulama verisi için oluşturulan normalleştirilmiş sınıflandırma matrisi

Tablo 3’te görüleceği üzere mutluluk ve şaşkınlık sınıflarına ait imgelerin sınıflandırılma başarımlarının diğer
sınıflara oranla daha yüksek olduğu görünmektedir. Bunun ana sebebi, ağın çıkardığı özelliklerin bu iki sınıfı
sınıflandırmada daha etkin bir şekilde kullanılabilmesidir. Mutluluk ifadesinin sergilenmesi esnasındaki ağzın
aldığı yarım hilal ve şaşkınlık ifadesi esnasında yine ağzın aldığı yuvarlak, ağın bu sınıflardaki imgeleri
genelleştirebilmesine imkân tanımaktadır.
Şekil 3’te doğrulama verileri için oluşturulan sınıflandırma matrisi normalleştirişmiş hali verilmiştir. Gerçek
sınıfı iğrenme olan imgelerin %25’inin öfke olarak tahmin edildiği görülmektedir. Ayrıca gerçek sınıfı korku
olan imgelerin %19’unun üzüntü olarak tahmin edildiği görülmektedir. Buradan yola çıkarak bu iki sınıf
arasında benzer özelliklerin bulunduğunu söyleyebiliriz.

4. SONUÇ
Derin konvolüsyonel ağlar ile gerçekleştirilen derin öğrenme son 5 yılın en gözde uygulamalarından birisidir.
Bu çalışmamızda Inception v3 mimarisi ile geliştirilen bir derin ağ, FER2013 veri setinin %80’lik bölümü ile
eğitilmiştir. Aynı veri setinin geriye kalan %20’lik kısmı ile gerçekleştirilen doğrulama işlemi sonucunda
eğitmiş olduğumuz ağın %63 oranında başarım sağladığı gözlemlenmiştir. Ağın en yüksek başarım gösterdiği
ifadeler %87 ve %72 olmak üzere mutluluk ve şaşkınlık sınıflarından oluşmaktadır.
Elde etmiş olduğumuz sonucu geliştirmek adına;
•

Birden fazla ağın aynı anda eğitilerek karar verdiği topluluk ağları (ensemble network) ile daha
yüksek başarımlara ulaşılabilir,

•

Farklı ağ mimarileri kullanılarak başarım artırılabilir,

•

Farklı görüntü artırma(Image augmentation) ve görüntü önişleme (image preprocessing) yöntemleri
kullanılarak ağın gürbüzlüğü artırılabilir.

İlerleyen çalışmalarımızda takip edeceğimiz eylemler bu şekilde olacaktır.
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Abstract
With today's technology and the widespread use of the Internet, data is generated
instantaneously. With the proliferation of these data, the process of extracting information becomes
important and the information to be extracted from the data can be valuable for the enterprises. For
example, on a large-scale website, there are information about what users have done, browser
information, time to stay on the site, which country has been accessed, and IP address information. This
data is stored on log records from unstructured data types. With log files, it is a log files that keeps track
of the transactions that a user has made, their information, and so on, by knowing where the mistakes
originate, making it easier to solve problems and generate statistical data. This information is important
for businesses. Businesses; By analyzing the log records, they know what topics they will address to their
users, what their user behaviors are, what users want, and where they visit most. Businesses that provide
a location provider service. According to law numbered 5651 in the "Turkish Penal Code" (TCK), the log
file must be kept for at least 2 years. For this reason, when a crime is committed on online platforms, it
can be easily identified by analyzing the log files from where, by whom, on which dates, and which IP
address is performed. In this study, the analysis, processing and statistical operations of a log file are
explained with the widely used Apache Spark platform for big data analysis operations.

Keywords: Log, log analysis, apache spark, information extract.

1. GIRIŞ
Günlük dosyaları (Log) , kullanmış olduğumuz cihaz üzerinde yapılan hareketlerin, hataların, başarılı
işlemlerin kayıt altına alınması işlemi olarak söylenebilmektedir. Ggünümüz teknolojisinde bilgisayar
kullanımının yanı sıra tablet, telefon ve birçok akıllı cihaz veri üretmektedir. Bu veriler büyüyerek karmaşık
bir hal alarak analiz edilmesi birçok kurum ve kuruluş için zor olmaktadır. Log dosyaları kullanılarak
güvenlik önlemleri, saldırı tespitleri, istatistiksel işlemler ve yaşanan bir sorunun çözümü için çok önemli bir
yere sahiptir. Birçok kurum ve kuruluş büyüyen günlük dosyalarını analiz etmeden silme işlemlerini
gerçekleştirmektedir. Bu dosyalar analiz edilerek kullanıcıların sistem üzerinde yaptığı etkileşimler
görülebilir ve etkileşimlerde meydana gelen hatalara ve olaylara anında çözüm bulmak için log dosyalarından
yararlanılabilir. Kullanılan işletim sisteminde yapılan işlemlerde meydana gelen hataların veya olayların
kayıtları log dosyalarında tutulmaktadır. Log dosyalarına bakarak hataların nereden kaynaklandığını
görülebilmektedir. Aslında log dosyaları kendi içinde bir analiz dosyası olarak kullanılabilir. Fakat bazı
durumlarda log dosyalarını analiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin bir web sitesine gelen kullanıcılarıın
hangi sayfaya girdiği, bu sayfada geçen zaman hesaplandığında istatistiksel olarak hangi sayfada daha fazla
zaman geçirdiği analiz edilerek hesaplanabilir. Bu veriler kullanılarak web sitesi optimizasyon işlemi
gerçekleştirilerek reklam gelirleri arttırılabilir. Ayrıca bir kullanının aldığı ürün ile birlikte istatiksel analiz
*

Corresponding author. Tel.: +90-531-255 2107.

E-mail address: bariskarabay@yandex.com (B. Karabay).

4150

çıkarılarak tedarikçi ile iletişime geçip fazla satılan üründen istenilerek kar oranları arttırılabilir. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan iki log dosyası türü bulunmaktadır [1]. Bunlar olay günlükleri (event logs ) ve
kullanıcı günlükleri (user logs) olarak söylenebilir.
Olay günlükleri : İşletim sistemi üzerinde kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemleri, kullanıcı giriş ve
çıkış işlemleri, ağ üzerindeki arızaların kaydı gibi veriler tutulmaktadır [1]. Bu veriler kullanılarak sisteme
erişim tespiti, sızma girişimi önleme ve güvenlik önlemleri alınabilmektedir.
Kullanıcı günlükleri: Web sitesi üzerinde yapılan etkileşimleri kayıt altına almaktadır [1]. Örneğin
kullanıcı davranışları, kullanıcıların en çok ziyaret ettiği kategori, kullanıcının hangi ülkeden web sitesine
bağlandığı, tıklanma sayısı, en çok satın alınan ürün bilgileri gibi verileri kayıt altına alan log dosyalarıdır.
Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan büyük veri işleme araçlarından olan Apache Spark ve python
programlama dili ile örnek bir web log dosyası üzerinde analiz işlemleri örnek olarak anlatılarak büyük veri
düzeyinde olan log dosyası üzerinde analiz işlemleri incelenmiştir.

2. LOG ANALIZI SÜRECI
Log analizini yapmak için belirli adımların yapılması gerekmektedir. Özellikle yüksek boyutlara
varmış büyük veri düzeyinde, karmaşık ve yapılandırılmamış log dosyaları için log analizi süreçleri büyük
önem arz etmektedir. Log analizi süreçleri aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.

2.1. Verinin elde edilmesi
İlk olarak Log dosyaları çeşitli veri kaynaklarından elde edilerek toplanmaktadır. Bu veriler sunucu
bilgisayar ve yerel bilgisayarda tutulabilmektedir. Toplanan verilerdeki ve performans konusunda etkili
olabileceğinden bilgiler hassas ve tutarlı olmalıdır. Toplanan log dosyaları yanıltıcı olmamalı ve gerçek
kullanıcılar tarafından üretilen verilerden oluşmalıdır.

2.2. Verinin yapılandırılması
Veriler büyüdükçe kontrol edilmesi zor olabilektedir. Ayrıca log dosyaları büyük ve yapılandırılmamış
bir şekilde bulunmaktadır. Bu sebeple log verisinin içinde bulunan diğer alanlarla bağlantı kurulabilmesi
performans ve gerçekçi olması açısından oldukça önemlidir. Log dosyasındaki veri alanlarının birbirleri ile
bağlantı kurması ile anlamlı bilgilerin ortaya çıkması kolaylaşmaktadır. Toplanan log verisinin hangi amaçla
kullanıldığının net olması, dosyadaki veri alanlarının altında bulunan tiplerin gerçek ve tutarlı olması (örneğin
resim formatı yerine sayı formatı girilmesi ), alanlar arasındaki ilişkilerin otomatik olarak sağlanması
işlemleri veri analizinde performansı etkileyen işlemlerdir.

2.3. Veri analizi
Son aşama log dosyalarının analiz edilmesi işlemidir. Veri analizi işlemleri sınıflandırma metotları,
örüntü tanıma, makine öğrenmesi gibi çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Veriler belirli
yöntem ve tekniklerden süzüldükten sonra anlamlı veriler haline getirilmektedir. Şekil 1 ' de log analizinin
adımları gösterilmiştir.

Şekil 1: Log Analizi Adımları
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3. LOG ANALIZI IÇIN KULLANILAN ARAÇLAR VE TEKNOLOJILER
Bu bölümde büyük veri düzeyindeki log dosyalarının analizleri için kullanılan yöntem ve teknolojiler
anlatılmıştır. Kullanılan yöntem, gereç ve araçlar açık kaynak kodlu olması dikkate alınmıştır.

3.1. Büyük Veri
Günümüzde günlük dosyaları büyük veri düzeyindeki boyutta olabilmektedir. Bu boyutlar terrabyte,
pettabyte düzeyindedir. Büyük veri düzeyine ulaşmış log dosyalarını geleneksel yöntemlerle bir araya
getirmek, bu verileri işleyip ve sonucunda anlamlı bilgiler elde etmek oldukça zor olmakta hatta imkansız
olabilmektedir. Bu sebeple kurum ve kuruluşlar için önemli bir yere sahip olan log dosyalarının analiz
edilmesi için araçlar geliştirilmiştir. Bu araçlar büyük veri işlemede oldukça faydalı olarak anlamlı bilgiler
üretilmesinde yardımcı olmaktadır.

3.2. Apache Spark
Spark, Apache tarafından açık kaynak kodlu olarak geliştirilen büyük veri kümelerinin analiz edilmesini
sağlayan platformudur [3]. Scala dili ile yazılmış olup In-Memory (bellek içi) teknolojisine sahip hızlı işleme
özelliğine sahip platformdur. Apache Spark ile birlikte , log dosyalarını daha az maliyetli bir şekilde saklanır
ayrıca veri analizi işlemlerini hızlı ve basit bir şekilde sunabilmektedir. Ayrıca R, Python, Scala ve Java gibi
dillerde Apache Spark ile birlikte veri analizi işlemleri desteklenmektedir.

3.3. Python
Python açık kaynak kodlu, ücretsiz, nesne tabanlı, modüler yapıda olan, kullanıcı arayüzü desteğine
sahip, yüksek seviyeli ayrıca bir derleyiciye gerek duymadan çalışan bir programlama dilidir [4]. Windows,
linux ve MacOS işletim sistemlerinde çalışabilmektedir. Python, web uygulamalarında, sistem programlama,
kullanıcı arayüzü, ağ uygulamaları, modelleme ve bilimsel hesaplama alanlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır.

3.4. PySpark
Python üzerinde Spark uygulamaları geliştirebilmek için gerekli olan kullanıcı arayüzü uygulamasıdır
(API). PySpark API, birçok spark fonksiyonlarından oluşmaktadır. Örneğin sorgulama, veri kümesi
oluşturma ve veri kümesi kaynağından okuma işlemleri bu kütüphane aracılığıyla gerçekleşmektedir. Python
üzerinde spark işlevlerini çalıştırmak için ayrı bir kütüphane olarak kurulmaktadır.

3.5. DataFrame
Spark için tasarlanmış ilişkisel veri tabanlarındaki tablo yapısına benzer tablolardır. Satır, sütunlardan
ve şemalardan oluşmaktadır. Diğer veri tabanı tablolarından farkı dağıtık sistemler üzerinde çalışabilme
yeteneğine sahip olmasıdır [5]. Büyük veri kümelerinin daha kolay bir şekilde işlenmesini sağlamak için
geliştirilmiştir.

3.6. Esnek dağıtık veri kümeleri (Resilient Distributed Dataset)
Esnek dağıtık veri kümeleri, bir veri deposunu işlenmesini sağlamaktadır. İçerisinde birleştirme,
işleme, sayma ve sıralam gibi metotları barındırarak dosya depolarını daha kolay işlenmesini
gerçekleştirmektedir [9]. Esnek dağıtık veri kümeleri ayrı ayrı düğümlerde hesaplama işlemi yapılarak birçok
parçaya bölünmektedir. Dönüşüm ve işlev fonksiyonları olarak iki durumda kullanılmaktadır. Dönüşüm
işlemlerine örnek olarak veri kümesinde filtreme işlemi yapılması gösterilebilir. İşlev fonksiyonlarına bir veri
kümesindeki son elemanı getiren metot örnek olarak verilebilir.

4. LOG ANALIZI: ÖRNEK BIR UYGULAMA
Bu bölümde büyük veri düzeyindeki log dosyalarının Apache Spark aracı ile analiz işlemleri
anlatılmıştır. Programlama dili olarak Python tercih edilmiştir. Ayrıca windows işletim sistemi üzerinde test
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Örnek Log dosyası olarak NASA sunucu bilgisayarlarına gelen isteklerin
toplandığı web günlük dosyası kullanılmıştır [6]. Yaklaşık 160 mb boyutundaki günlük dosyası Apache Spark
kullanılarak Python programlama dili üzerinde işlenip analiz edilmiştir. Örnek dosyada 1.569.899 satır
bulunmaktadır. Tablo 1 ' de log dosyasının kısa içeriği belirtilmiştir.
Tablo 1: Log içeriği [6,7]

Alan
Host

Açıklaması

Uzak sunucu adı

4152

Bağlanıldığı tarih
HTTP durum kodu
Dosya yolu
Dosya boyutu

Tarih
HTTP durum
Dosya
Boyut

Tablo 1'de gösterildiği gibi log içeriği belirli alanlardan oluştuğu görülmektedir. Fakat bu alanlar log
içeriğinde klasik veritabanı tabloları gibi belirtilmemiştir. Dosya yapısı yarı yapılandırılmış veri biçimi
şeklinde olduğu görülmektedir. Bu alanlar boşluk ve özel karakterler kullanılarak Regex (Regular
Expression) yani düzenli ifadeler fonksiyonu kullanılarak oluşturulmuştur. Düzenli ifadeler (Regex), metinler
üzerinde seçme, ayrıştırma ve ayırma işlemleri yapılmasına olanak sağlayan yapıdır. Bu yapı kullanılarak
istediğimiz veriyi bir alana bölerek üzerinde analiz işlemleri yapmamızı daha sağlıklı kılmaktadır.

4.1. Log dosyasının geliştirme ortamına aktarılması
Örnek olarak kullanılan Log dosyasının Python programlama dili ile işlenebilmesi için Apache Spark
fonksiyonlarının aktif edilmesi gerekmektedir. Bu fonksiyonlar kullanılarak log dosyası kaynağından
programlama dili ortamına aktarılması gerekmektedir.

Resim 1: Okuma İşlemi [7]

Log dosyasının okunabilmesi için PySpark kullanılmıştır. PySpark içinde bulunan SQLContext ve
SparkContext fonksiyonları kullanılarak log dosyasının okunması işlemi gerçekleştirildi. Resim 1'de
görüldüğü gibi log dosyası "dosya" değişkenine aktarıldı.

4.2. Log dosyasının yapılandırılması ve analizi
Örnek günlük verilerinin bütünleşik bir şekilde çalışabilmesi, okunabilmesi ve bağlantıların sağlanması
için yapılandırma gerekmektedir. Bu bölümde örnek log dosyasının alanlara ayrılarak belirli kümenin
listelenmesi gerçekleştirilmiştir. Sunucu adı, tarih aralığı, dosya yolu, HTTP durum kodu ve dosya boyutu
alanlarına ayrıştırılarak yapılandırma işlemi ve veri bütünlüğü sağlanmıştır. Aşağıda Resim 2 ' de görüldüğü
gibi log dosyasının içeriği yapılandırılmadan yani alanlara ayrılmadan önceki görüntüsü görülmektedir.

Resim 2: Log dosyası alanlara ayrılmadan önceki ilk 7 satır
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Resim 3: Alanlara ayırma işlemi

Log dosyası alanlarına ayrıldıktan sonraki işlemler ve son hali Resim 3'de görülmektedir. Daha düzenli olarak
alanlara ayırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

4.2.1. Dosya boyutuna göre analiz
Veri temizleme (data cleaning) işleminde ayrıştırılan sütunlardan bazılarında boş değerler
bulunmaktadır. Resim 4' de görüldüğü gibi "dosya_boyutu" alanının boş olduğu durumlar listelenmiş ve
14178 adet verinin boş olduğu belirlenmiştir. Boş veriler arındırılarak veri temizleme işlemi gerçekleştirilir.
Log dosyasının gerçekçi, doğrulanabilir, kesinlik ve hatasız olması veri analizi işlemlerni kolaylaştıran ve
performansı arttıran işlemlerdir.

Resim 4: Veri temizleme işlemi [7]

Resim 5: Veri temizleme işlemi ve dosya_boyutu alanının değerleri
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Resim 3'de dosya_boyutu alanının bazı değerleri boş olduğundan sıfırlama işlemi yapılarak ortalamaya
dahil edilmesi gerekmektedir. Bu işlem yapıldığında Resim 5 'de görüldüğü gibi dosya_boyutu alanının
sayısı, ortalaması, standart sapması, en küçük ve en büyük değeri KiloByte cinsinden ortaya çıkarılmıştır. Bu
verilere dayanarak istek gönderilen toplam dosya boyutu hakkında bilgi edinilmektedir.

4.2.2. HTTP durum koduna göre analiz
HTTP durum kodu, kullanıcının bir sunucu bilgisayara bağlanma isteği gönderdiğinde sunucunun
isteğe yanıt olarak verdiği durumlardır. Bu kodlar kullanıcı kaynaklı veya veya sunucu kaynaklı durumlarda
gösterilmektedir. Aşağıda Tablo 2' de yaygın olarak kullanılan HTTP durum kodları gösterilmiştir [8].
Tablo 2: HTTP durum kodları

HTTP Durum Kodu
200
302
304
400
403
404
500
501

Açıklama

Sistem çalışır durumda
Sayfa geçici olarak taşındı veya geçici yönlendirme
Kaynakta değişiklik olmadığını gösterir
Hatalı bir istek
Görüntülenmek istenilen içerik yasaklı bölgedir
Sayfa bulunamadı
Sunucu kaynaklı hata
Sunucu isteğe cevap verememiştir

HTTP durum kodları analiz ederek gelen isteklerin sunucu tarafından ne şekilde karşılandığını
göstermektedir. Örnek log dosyasında bulunan istekler HTTP durum kodlarına göre analiz edilerek
kullanıcıların en yaygın olarak hangi cevapla karşılaştığı belirlenmiştir. Bu bölümde kullanıcıların ziyaret
ettiği sayfalarda en çok hangi tür durum kodu ile karşılaştığı grafiksel biçimde gösterilmiştir. Resim 6'da
HTTP durumu için analiz yapıldığı görünmektedir.

Resim 6: HTTP Durum kodu sayısı

Resim 6'da ki verilere göre en çok karşılaşılan durum kodu sistemin çalışır durumda olduğunu gösteren
durum kodu HTTP 200. en az karşılaşılan durum kodu ise sunucu kaynaklı hataları belirten HTTP 500 olduğu
görülmektedir Sayfanın bulunmadığı durumları gösteren HTTP 404 kodu ise kullanıcıya yanlış bir sayfada
bulunduğu veya sayfanın bulunmadığı durumları aktarmaktadır. Sunucu gelen isteklere HTTP 501 kodlu
durum ile cevap vermektedir. Örnekte log dosyasını üreten sunucu bilgisayar bu sonuçlara göre optimize
edilmiş bir şekilde çalışmaktadır. Şekil 2'de HTTP durum kodu analizinin grafik üzerinde gösterilmiştir.
HTTP 200 durum kodu alan kullanıcılar sayfaları başarılı bir şekilde görüntülemişlerdir.
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Şekil 2: HTTP Durum Kodları grafiksel olarak gösterimi

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada Apache Spark ile birlikte örnek bir log dosyası üzerinde analiz uygulamaları
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Python programlama dili ile kütüphane ile bağlantı sağlanarak uygulamalar
geliştirilmiştir. Log verisini geleneksel yötemler ile analiz etme işleminin gerçekleştirilmesi ciddi zaman
kaybına neden olabilmektedir. Bu zaman kaybının önüne geçilmesi için büyük veriler için geliştirilmiş veri
analizi ve işlenmesinde kullanılan araçlardan olan açık kaynak kodlu ve ücretsiz olan Apache Spark tercih
edilmiştir. Örnek log dosyası üzerinde yapılan uygulamalar ile bir sunucu sistemine gelen istekler adım adım
incelenmiştir. Sistem üzerinde iyileştirme, tehdit algılama, gelen istek türü, hatalı sayfalar, toplam istek
sayısı, ortalama dosya büyüklüğü gibi parametrelere cevap verilmiştir. log analizi süreçleri büyük önem arz
etmektedir.
Bu çalışma ile birlikte içerisinde sunucu sistem barındıran kurum ve kuruluşlar ellerinde bulunan log
dosyalarını basit, işlevsel, maddi ve zaman kaybı olmadan analiz edebilmeleri ve işleyebilmeleri
öngörülmektedir. Daha sonraki çalışmalarımızda büyük veri analizi, veri madenciliği ve dağıtık sistemler
üzerinde uygulamalı ve teorik olarak çalışmalar yapılması düşünülmektedir.
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Abstract
Aggregates are material that primarily affect the strength and quality of concrete since they form a large
part of the concrete volume. The cement is required to have high abrasion resistance. Therefore, the
higher the abrasion resistance of aggregates used in concrete, it is possible to obtain a more durable
concrete. The present study aimed to obtain high strength concrete. For this purpose, the abrasion
resistance of Alacakaya cherry marble, produced in Elazığ region in Turkey, was investigated. The
abrasion resistance of the aforesaid aggregate was empirically investigated under various conditions,
adjusting the Los Angeles (L.A.) parameters. The aim was to prevent environmental and economic issues
by using the aggregate found in the nature in abundance in the cement. In the present study, the usability
of marble aggregate in the cement was investigated. In the current study, a series of experiments were
conducted by changing the number of marbles and revolutions. As a result of experiments, it was
observed that the aggregate abrasion resistance decreased with the increase in marble count and number
of revolutions. According to TS EN 1097-2, standard L.A. test is conducted with 12 marbles and 500
revolutions. According to TS 706, the limit value for the L.A. coefficient is 50%. In the current study, the
L.A. value for Alacakaya cherry marble aggregate was 32% with the standard L.A. test. It was observed
that the abrasion resistance of the Alacakaya cherry marble aggregate was higher than that of the
corresponding aggregates used in previous studies (hence, with a lower L.A. value), and it was concluded
that its use in cement based on the L.A. value was quite adequate.
Keywords: Alacakaya cherry marble, Los Angeles (L.A.), abrasion resistance, aggregate, concrete.

1. INTRODUCTION
Aggregates can be used either directly or in combination with other material, in other words as components of
a new material in the construction industry. Since aggregate has a significant effect on the properties of the
concrete such as workability, strength and durability, it has a direct impact on the strength and durability of
the concrete. In order to produce concrete with desired properties, aggregate characteristics used in the
concrete should have the desired qualities [1].
The quality of the properties of the aggregates, which are important in concrete production, contribute to the
economy since they enable the production of concrete with the same potential using less material. Thus,
savings on both material and labor would be acquired. This is an important issue that needs to be considered
especially in Turkey, which is a developing country, to utilize the available resources in the most efficient
way. The reason why the majority of the concrete volume consists of aggregates, is their durability and cost
efficiency. The most important properties of the aggregate that affect concrete durability are the mineral
structure of the aggregate used in concrete production, its grain shape, grain distribution, resistance to frost,
abrasion resistance, unit weight, density, water absorption and resistance against chemical factors.
Murdock et al. (1991) reported that the most suitable aggregate type for use in concrete was limestone. It was
stated that limestone is a sedimentary rock, basically formed by calcium carbonate and hard and dense types
*
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are the most suitable rock for concrete. Owing to their low resistance to abrasion and frost, oleic limestones,
which are softer and less dense, are not suitable for highway grade concrete, spillway grade concrete and
bridge deck concrete which are exposed to abrasion and atmospheric effects, on the other hand, chalk type
limestone cannot be used in concrete due to its softness [2].
Aggregates demonstrate significant differences, especially in terms of strength. For example, natural
aggregates such as limestone, and crushed stone have high strength, while minerals that contain silica such as
tridymite and andesite cause alkaline aggregate reaction, and thus, leading to a reduction in concrete strength
and therefore, are not considered adequate for concrete production. Furthermore, strong concrete could also
be obtained with natural aggregates such as limestone, granite, marble basalt and syenite [3].
Alexander and Milne (1995) investigated the effects of aggregate types on concrete strength. Thus, it was
observed that the compressive strength of concrete varied based on the aggregate type and natural structure in
tests conducted with concrete that included four types of aggregate [4]. Tasong et al. (1998) investigated
factures and cracks on aggregate surfaces. They observed that aggregates with different mineral structures
demonstrated significant differences. They stated that rock structure and chemical reactions had significant
effects on concrete strength [5]. Caliskan (2003) stated that the formation of weak interfaces between
aggregates and binders affected the concrete performance. It was stated that angular and porous aggregates
have a stronger bond with cement paste when compared to aggregate with round grains, and cement grains
strengthen this bond if the aggregate surface is porous [6]. Özkahraman and Isik (2005) conducted a study
where the mix ratios and utilized material were the same. In this study, they reported that the best concrete
properties were obtained with aggregate that contained 80-95% SiO2 (silicon dioxide) and 0.5-3.4% CaCO3
(Calcium carbonate) in samples produced with 10 different aggregate groups with different chemical and
mineralogical structures [7].
In the present study, a series of Los Angeles abrasion tests were conducted to investigate the variations in
wear resistance of Alacakaya cherry marble aggregate under different conditions. To evaluate the effect of
each parameter on wear resistance, abrasion tests conducted with the marble aggregate used in the test were
conducted separately. The objective of the present study was to determine the aggregate with high wear
resistance (low L.A. value) and that could be found easily in nature for economic benefits and to research the
optimum methods to increase the wear resistance. Thus, to obtain concrete with high strength.

2. MARBLE
Scientifically, marble is a metamorphic rock formed by metamorphosis and crystallization of limestone
(CaCO 3 ) and dolomitic limestones (CaMg(CO 3 ) 2 ) under high temperature and pressure. Generally, the
density of the marble could vary between 2.5 and 3.5 g/cm3, and it contains low amounts of quartz and
minerals such as graphite, hematite, limonite, pyrite, mica and chlorite that provide different colors and the
marbled appearance. Furthermore, marble can contain material such as silica, silicate, feldspar, iron oxide,
manganese oxide, pyrite, mica, fluorine and organic materials in trace amounts. Industrial marble
demonstrates properties such as availability in large sized blocks, ability to cut and polish the product. Thus,
rocks that derived from magma such as granite, diabase, leucite syenite, phonolite and serpentines could be
defined as marble. In commercial sense, marble is a term that is used for all types of durable and beautiful
rocks (magmatic, sedimentary or metamorphic). The marble types found in Turkey are presented in Figure 1.
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Fig. 1. Types of marble

The chemical composition of the marble includes high levels of calcium carbonate, magnesium carbonate, as
well as silicon dioxide, various metal oxides and silicate minerals (Table I). 90-98% of the composition of
marble is CaCO 3 (Calcium carbonate). Marble contains low amounts of MgCO 3 (Magnesium carbonate).
The fundamental mineral in marble that is composed of CaCO 3 crystals is calcite. Furthermore, trace amounts
of feldspar, iron oxide, mica, fluorine and organic substances could be found.

Table I. Chemical properties of marble powder [8].
Carried out test

Test values (%)

CaO

43.2

SiO 2

13.8

MgO

2.70

Al 2 O 3

2.50

Fe 2 O 3

1.9

SO 3

0.07

K2O

0.60

Cl-

0.03

Marble is used in all kinds of constructions, especially in ornamental objects items and gift items. Marble
aggregates are used in mosaics. It is important to note that marbles that are suitable for the area of use should
be selected.
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3. EXPERIMENTAL STUDY
3.1. Properties of the Material Used in the Experimental Study
In the current experimental study, Alacakaya Cherry Marble aggregate that was mined in Elazığ province
were used (Figure 2).

(b)

(a)

Fig. 2. Alacakaya Cherry Marble used in the current experimental study: (a) In the quarry, (b) In the laboratory

Saturated dry surface specific weight and water absorption ratios for the aggregate used in the current
experimental study are presented in Table II. The results of the sieve analysis for the aggregate are presented
in Figure 2. Sieve diameters used in the analysis were between 0.063 mm and 31.5 mm. Accordingly, it was
observed that the mount of the largest diameter size that passed the sieve (31.5 mm) was 100%. In order to
achieve maximum compactness according to TS802, the aggregate granulometry curves must remain within
the A32-B32 standard curves. It was observed that the Alacakaya cherry marble used in the present study
complied to this requirement (Figure 3).

Table II. Physical properties of Alacakaya cherry marble.
Doygun yüzey kuru özgül ağırlığı (iri agrega), S dyk iri (g/cm3)

2.32

Doygun yüzey kuru özgül ağırlığı (orta agrega), S dyk orta (g/cm3)

2.64

Doygun yüzey kuru özgül ağırlığı (inceagrega), S dyk ince (g/cm3)

2.63

Su emme (iri agrega), S a iri (%)

1.0

Su emme (orta agrega), S a orta (%)

1.1

Su emme (ince agrega), S a ince (%)

1.8
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Fig. 3. Granulometry curve for Alacakaya cherry marble based on TS 802

3.2. Los Angeles Abrasion Test
The abrasion tests in the present study were conducted with the Los Angeles abrasion test device in the Fırat
University Building Materials Laboratory (Figure 4). For the test, the sample that included 2500 g large
standard material and 2500 g medium standard material (TS 706) was washed and dried in the incubator at
110±5°C, and weighed [9]. This process was maintained until the sample reached a constant weight. The balls
and incubator-dried samples were released into the drum with a constant speed off 31-33 revolutions per
minute and the drum latch was closed and allowed to revolve for 500 revolutions. The test samples were
sieved through a 1.4 mm sieve and the samples that remained on the sieve were weighed. After this process,
LA (%) was determined according to TS EN 1097-2 [10].

Fig. 4. Los Angeles abrasion device
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4. EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSION
In this section of the study, the results of Los Angeles (ball-bearing drum) abrasion test that was conducted
for Alacakaya cherry marble aggregate type where different Los Angeles parameters were used are presented.
In Figure 5, mean LA values for the aggregate types used in the studies in the literature with 12 balls and 500
revolutions according to TS EN 1097-2 [10] are shown. Accordingly, it was observed that the most abrasion
resistant aggregate was basalt, while the abrasion resistance of Alacakaya Cherry Marble was high enough to
ignore. Since the abrasion limit value was determined as L.A. = 50% for 500 revolutions according to TS 706
[9], it was concluded that the Alacakaya Cherry Marble aggregate that was examined was quite resistant to
abrasion.

Fig. 5. Mean LA values for aggregate types used in studies found in the literature

In this experimental study, a series of Los Angeles abrasion tests were conducted to investigate the impact of
different number of balls (hence, different ball weights) and different number of revolutions on abrasion
characteristics. The tests were conducted with 12 balls (5000 g), 18 balls (7500 g) and 24 balls (10000 g). The
speed was set to 500, 1000, 1500 and 2000 revolutions. The images of the material that passed and failed to
pass the 1.4 mm sieve at the end of the LA abrasion tests are presented in Figure 6.

(a)

(b)

(c)

Fig. 6. The images of the obtained material after the tested number of balls

The microstructure of the Alacakaya cherry marble aggregate was examined with EDX micro-analyzer and
SEM analysis was conducted. The magnification of the SEM image was chosen as 10000X. The analysis
demonstrated that the Alacakaya cherry marble had high CaO and MgO content. According to the studies in
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the literature, these minerals improve the compressive strength of the concrete. Thus, the samples obtained
with marble aggregates were considered to have high compressive strength. Based on Figure 7, it was
observed that the said aggregate contained large pores and had a strong molecular bond structure.

Fig. 7. SEM micrographs and EDX patterns for Alacakaya cherry marble

In Figure 8, the variation in LA (%) with number of revolutions for different ball counts was examined.
Experiments conducted with 12, 18 and 24 balls demonstrated that as the number of revolutions increased,
L.A. value increased, and thus, abrasion resistance decreased. The abrasion resistance decreased more
significantly when 500 revolutions were increased to reach 1000 revolutions. In tests for 2000 revolutions,
especially for 18 and 24 balls, L.A. value was very close to 100% and thus, the abrasion resistance was
reduced considerably.
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Fig. 8. Variation in LA (%) with number of revolutions for different ball counts

Figure 9 reflect the impact of number of balls on LA (%) for different number of revolutions. According to
Figures 8 and 9, as the number of balls and the number of revolutions increased L.A. (%) value increased
significantly as well, and thus the abrasion resistance decreased. The best results were obtained in
experiments conducted with 12 balls and 500 revolutions, which were consistent with the standard. Based on
the present study findings, it was concluded that Alacakaya cherry marble could be used in concrete based on
the abrasion resistance.

Fig. 9. Variation in LA (%) with ball counts for different number of revolutions

5. CONCLUSION
In the present study that aimed production of lowest-cost and optimum concrete with high strength, abrasion
resistance of Alacakaya cherry marble aggregate was examined empirically for different number of balls and
revolutions. In the present study, it was concluded that high strength concrete could be obtained with the use
of high abrasion resistant (i.e., with low LA coefficient) aggregates. Thus, ways of improving the abrasion
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resistance of the aggregate used in the concrete were investigated. In the present study, the abrasion resistance
of Alacakaya cherry marble aggregate was investigated and the results are presented below:
 In the present study, it was concluded that abrasion had a significant impact on concrete strength.
 Abrasion resistance of Alacakaya cherry marble aggregate, examined in the present study, was
investigated with LA abrasion test under different conditions and for different LA parameters.
 In experiments conducted with 12 balls and 500 revolutions, the best result was obtained as maximum
50% with 500 revolutions according to TS 706 abrasion limit values.
 Alacakaya cherry marble aggregate LA value was identified as 32% and it was concluded that the said
aggregate could be used in concrete based on the standard.
 SEM analysis findings demonstrated that the pores were open and the bond between the molecules were
rather strong in the present study.
 It was observed that CaO and MgO content were high in the marble aggregate. The presence of these
minerals increases the compressive strength of the concrete that includes marble aggregate.
 Conducted experiments demonstrated that aggregate abrasion resistance decreased with an increase in
number of balls and in number of revolutions.
In conclusion, it was determined that Alacakaya cherry marble aggregate, obtained in Elazığ province, could
be used in concrete for strength and economy as a result of the experiments that conformed to the L.A.
standard (12 balls, 500 revolutions).
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Abstract
In this study, combination of a gas to gas heat exchanger (Recuperator) and an absorption chiller was proposed for recovering waste heat
released from a conventional blast furnaces’ hot stoves in an iron steel factory. First, flue gas in 250°C was passed through a recuperator to
preheat combustion air delivered into hot stoves. Flue gas at the outlet of recuperator in 115°C was utilized in an absorption chiller for
cooling requirements of different departments in a facility. Furthermore, economic contributions (E) of recuperator and absorption chiller
establishment were calculated by considering heating cost (ϰ h ), cooling cost (ϰ c ), investment cost (ϰ A ), recovered heat (Q R ) heat transfer
surface area (A R ). 480 000$ saving and 2678 kW heat recovery were provided from fuel cost per year via a proper recuperator
establishment. In addition, 40 170$ saving and 396 kW heat recovery were provided from remaining energy in flue gas to satisfy cooling
requirements of buildings of a facility via a proper absorption chiller establishment.
Key words: Blast furnace, hot stoves, recuperator, absorption chiller, heat recovery

Nomenclature
AR
Cp
COP
Cr
Δp
ε
ṁ
NTU
QR
QH
QL

: Heat transfer surface area (m2)
: Specific heat (kJ/kgK)
: Performance coef.
: Heat capacities ratio
: Pressure drop (bar)
: Effectiveness
: Mass flow rate (kg/s)
: Number of transfer unit
: Recovered heat (kW)
: Heat of higher energy source (kW)
: Heat of lower energy source (kW)

S

U
E

z
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: Structure matrix
: Inlet temperature of hot flow (°C)
: Outlet temperature of hot flow (°C)
: Inlet temperature of cold flow (°C)
: Outlet temperature of cold flow (°C)
: Overall heat transfer coef. (W/m2K)
: Total saving ($/year)
: Energy production cost ($/kWh)
: Cost of heat transfer surface ($/kWh)
: Cooling cost ($/kWh)
: Depreciation coefficient (1/year)

1. Introduction
For the growth of current economy of industry, energy has a significant contribution in every
country. Over the globe, 80% of total energy production is supplied by fossil fuels [1]. Nearly
33% of this energy consumed by production industry. Iron and steel production occupies
almost 20% of production industry [2, 3]. In addition, for iron and steel production very high
temperature levels are required for reduction of iron ore into iron [4]. Blast furnaces are
commonly utilized for obtaining molten iron by supplying fuel and metal ore in a cycle
continuously [5]. Most of required energy in blast furnaces is provided by preheated air,
heated in hot stoves between 900-1350°C by injecting into blast furnaces [6, 7]. Hot stoves
are high and cylindrical shaped regenerative heat exchangers consisted of refractory matrixes
utilized for heating the air delivered into blast furnace. Hot stoves operate with blast furnace
concurrently while one of them is heating blast air, other two of them are operated for selfheating. Overall process of blast furnace is given in Figure 1. In general, blast furnaces energy
requirement constitutes 70% of overall iron and steel production process and this amount
almost equal to 50% of total energy consumption in many integrated iron and steel enterprises
[2, 6, 8, 9]. Hence, high temperatures and energy intensive production steps in iron steel
production causes so much energy losses via the energy stored in hot products, molten slags
and flue gases [10]. Thus, there is great energy recovery potential in iron and steel factories.
For this purpose, many heat recovery technologies were developed for individual steps in iron
steel production such as heat exchange, thermal power conversion and waste heat
refrigeration [4, 11]. From this view point, heat exchangers and absorption cooling units play
an important role in recovering and utilizing wasted energy in high quantity.
Heat exchangers are commonly applicative in many industrial branch including cooling,
heating and chemical processes as heat recovery mechanisms [12]. In iron and steel
production industry heat exchangers are mainly used for recovering waste energy from hot
flue gas, for preheating cold combustion air delivered to furnaces or hot stoves.

Figure 1. Blast furnace process.
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Thus, required fuel for heating, emissions, operating costs decrease, and total efficiency of
system improves. In addition, heat exchangers do not need energy input during heat recovery
except investment and maintenance cost. [4, 13].
Thermally driven absorption chillers are considered as a cost-effective solution on the market
if source of energy is obtained from renewables or waste heat [14-16]. There are two chemical
components used in air conditioning systems such as lithium bromide (LiBr) or ammonia
(NH 3 ) as a refrigerant and water (H 2 O) as an absorbent [15, 17, 18]. Absorption chillers has
superiorities to other air conditioning systems due to working in a continuous thermodynamic
cycle, very low energy consumption, no heat delivery into atmosphere and high thermal
coefficient of performance (COP) [15].
In this study, a gas to gas heat exchanger (recuperator) and an absorption chiller was
considered consecutively for blast furnace hot stoves. Firstly, combustion air delivered into
hot stoves was preheated by flue gas of hot stoves in recuperator. Secondly, remaining energy
in flue gas utilized by an absorption chiller to compensate cooling requirements of buildings
in facility. Overall operating cost of facility is calculated after investment of heat recovery
units in order to monitor yearly total saving versus total investment.
2. Material and Method
Heat recovery opportunities were evaluated in present study via a gas to gas heat exchanger
and absorption chiller. For the first step, preheating of combustion air required for hot stoves
is considered. In order to determine total heat recovery potential of flue gas, some
measurements were performed such as flue gas temperature, flue gas volume flow rate, flue
gas velocity and flue gas components and their percentages from outlet of hot stoves. Flue gas
was directed to an absorption chiller to gain the remaining waste heat. Air conditioning
requirements of facility was desired to compensate via the waste heat recovered in an
absorption chiller. General arrangement of recuperator and absorption chiller application is
given in Figure 2. Specification of flows were demonstrated in Table 1.

Facility

Combustion Air Flue Gas

Table 1. Flow properties of flue gas and combustion air.
Flow Parameter
Value
Unit
Flow rate, [ ]
90 000
[m3/h]
Density, [ρ h ]
0.75
[kg/m3]
Heat conduction Coefficient, [k h ] 0.037
[W/mK]
Specific heat, [C p,h ]
1.05
[kJ/kgK]
Inlet temp., [T h,i ]
250
[°C]
Outlet temp., [T h,o ]
100-120
[°C]
Flow rate, [ ]
80 000
[m3/h]
Density, [ρ c ]
0.98
[kg/m3]
Heat conduction Coefficient, [k c ]
0.03
[W/mK]
Specific heat, [C p,c ]
1.0
[kJ/kgK]
Inlet temp., [T c,i ]
20
[°C]
Outlet Temp., [T c,o ]
140-150
[°C]
Energy cost, [ϰ h ]
0.023
[$/kWh]
Investment cost, [ϰ A ]
400 000 [$/m2]
Depreciation [z]
0.15
[1/a]
Operating Duration (T B )
8760
h/a
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Figure 2. Schematic of heat recovery application.

Counter flow heat exchanger principles were considered to determine heat recovery potential
of flue gas. Effectiveness-NTU (ε-NTU) method was used in calculations. Effectiveness of
counter flow recuperator was calculated by using Eq. 1 and Eq. 2.
(1)

(2)

(3)
Temperature distribution of recuperator and outlet temperatures of hot and cold flows were
calculated with Eq. 3, Eq. 4 and Eq. 5 [16, 19].
(4)

(5)
(6)
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Overall heat transfer coefficient (U) was calculated with the equation for the cylindrical
shapes as given in Eq. 6 [20].
(7)

Pressure drop through the recuperator was calculated with Eq. 7.
(8)
In absorption chiller calculations Eq. 8 and Eq. 9. were considered as fundamental principles
[18].
(9)

(10)
Economic contribution of applications were calculated by using Eq. 10 [21]
(11)
is energy production cost,
is cooling cost,
is operating duration,
is
Where
amount of recovered energy,
is unit cost of heat transfer surface area,
is total heat
transfer area of recuperator, is depreciation coefficient.
3. Results and Discussions
For a conventional hot stove heat recovery calculation was performed according to given
values in Table 1. Results were given Table 1 belong to heat recovery calculations. It is clear
in Table 1 that, there is a great heat recovery potential in flue gas the heat the combustion air
delivered into hot stoves.
Table 2. Summary of heat recovery and saving potential for recuperator.

Ti
To
ΔT
m
C
QR
AR
NTU
U
ε
Investment
E
Payback

Flue Gas Comb. Air
Unit
250
20
°C
115
142
°C
135
122
°C
18.75
21.77
Kg/s
19.83
21.77
kW/kgK
2678
kW
833
m2
1.53
0.04
kW/m2K
0.59
400 000
$
480 000
$/Year
0.83
Year
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Waste heat within 250°C flue gas was utilized to heat combustion air up to 142°C with a
proper recuperator consisting of 833 m2 heat recovery surface area. In addition, the
investment cost is payed back by 480 000$ saving in a very short time lower than one year as
seen in Table 2.
Remaining energy was utilized in an absorption chiller with a COP value 0.75. Calculation
results belong to absorption chiller application was given in Table 3.
Table 3. Summary of heat recovery and saving potential for absorption chiller.

Flue Gas
T
115
o
T
95
ΔT
20
m
18.75
C
19.83
QR
396
QL
297
W net
148
COP
0.75
Investment 397 000
E
40 170
Payback
9.9
i

Unit
°C
°C
°C
Kg/s
kW/kgK
kW
kW
kW
$
$/Year
Year

Absorption chiller application was provided 396 kW heart recovery and 297 kW air
conditioning opportunity. Required electric energy for 297 kW air conditioning was
calculated 148 kW with a conventional air conditioning system with 2.0 COP value. Hence,
economic contribution of absorption chiller was determined 40 170$ per year. However,
payback period seems too long due to the very high investment cost such as 397 000$ as
given in Table 3. In addition to Table 3, combined payback period was calculated as 1.5 year
by considering savings of the two systems.
Although absorption chiller seems unprofitable, when we consider the stability and reliability
of absorption chillers and almost 1.5-year combined payback period there is more optimistic
view. Also, total saving of recuperator and absorption chiller application is calculated 520
170$ per year.
4. Conclusion
This study focused on combination of a gas to gas heat exchanger and an absorption chiller
application for a conventional blast furnaces hot stoves in an iron steel factory. Waste heat of
flue gas in 250°C was utilized by a recuperator to preheat combustion air delivered into hot
stoves. Remaining energy within 115°C was utilized in an absorption cooling chiller for
cooling requirements of different departments in facility. Furthermore, economic
contributions of recuperator and absorption chiller establishment were calculated by
considering heating cost, cooling cost, investment cost, recovered heat, heat transfer surface
area. 480 000$ saving and 2678 kW heat recovery were provided from fuel cost per year via a
proper recuperator establishment. In addition, 40 170$ saving and 396 kW heat recovery were
provided from remaining energy in flue gas to satisfy cooling requirements of the facility
buildings via a proper absorption chiller establishment. 520 170$ per year total saving
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potential was determined according to 797 000$ investment cost. Furthermore, combined
payback period was determined very short lower than 2 years. This case study will be an
applicable sample project for many facilities using thermal energy. Also, combined heat
recovery applications will increase both the waste heat recovery amount and variety of waste
heat utilization areas for the facilities using thermal energy such as iron and steel factories.
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Abstract
Pellets containing particulate iron ore are used as a component of the feed in blast furnaces and DRI
(Direct Reduced Iron) furnaces. Commercially available iron ore pellets are formed by heat induration at
temperatures of approximately 1300 °C. However, the heat-induration method has a number of
drawbacks: the cost of production is high due to capital and maintenance expenditures on high
temperature furnaces, and large amounts of energy are needed for the high temperatures used. In this
study, the effect of an organic binder on the pellet strength was investigated for the pelletizing process,
which is the first step of producing sponge iron or iron grain from powdery iron oxide ore or
concentrates. In experiments where the magnetite concentration of "Divriği A Kafa" was used as an iron
oxide source, cornflour was preferred as organic binder and the pellets were treated at low temperatures.
The pellets were prepared by mixing 5%, 10% and 15% of cornflour with magnetite concentrate and
dried at 100, 150, 200 and 250 oC for 30, 60, 90, 120 minutes and their strength values were evaluated.
As a result of the tests, the highest strength value was measured as 23 N/pellet in samples treated for 60
minutes at 200 °C. The measured value is below the cold hardening pellet standards.

Keywords: Iron Ore, Pelletizing, Binding, Cornflour

1. INTRODUCTION
Iron ore concentrate pellets are traditionally hardened at high temperatures in horizontal grates and grate-kiln
furnaces. However, heat induration requires tremendous quantities of energy to produce high-quality pellets,
and is consequently expensive. Cold bonding is a low-temperature alternative to heat induration. Pellets can
be cold bonded using lime, cement, sponge iron powder, and organic materials such as starch and flour. Cold
bonding consumes less energy than heat induration, and has found favor for bonding self-reducing pellets [1].
Several attempts have been made to use iron ore fines in DRI furnaces, such as the Iron Carbide Process, in
which the particle size of the iron ore used must fall within a range suitable for bed fluidization, i.e 0.1 mm to
1.0 mm, with a tolerance of about 5%; and processes using coal-bearing pellets such as the FASTMET
process, in which the fines used must have a size range that is suitable for making strong green pellets, i.e.
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It has also been proposed to use a Portland cement type binder to agglomerate iron ore powders using balling
or briquetting techniques, for example in US. Pat. Nos. 3,264,090 and 4,846,884. In these methods, only a
low amount of water is used, which appears to result in a product which is an outer shell bonded together by
the Portland cement binder, with more or less loose unbounded powder inside. These products have the
disadvantage that the Portland cement based binder is not able to withstand the temperatures of the blast
furnace environment, with the result that above about 700 °C. The Portland cement bonds start to disintegrate
and release iron ore powder into the gas flows in the furnace [2].
The binders used can be inorganic or organic. Many organic binders have been used up to now in studies
carried out using native ores. In some studies, it is stated that metal salts such as MgCl 2 , CaCl 2 can be used
for both binding properties and elimination of impurities. The method of cold hardening pellet production is
the same as baking hardened pellet production. The difference is that the binder is the choice, because the
pellet must be of the kind that does not lose its effect at low temperatures, since it is only dried and used
without being cooked. By drying at low temperatures, water in the pellet is removed from the pellet by
evaporation. Because the effect of capillary forces caused by water is lost, the only force that holds the
particles together is the force that the bonds create. In most of the studies made, organic binders are said to
lose their binding properties at temperatures above 200 °C [3-13].

2. EXPERIMENTAL STUDIES
As an iron raw material in the experiments, Divriği A Kafa magnetite concentrate with a size of -325 meshes
given chemical analysis in Table 1 and 5%, 10% and 15% cornflour as a binder were used.
Table 1. Chemical analysis of magnetite concentrate used in experiments.
Element /
Compound

%

Element /
Compound

%

Fe

68,50

Na 2 O

0,04

SiO 2

2,20

K2O

0,06

CaO

0,60

Pb

0,01

S

0,4

Prior to the start of the experiments, cornflour added at different ratios as binder was mixed with magnetite
concentrate for about 10 minutes in a mixer. The pellet seeds were formed by adding a small amount of
cornflour to the spherical pellet drum (Figure 1), which can rotate at a speed of 35 revolutions per minute
around its axis making a 45° angle with laboratory scale. These cores were wetted with water spray, and
material addition was continued to form larger pellets. When the shaped pellets reached a size of 12-14 mm
(Figure 2), they were removed from the drum periodically, and were collected for testing. The pellet strength
tests were carried out in universal type hydraulic traction machine (Figure 3).
Pellet properties depend on the physical characteristics of the pelletized particles, the surface tension and
viscosity of the liquid phase, and the bond strength of the binder. Excessive amounts of water cause each
pellet to stick together, making it difficult to remove pellets from the pellet machine. In this study for cold
hardening spherical pellet production, cornflour used as binder, 13% - 15% water was used and pellet
production took 30-35 minutes.
The produced pellets were subjected to drying at a different temperatures and at different times. 10 pellets
were randomly selected from the dried pellets and subjected to a strength test.
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Figure 1. Spherical pellet machine and vibrator device.

Figure 2. Formed pellets (12-14 mm in size).

Figure 3. Hydraulic traction machine.

3. EXPERIMENT RESULTS
In the experiments, cornflour mixed with the concentrate was added in 3 different ratios, and the total amount
of material for each experiment was adjusted to be 1000 gr. The amounts of cornflour added and the water
ratios used in the pelletizing process are given in Table 2.
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Table 2. Pellet composition containing 5%, 10% and 15% binder.

Mixture 1

Mixture 2

Mixture 3

(5%)

(10%)

(15%)

Cornflour

50 gr

100 gr

150 gr

Magnetite
concentrate

950 gr

900 gr

850 gr

Water

130 ml

140 ml

150 ml

In the experiments conducted with the aim of investigating the effect of cornflour in the production of cold
hardening pellets, pellets added with 5%, 10%, and 15% cornflour, were dried at 100 °C, 150 °C, 200 °C and
250 oC for 30, 60, 90 and 120 minutes. The pellet strengths are shown in Figure 4.
While the strength values at the desired rates were not reached at 100 oC and 150 oC temperatures, the pellets
containing 10% cornflour were dried at 200 oC for 120 minutes to reach 200 newton values. However, this
value is below the cold hardening pellet standards.
The result of drying of the pellets produced by adding 5% cornflour at 100,150,200 and 250 oC for 30-120
minutes, the strength values obtained were changed between 9-21 N/Pellet (Figure 4).

Figure 4. Change in the pellet strength, resulting in drying of the pellets containing 5% cornflour at 100-250
°C for 30-120 minutes at different times.

Compared with previous studies with binders such as rice starch, jelly, carboxy methyl cellulose [6-11], it
was found that the strength values obtained in this study were very low. For this reason, the ratio of added
cornflour has been increased and the work has been continued.

4177

Figure 5. Change in the pellet strength, resulting in drying of the pellets containing 10% cornflour at 100-250
°C for 30-120 minutes at different times.
10% cornflour was added and the produced pellets were treated under the same conditions, the obtained
strength values were changed between 10-22.5 N/Pellet (Figure 5). However, when the added cornflour ratio
increased to 15%, the strength values decreased to 5 N/Pellet value during low temperature and low drying
periods (Figure 6).

Figure 6. Change in the pellet strength, resulting in drying of the pellets containing 15% cornflour at 100-250
°C for 30-120 minutes at different time
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In parallel with the increase in the binder ratio, the occurrence of such a state at low temperatures and times
has shown that sufficient time has not elapsed to evaporate the water absorbed by the binder. A sudden
increase in strength at a temperature of 250 °C supports this idea.
Besides, the best strength values were measured as 23 N/Pellet in samples dried for 60 minutes at 200 °C. But
this value remained below standard values of the cold hardening pellet strength. In this study, it was
understood that the required strength values could not be reached if cornflour was used as a binder in
pelletizing processes of magnetite concentrates.

4. RESULTS
Cold hardening pellet application is the method of pelletizing the powdered ore with various binders and
water, and drying only at low temperatures to gain strength. In this study, the effect of an organic binder on
the pellet strength was investigated for the pelletizing process, which is the first step of producing sponge iron
or iron grain from powdery iron oxide ore or concentrates. In experiments where the magnetite concentration
of "Divriği A Kafa" was used as an iron oxide source, cornflour was preferred as organic binder and the
pellets were treated at low temperatures. The pellets were prepared by mixing 5%, 10% and 15% of cornflour
with magnetite concentrate and dried at 100, 150, 200 and 250 oC for 30, 60, 90, 120 minutes and their
strength values were measured. As a result of the tests the best strength values were measured as 23 N/Pellet
in samples dried for 60 minutes at 200 °C. But this value remained below the cold hardening pellet strength
values. In this study, it was understood that the required strength values could not be reached if cornflour was
used as a binder in pelletizing processes of magnetite concentrates.
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Abstract
In this study, it was aimed to produce cold hard enable composite pellets, which is the first step of iron
and sponge iron production, and the effect of the binding rate on the compressive strengths of the pellets
obtained using an organic binder was investigated. In the studies using Divriği A head magnetite
concentrate, the pellets prepared by using potato starch as 5%, 10% and 15% binder were dried at
different temperatures ranging from 100 to 250 oC for 30, 60, 90 and 120 minutes and the pellet strengths
were examined. Experiments have shown that 10% potato starch-based pellets have a compressive
strength of 22 N/pellet after 60 minutes of drying at 200 °C. This strength value obtained is below the
cold hardening pellet strength standards.

Keywords: Iron Ore, Pelletizing, Binder, Potato Starch

1. GİRİŞ
Hem geleneksel demir çelik üretiminde hem de alternatif olarak gelişmekte olan sünger demir ve demir tanesi
üretim proseslerinde toz halindeki cevherlerin topaklaştırılması gerekmektedir. Topaklaştırma metotları
içerisinde en fazla kullanılan metot peletlemedir. Geleneksel yöntemle (Yüksek fırın teknolojisi) üretilen
peletlerin sinterlenmesi basamağı cevher peletleme aşamasının en fazla enerji gerektiren ve en pahalı
aşamasıdır. Üretilen peletler geleneksel olarak yatay ızgaralarda ve ızgara-fırın sisteminden oluşan pişirme
ünitelerinde yüksek sıcaklıklarda sertleştirilir. Pelet pişirme maliyetinin çok yüksek olması soğukta sertleşen
pelet üretiminin geliştirilmesi çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. Çok daha düşük sıcaklıklarda sertleştirme
işlemlerinin yapıldığı prosesler geliştirilerek peletleme maliyetinin düşürülmesine çalışılmaktadır. Soğuk
bağlı peletler düşük sıcaklıklarda sertleştirildiği için çok daha ekonomiktir. Soğuk bağlı peletler için en büyük
potansiyel çimentolu bağlayıcılar olarak bilinse de daha farklı bağlayıcılar üzerindeki çalışmalar hala devam
etmektedir [1-4].
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneylerde demirli hammadde olarak Tablo 1’ de kimyasal analizi verilen -325 mesh boyutundaki Divriği A
Kafa manyetit konsantresi, bağlayıcı olarak ise %5, 10 ve 15 oranlarında patates nişastası kullanılmıştır.
Tablo 1. Deneylerde kullanılan manyetit konsantresinin (pelet keki) kimyasal analizi.
Element/
Bileşik

%

Element/
Bileşik

%

Fe

68,50

Na 2 O

0,04

SiO 2

2,20

K2O

0,06

CaO

0,60

Pb

0,01

S

0,4

Deneylerde bağlayıcı olarak farklı oranlarda ilave edilen patates nişastası manyetit konsantresi ile bir
karıştırıcı içerisinde 10 dakika kadar karıştırılmıştır. Laboratuvar ölçekli yatayla 45o lik açı yapan kendi
ekseni etrafında 35 devir/dakika hızla dönebilen küresel pelet tamburuna (Şekil 1(a)) önce az miktar patates
nişastası ile harmanlanmış malzeme ilave edilerek pelet çekirdekleri oluşturuldu (Şekil 1(b)). Bu çekirdekler
su püskürtülerek nemlendirildi ve malzeme ilavesine devam edilerek daha büyük peletler oluşturuldu. Pelet
özellikleri, peletlenen partiküllerin fiziksel karakteristiklerine, sıvı fazın yüzey gerilimine ve viskozitesine ve
bağlayıcının bağ kuvvetine bağlıdır. Aşırı miktarda su her bir peletin birbirine yapışmasına sebep olacak ve
pelet makinesinden uzaklaştırılması zorlaşacaktır. Bu çalışmada bağlayıcı olarak kullanılan patates
nişastasının yanı sıra %13-14 oranında su kullanılmış ve pelet üretimi 30-35 dakika sürmüştür. Şekillendirilen
peletler 12-14 mm boyutuna ulaşınca periyodik olarak tamburdan alındı ve test için ayrılan 5 adet pelet 45 cm
yükseklikten çelik bir plaka üzerine düşürülerek, yaş pelet düşme sayısı belirlendi. Peletlerin, yaş pelet düşme
sayısı 3-5 düşme/45 cm arasında değiştiği görülmüştür. Pelet üretimi tamamlandıktan sonra, yaş peletler, 300
oC sıcaklığa çıkabilen bir etüvde 100, 150, 200 ve 250 oC sıcaklıklarda 30, 60, 90 ve 120 dakika kurutuldu.
Kurutulan peletlerden 10 adet alınarak hidrolik basma cihazında (Şekil 1 (c)) dayanım değerlerine bakıldı.

(a)

(b)

4181

(c)

Şekil 1. (a): Küresel pelet makinesi ve vibratör cihazı, (b): Çekirdek oluşturma safhası, (c): kurutulmuş
peletlerin mukavemet testlerinin yapıldığı hidrolik basma cihazı

3. DENEY SONUÇLARI
Patates nişastasının bağlayıcı olarak kullanıldığı deneylerde, konsantre ve bağlayıcı ağırlığı, toplamda 1000
gr olacak şekilde %5, 10 ve 15 oranında patates nişastası ilavesi yapılarak peletler hazırlanmıştır. İlave edilen
patates nişastası miktarları ve peletleme işleminde kullanılan su oranları Tablo 2’ de verilmiştir. Yaş pelet
düşme sayısı 3-5 düşme/45 cm olarak ölçülen peletler hava sirkülasyonlu bir etüvde 30, 60, 90 ve 120 dakika
boyuncu kurutularak, kuru pelet basma mukavemetleri ölçüldü.

Tablo 2. Pelet Kompozisyonu.

Karışım 1 Karışım 2 Karışım 3
(%5)
(%10)
(%15)
Patates
Nişastası

50 gr

Pelet Keki 950 gr
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100 gr

150 gr

900 gr

850 gr

Su

130 ml

140 ml

130 ml

Şekil 2. %5 Patates nişastası içeren peletlerin 100-250 oC sıcaklık ve 30-120 dakika kurutulması sonucunda
pelet mukavemetine etkisi.

%5 patates nişastası kullanılarak üretilen peletlerin yaş pelet düşme sayısı 3-4 düşme/45 cm olarak ölçülmüş,
bu peletlerin farklı sıcaklıkta kurutulmaları sonucu en yüksek mukavemet değeri, 20 N/pelet olarak
ölçülmüştür (Şekil 2). Patates nişastası organik esaslı bir malzeme olduğundan tercih edilmiş ancak yapılan
çalışmalarda %5 patates nişastasının yeterli mukavemet değerlerini sağlamadığı anlaşılmıştır.
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Şekil 3. %10 Patates nişastası içeren peletlerin 100-250 oC sıcaklık ve 30-120 dakika kurutulması sonucunda
pelet mukavemetine etkisi.
%10 patates nişastası kullanılarak üretilen peletlerin ise, yaş pelet düşme sayısında fazla bir değişme
olmamış, en yüksek değer 5 düşme/45 cm olarak ölçülmüştür. Yine aynı şartlarda yapılan kurutma
işlemlerinden sonra, 100 ve 150 oC sıcaklıklarda, düşük sürelerde yapılan kurutma işlemlerinde 9-17 N/pelet
mukavemet değerleri elde edilirken, daha uzun kurutma sürelerinde, 20 N/Pelet mukavemet değerine
çıkmıştır (Şekil 3). Ancak 200 oC sıcaklıkta 1 saat kurutma işlemi uygulanan numunelerde 22 N/Pelet
mukavemet değerine kadar çıkılmıştır.
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Şekil 4. %15 Patates nişastası içeren peletlerin 100-250 oC sıcaklık ve 30-120 dakika kurutulması sonucunda
pelet mukavemetine etkisi.
İlave edilen bağlayıcı oranı %15’ e çıkarılsa da hem yaş mukavemet değerlerinde hem de kuru basma
dayanımında fazla bir değişme olmamış, mukavemet ancak 20 N/Pelet değerinde kalmıştır (Şekil 4). Daha
önceki çalışmalarda, organik bağlayıcıların 200 oC’ nin üzerindeki sıcaklıklarda bozulduğu bildirilmiştir [6].
Burada patates nişastasına paralel olarak kuru mukavemet değerlerinde önemsiz bir artış olduğu ve
standartların [7,8] altında kaldığı gözlenmiştir. Doğal patates nişastası, diğer nişastalara göre daha geniş
granül yapısının yanı sıra, saydamlığı ve viskozitesi yüksek bir hamur oluşturma özelliği ile de bilinir.
Nişastanın sulu bir ortamda ısıtılması ile jelatinizasyon olarak adlandırılan bir değişim gerçekleşir. Granül
nişasta soğuk suda çözünmez özellikte olup, oda sıcaklığında su içerisinde süspansiyon oluşturur ve çapının
yaklaşık %20’ si kadar büyüyebilir. Bu hidrasyon ile nişasta granülü kuru ağırlığının yaklaşık %30’ u kadar
su tutabilir. Bu hacim değişimi ile su tutma özelliği geri dönüşümlü bir olaydır. Nişasta süspansiyonunun
daha yüksek sıcaklıklara ısıtılması dönüşümsüz değişimler ile sonuçlanır [9,10]. Patates nişastasının absorbe
ettiği su, taneler arası bağlanma kuvvetinin oluşması için yeterli olmamış, oda sıcaklığında nişastanın absorbe
ettiği su, yüksek sıcaklıklara çıkıldıkça dönüşümü olmayan değişime uğramıştır.

4. SONUÇLAR
Soğukta sertleşebilen pelet yöntemi, toz cevherin çeşitli bağlayıcılar ve su yardımıyla peletlenmesi ve düşük
sıcaklıklarda sadece kurutma işlemi yapılarak mukavemet kazandırılması yöntemidir. Bu çalışmada organik
bağlayıcılardan patates nişastasının soğukta sertleşebilen pelet uygulamasındaki bağlayıcılık özelliği
araştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
-

%5 patates nişastası kullanılarak üretilen peletlerin yaş pelet düşme sayısı 3-4 düşme/45 cm olarak
ölçülmüş, bu peletlerin farklı sıcaklıkta kurutulmaları sonucu en yüksek mukavemet değeri, 20
N/pelet olarak ölçülmüştür

-

%10 patates nişastası kullanılarak üretilen peletlerin ise, yaş pelet düşme sayısında fazla bir
değişme olmamış, en yüksek değer 5 düşme/45 cm olarak ölçülmüştür. Düşük sürelerde yapılan
kurutma işlemlerinde 9-17 N/pelet mukavemet değerleri elde edilirken, daha uzun kurutma
sürelerinde, 20 N/Pelet mukavemet değerine çıkmıştır.
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-

%10 patates nişastası ilave edilerek üretilen peletlerin 200 oC sıcaklıkta 1 saat kurutma işlemine tabi
tutulmaları sonucu en yüksek kuru mukavemet değeri olan 22 N/Pelet değeri elde edilmiş ancak bu
değer soğukta sertleştirilen pelet standartlarının altında kalmıştır.

-

İlave edilen bağlayıcı oranı %15’e çıkarılsa da hem yaş mukavemet değerlerinde hem de kuru
basma dayanımında fazla bir değişme olmamış, mukavemet ancak 20 N/Pelet değerinde kalmıştır.

-

Nişastalı bir süspansiyonun yüksek sıcaklıklara ısıtılması dönüşümsüz değişimler ile
sonuçlanabileceğinden, oda sıcaklığında pelet yapımı sırasında, patates nişastasının absorbe ettiği
su, nispeten yüksek sıcaklıklarda yapılan kurutma işlemleri sırasında nişastanın yapısında
dönüşümü olmayan değişime neden olduğu için, manyetit taneleri arası bağlanma kuvvetinin
oluşması için yeterli olmamıştır.
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Abstract
In this study, the concrete specimens produced by choosing two different the hardening accelerators were
subjected to high temperature. Then, their compressive strength and ultrasonic pulse velocity values were
investigated. The maximum aggregates diameters (dmax) of 16 mm were used for the preparation of the
samples. Cube samples were prepared with dimensions of 100x100x100 mm for compressive strength and
ultrasonic pulse velocity tests. The specimens were exposed to 20ºC, 200ºC, 400ºC, 600ºC and 800ºC
after curing 28 days at 20±2 0C. After samples were exposed to high temperature, the compressive
strength and ultrasonic pulse velocity values of the samples were investigated.
Keywords: Hardening accelerator, high temperature, compressive strength, ultrasonic pulse velocity.

1. GİRİŞ
Beton inşaat sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan, ucuzluğu ve kolay üretilebilir olması nedeniyle
günümüzde en çok tercih edilen yapı malzemesidir. Bilimsel gelişmeler beton teknolojisine de yansıyarak
kimyasal katkıları betonun bir bileşeni durumuna getirmiştir. Beton teknolojisinde kimyasal katkı maddeleri,
su içerisinde erime özelliği bulunan katkı maddeleri olarak tanımlanmaktadır. Beton katkı maddeleri, betonun
bazı özeliklerini değiştirerek performansını artırabilmek ve/veya betonun daha ekonomik olmasını
sağlayabilmek için kullanılmaktadır. Taze betonun işlene bilirliğini artırmak, karışım suyunu azaltmak, priz
sürelerini değiştirmek, sertleşmiş betonun dayanım ve dayanıklılığını arttırmak gibi amaçlarla beton
üretiminde kimyasal katkılar kullanılmaktadır. Kimyasal katkılar, doğru kullanılmadıkları takdirde beton
özeliklerine olumsuz etkide bulunabilirler. Ayrıca farklı iki kimyasal katkının bir arada kullanımının yan
etkileri de olabilmektedir. Bu amaçla beton karışımında katkı maddesi kullanılmadan önce laboratuvar
deneyleri yapılmalıdır [1-5].
Priz hızlandırıcı ve geciktirici katkılar, taze betonun priz sürelerini değiştirerek, soğuk ve sıcak havalarda
beton dökümünü kolaylaştırır [5-7]. Özellikle soğuk havalarda beton dökümünde ve püskürtme betonlarda,
geri tepme kaybını en aza indirebilmek için priz hızlandırıcı kimyasal katkılar kullanılmaktadır [5,8].
Beton bir bütün olarak düşünüldüğünde, genellikle içindeki agrega ve çimento hamurunun termal
genleşmelerinin birbirinden farklı olduğu bilinir. Betonu yüksek ısıya maruz bırakma sırasında ortaya çıkan
fiziksel ve kimyasal değişimler açısından önemli kayıplar meydana gelebilmektedir. Isıtma sırasında pek çok
faktör bir araya gelerek betonun dayanımını etkilemektedir. Beton farklı sıcaklıklara maruz bırakıldığında,
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betonda meydana gelen hacimsel değişimler betonda çekme gerilmelerini ve çatlakları meydana
getirmektedir. Bu olay betondaki bileşenlerin termal uyumsuzluğu olarak bilinmektedir [9-11]. Betonun
içyapısında oluşan bu çatlaklar betonun basınç dayanımını olumsuz yönde etkilemektedir [12-18]. 250 0C’ ye
kadar olan sıcaklıkların betonda agrega çimento hamuru ara yüzeyinde bozulmalara neden olmaktadır [19].
Birçok faktörün etkisinde olan bu olay, betonda çimento hamuru-agrega ara yüzeyi mikro yapısına bağlıdır
[20].
Çalışmanın amacı; priz hızlandırıcı katkı maddesinin betonun yüksek sıcaklık dayanımına etki edip
etmeyeceğini araştırmaktır. Bu amaçla; dere agregası ve aynı firmaya ait iki farklı priz hızlandırıcı katkı
maddesi kullanılarak beton numuneleri üretilmiştir. Üretilen numunelere 28 günlük su küründen
sonra,ultrasonik ses geçirgenliği yüksek sıcaklık (200, 400, 600, 800 0C) ve basınç dayanımı testleri
uygulanmıştır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Malzemeler
2.1.1. Çimento
Bu çalışmada, CEM I 42.5 N tipi Portland Çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan Portland çimentosuna ait
kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler Tablo 1.’ de verilmiştir.

Tablo 1. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri

S(SiO 2 )

A(Al 2 O 3 )

F(Fe 2 O 3 )

C(CaO)

MgO

SO 3

Kızdırma
Kaybı

Yoğunluk
(g/cm3)

Blaine
(cm2/g)

21,12

5,62

3,24

62,94

2,73

2,30

1,78

3,1

3370

2.1.2. Agrega
Deneylerde Elazığ’ın Palu yöresine ait dere agregası kullanılmıştır. Agregalar 0-4 mm, 4-8 mm ve 8-16 mm
aralıklara bölünerek kullanılmıştır. Agregaya ait fiziksel, kimyasal ve fiziksel özellikler Tablo 2.’ de
verilmiştir
Tablo 2.Deneylerde kullanılan agregaya ait özellikler
Dere
Agrega özellikleri
İnce

İri

Kuru özgül ağırlık (kg/dm3)

2,73

2,67

Su emme (%)

2,0

2,0

1,580

1,470

-

5,6

Gevşek birim ağırlık (kg/dm3)
500 devir aşınma (%)

2.1.3. Kimyasal Katkı
Karışımlarda aynı firmaya ait iki farklı priz hızlandırıcı beton katkı maddesi kullanılmıştır. Katkı maddeleri
HT1 ve HT2 olarak isimlendirilmişlerdir. Yapılan deneme karışımları sonucu tüm serilerde priz hızlandırıcı
katkı maddesi, bağlayıcının % 2’ si oranında kullanılmıştır. Tablo 3.’de özellikleri verilmiştir.
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Tablo 3. Akışkanlaştırıcı katkının kimyasal ve fiziksel özellikleri
H1 priz hızlandırıcı

H2 priz hızlandırıcı

Berrak saman sarısı, sıvı

Kahverengi homojen sıvı

Özel tuzlar içeren sıvı

Özel tuzlar-lignin içeren sıvı

Yoğunluk

1,23 – 1.27 kg/l. (+20°C’de)

1,13 – 1.17 kg/l. (+20°C’de)

pH Değeri

6-10

3-8

< -15°C

< -15°C

En fazla % 0.1, Klorür içermez

En fazla % 0.1, Klorür içermez

Görünüm / Renk
Kimyasal Yapı

Donma Noktası
Toplam Klorür İyon
İçeriği

2.2. Karışım Oranları
Bu çalışmada agrega olarak dere agregası, kimyasal katkı olarak da 2 farklı priz hızlandırıcı kullanılarak 3
seri beton üretilmiştir. Çimento dozajı 400 kg/m3’ tür. Tüm serilerde slump değerini sabit tutmak için S/Ç
oranı değiştirilmiştir. Karışım oranları Tablo 4.’ de verilmiştir.
Tablo 4. Karışım oranları

Seriler

S/Ç

Çimento

(ağırlıkça)

(kg/m3)

Priz
hızlandırıcı
(kg/m3)

Dere Agregası (mm)
0-4

4-8

8-16

(% 50)

(% 15)

(% 35)

Slump(cm)

Kontrol

0,60

400

-

838,3

251,5

586,8

10

H1 katkılı

0,55

400

8

856

256,8

599,2

10

H2 katkılı

0,55

400

8

857,5

256,7

600,1

10

2.3. Uygulanan Deneyler
2.3.1. Ultrasonik Ses Geçirgenlik Deneyi
Ultrasonik test cihazı ile betonun içerisine gönderilen ses üstü dalgaların betonun bir yüzeyinden diğer
yüzeyine geçme süresi ölçülüp, dalga hızı hesaplanmaktadır. Bulunan bu ses üstü dalga hızı ile betonun
basınç dayanımı ve diğer özellikleri arasındaki ilişki elde edilmektedir. Ultrasonik ses geçirgenliği deneyi,
donma çözülme deneyi öncesi ve sonrası her seri için 3’er adet 100x100x100 mm ölçülerindeki küp numune
üzerinde uygulanmıştır. Beton numunenin bir yüzeyinden gönderilen ses üstü dalganın diğer yüzeyine ne
kadar zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga hızı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

(1)
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Burada;
V = Ses üstü dalga hızı(km/sn),
S = Numunenin ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın
alındığı yüzeyi arasındaki mesafe (metre),
t= Ses üstü dalganın gönderilmiş olduğu beton yüzeyinden,
alındığı diğer yüzeye kadar geçen zaman (mikro saniye) [1, 21].
2.3.2. Numunelerin Yüksek Sıcaklığa Maruz Bırakılması
Numuneler 28 gün 20±2 ºC’ deki su küründe bekletildikten sonra 200, 400, 600 ve 800 ºC sıcaklığa maruz
bırakılmıştır. Belirlenen sıcaklıklarda numuneler 1 saat bekletilmiştir [22]. Doğal yangını simule edebilmek
için sıcaklık artış oranı 2.5 ºC/dk olarak sabit tutulmuştur. Numuneler yüksek sıcaklığa maruz bırakıldıktan
sonra oda sıcaklığında bırakılarak soğumaları sağlanmıştır.
2.3.3. Basınç Dayanımı Deneyi
Basınç dayanımı deneyleri 3’ er adet 100x100x100 mm ölçülerindeki toplam 18 adet numune üzerinde
uygulanmıştır. Basınç dayanımı deneyi TS EN 12390–3’ e göre yapılmıştır [23]. Numuneler 3000 kN
yükleme kapasitesine sahip otomatik kontrollü preste kırılarak dayanım değerleri bulunmuştur.

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞILMASI
Bu çalışma için 45 adet 100×100×100 mm boyutlarında küp numune hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler
20±2 ºC’de standart su küründe 28 gün kür edildikten sonra, etüvde 105±5 °C’ de 24 saat kurutulmuştur.
Beton numuneler yüksek sıcaklık etkisine maruz bırakıldıktan sonra ultrases hızı ve basınç dayanımı
deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçları Şekil 1. ve Şekil 2. de verilmiştir.

Şekil 1. Yüksek sıcaklığa maruz bırakılan beton numunelerinin ultra ses hızı grafiği
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Şekil 2. Yüksek sıcaklığa maruz bırakılan beton numunelerinin basınç dayanımı grafiği

İki farklı priz hızlandırıcı seçilerek üretilen beton numuneler yüksek sıcaklığa maruz bırakıldıktan sonra
basınç dayanımı ve ultrases hızı deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda basınç dayanımı değerlerinde;
H1 katkılı priz hızlandırıcı katkılı beton numunelerin kontrol numunelerine göre, artış miktarları; 20 oC’ de %
9.41, 200 oC’ de % 9.48, 400 oC’ de % 9.74, 600 oC’ de % 1.15 ve 800 oC’ de % 7.92 olarak hesaplanmıştır.
H2 katkılı priz hızlandırıcı katkılı beton numunelerin kontrol numunelerine göre, artış miktarları; 20 oC’ de %
5.54, 200 oC’ de % 4.02, 400 oC’ de % 0.55, 600 oC’ de % 0.2 ve 800 oC’ de % 4.95 olarak hesaplanmıştır.
Aynı numunelerde yapılmış olan ultrases hızı ölçümlerinde; H1priz hızlandırıcı katkılı beton numunelerin
kontrol numunelerine göre, artış miktarları; 20 oC’ de % 4.25, 200 oC’ de % 2.52, 400 oC’ de % 2.26, 600 oC’
de % 1.2 ve 800 oC’ de % 4.15 olarak hesaplanmıştır. H2 katkılı priz hızlandırıcı katkılı beton numunelerin
kontrol numunelerine göre, artış miktarları; 20 oC’ de % 1.18, 200 oC’ de % 1.60, 400 oC’ de % 0.90, 600 oC’
de % 0.72 ve 800 oC’ de % 1.24 olarak hesaplanmıştır.
Ultrases hızı ile betonun yoğunluğu arasında belirli bir ilişki bulunmaktadır. Yoğunluğu az olan bir betonda,
yani içerisinde daha çok boşluk bulunan bir betonda, ultrases hızı betonun bir yüzeyinden diğerine ulaşabilme
süresi daha uzundur. Bir başka deyişle, betonun içerisindeki boşluk miktarı arttıkça, ultrases hızı daha az
olmaktadır. Bilindiği gibi, betonun yoğunluğu ile basınç dayanımı arasında belirli bir ilişki bulunmaktadır.
Yoğunluğu yüksek olan betonların basınç dayanımları da genellikle yüksek olur. Su/çimento oranı yüksek
olan betonlar daha çok kapiler boşluk içerdiğinden, bu betonların yoğunluğu ve basınç dayanımları da yüksek
değildir [1]. Şekil 1 ve 2’ de verilen grafikler incelendiğinde, basınç dayanımı ve ultrases hızının en büyük
artışı H1 katkılı beton numunelerde 20 oC de olduğu görülmektedir. Böylece literatürde belirtildiği gibi
betonun ultrases hızı ile dayanımı arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, iki farklı priz hızlandırıcı seçilerek üretilen beton numuneler yüksek sıcaklığa maruz
bırakıldıktan sonra basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği değerleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın
sonucunda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur:
•

Deneysel çalışmada, yüksek sıcaklık etkisine maruz bırakılan H1 katkılı numunelerin basınç
dayanımları incelendiğinde, 20 oC sıcaklığa maruz bırakıldıktan sonra betonda en yüksek basınç
dayanımı değeri elde edilmiştir. 20 oC’ deki numunelerin kontrol numunesine göre basınç
dayanımında % 9.41 artış görülmüştür. Diğer sıcaklıklarda ise 200 oC’de % 9.48, 400 oC’de % 9.74,
600 oC’ de % 1.15 ve 800 oC’ de % 7.92 olarak hesaplanmıştır.

•

Yapılan ultrases hızı deneyleri sonucunda en yüksek ultrases hızı değeri 20 oC’ deki H1 beton
numunelerde elde edilmiştir. 28 günlük kontrol numunesine göre ultrases hızı değerinde numunede
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% 4.25 artış görülmüştür ve 200 oC’ de % 2.52, 400 oC’de % 2.26, 600 oC’de % 1.2 ve 800 oC’de %
4.15 olarak hesaplanmıştır.
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Abstract
In this study, compressive strength and ultrasonic pulse velocity of concrete specimens produced using
air-entraining chemical additives were investigated after freeze-thawing. For the preparation of the
samples, aggregate and cement dosage of 500 kg / m3 with a maximum particle diameter (dmax) of 16
mm were used. For compressive strength and ultrasonic pulse velocity tests, cube samples were prepared
with dimensions of 100x100x100 mm. The specimens were subjected to freeze-thaw effect according to TS
EN 15177 standard after being allowed to stand for 28 days in standard water at 20±2 0C. After the
freeze-thaw test, the compressive strength and ultrasonic pulse velocity values of the samples were
investigated.
Keywords: Air entraining, freeze-thaw, compressive strength, ultrasonic pulse velocity.

1. GİRİŞ
Beton, çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belli oranlarda homojen olarak
karıştırılmasıyla elde edilen başlangıçta plastik kıvamlı olup zamanla çimentonun hidratasyonu nedeniyle
katılaşıp sertleşen bir yapı malzemesidir. Beton katkı maddeleri beton içerisine karışım öncesi veya karışım
sırasında oldukça az miktarlarda ilave edilen organik veya inorganik maddelerdir. Kimyasal katkılar betonun
akışkanlığının arttırılması, erken ve yüksek dayanıma ulaşması, geçirimsizliğin ve dona dayanımının
sağlanması yanında priz sürelerini değiştirmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır [1-3].
Dış koşullarda açık beton elemanlarında ve betonarme yapılarda hava sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak
donma çözülme etkisi sonucu hasar meydana gelebilmektedir. Hasarın nedeni beton içerisindeki boşluklarda
donan suyun hacminin artması ve sertleşmiş betonun bu hacim değişikliği sonucu çatlamasıdır [4]. Donan
suyun hacmi yaklaşık %9 artar. Kılcal boşluklarda bulunan suyun boşluk hacminin sadece bir bölümünü
doldurması durumunda, donan suyun genişleyebileceği boş bir hacim olur. Betonun suya doygun halde
olması durumunda ise tüm boşluk suyla dolu olduğu için, oluşan hacim artışı sonucu buz boşluk çeperlerine
basınç uygular. Sıcaklığın artıp buzun çözülmesiyle de çeperlere etkiyen bu basınç ortadan kalkar. Donma çözülme çevrimlerinin şiddeti betonun bulunduğu ortama, oluşan sıcaklık farklarına, betonun nem durumuna,
suyun donma hızı gibi etkenlere bağlı olarak değişir [5-8]. Hava sürükleyici katkı kullanılarak betonun dona
dayanıklılığı arttırılabilir. Bu katkı maddeleriyle beton içinde homojen dağılmış, boyutları 10 mikrondan
birkaç milimetreye ulaşabilen, birbirlerinden bağımsız küresel hava boşlukları oluşturulur [8].
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Beton teknolojisinde hava sürükleyici katkılar olarak adlandırılan yüzey aktif kimyasalların kullanılmasıyla
beton içerisinde boyutları 10 μm ile 1 mm arasında değişen küresel hava boşlukları oluşturmaktadır. Hava
sürükleyici katkıların kullanımı Abrams’ın yayını ile 1924’de başlamıştır. Betona hava sürükleme işlemi
akışkanlığının artırılması sodyum veya kalsiyum lignosülfonat’ın (LS) kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. LS ile
akışkanlığı artırılan betonların içine bir miktar hava da sürüklendiği tespit edilmiştir. Williams 1931
yıllındaki makalesinde bunu açıklamış, ancak kimyasal formülü 1956 yılında kesin olarak belirlenmiştir.
Hava sürükleyici katkılar beton içerisinde var olan hava kabarcıklarını doğrusal dağılım göstererek eşit olarak
yaymaya çalışan aktif maddelerdir. Bu özellikleri yüzünden betondaki su geçirimsizliğini artırması ve donmaçözülme periyodunu kısaltarak dayanıklılığa önemli katkıda bulunması beklenmektedir [9-14].
Çalışmanın amacı; hava sürükleyici katkı maddesinin betonun donma çözülme dayanımına etki edip
etmeyeceğini araştırmaktır. Bu amaçla; üretilen numuneler 28 günlük su küründen sonra, donma çözülmeye
maruz bırakılıp, ultrasonik ses geçirgenliği ve basınç dayanımı testleri uygulanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Malzemeler
2.1.1. Çimento
Bu çalışmada, CEM I 42.5 N tipi Portland Çimentosu kullanılmıştır. Kullanılan Portland çimentosuna ait
kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler Tablo 1.’ de verilmiştir.

Tablo 1. Çimentonun fiziksel ve kimyasal özellikleri
S(SiO 2 )

A(Al 2 O 3 )

F(Fe 2 O 3 )

C(CaO)

MgO

SO 3

Kızdırma
Kaybı

Yoğunluk
(g/cm3)

Blaine
(cm2/g)

21,12

5,62

3,24

62,94

2,73

2,30

1,78

3,1

3370

2.1.2. Agrega
Deneylerde Elazığ’ın Palu yöresine ait dere agregası kullanılmıştır. Agregalar 0-4 mm, 4-8 mm ve 8-16 mm
aralıklara bölünerek kullanılmıştır. Agregaya ait fiziksel, kimyasal ve fiziksel özellikler Tablo 2.’ de
verilmiştir
Tablo 2.Deneylerde kullanılan agregaya ait özellikler
Dere
Agrega özellikleri
İnce

İri

Kuru özgül ağırlık (kg/dm3)

2,73

2,67

Su emme (%)

2,0

2,0

1,580

1,470

-

5,6

Gevşek birim ağırlık (kg/dm3)
500 devir aşınma (%)
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2.1.3. Kimyasal Katkı
Karışımlarda aynı firmaya ait iki farklı hava sürükleyici beton katkı maddesi kullanılmıştır. Katkı maddeleri
HA1 ve HA2 olarak isimlendirilmişlerdir. Yapılan deneme karışımları sonucu tüm serilerde hava sürükleyici
katkı maddesi, bağlayıcının % 1’ i oranında kullanılmıştır. Tablo 3.’de özellikleri verilmiştir.
Tablo 3. Akışkanlaştırıcı katkının kimyasal ve fiziksel özellikleri
HA1 Hava Sürükleyici

HA2 Hava Sürükleyici

Sarımsı veya renksiz berrak sıvı

Kahverengi homojen sıvı

Özel yüzey aktif maddelerden oluşan sıvı

Özel tuzlar-lignin içeren sıvı

Yoğunluk

0.99 – 1.03 kg/l. (+20°C’de)

1,13 – 1.17 kg/l. (+20°C’de)

pH Değeri

3-7

3-8

< 0°C

< -15°C

En fazla % 0.1, Klorür içermez

En fazla % 0.1, Klorür içermez

Görünüm / Renk
Kimyasal Yapı

Donma Noktası
Toplam Klorür İyon
İçeriği

2.2. Karışım Oranları
Bu çalışmada agrega olarak dere agregası, kimyasal katkı olarak da 2 farklı hava sürükleyici katkı maddesi
kullanılarak 3 seri beton üretilmiştir. Çimento dozajı 400 kg/m3’ tür. Tüm serilerde slump değeri sabit
tutulmuştur. Karışım oranları Tablo 4.’ de verilmiştir.
Tablo 4. Karışım oranları

Seriler

S/Ç

Çimento

(ağırlıkça)

(kg/m3)

Hava
Sürükleyici
(kg/m3)

Dere Agregası (mm)
0-4

4-8

8-16

(% 50)

(% 15)

(% 35)

Slump(cm)

Kontrol

0,60

400

-

838,3

251,5

586,8

10

HA1

0,56

400

4

845,5

256,4

598,2

10

HA2

0,52

400

4

876,1

262,8

613,3

10

2.3. Uygulanan Deneyler
2.3.1. Ultrasonik Ses Geçirgenlik Deneyi
Ultrasonik test cihazı ile betonun içerisine gönderilen ses üstü dalgaların betonun bir yüzeyinden diğer
yüzeyine geçme süresi ölçülüp, dalga hızı hesaplanmaktadır. Bulunan bu ses üstü dalga hızı ile betonun
basınç dayanımı ve diğer özellikleri arasındaki ilişki elde edilmektedir. Ultrasonik ses geçirgenliği deneyi,
donma çözülme deneyi öncesi ve sonrası her seri için 3’er adet 100x100x100 mm ölçülerindeki küp numune
üzerinde uygulanmıştır. Beton numunenin bir yüzeyinden gönderilen ses üstü dalganın diğer yüzeyine ne
kadar zamanda geçtiği ölçüldükten sonra, dalga hızı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

4195

(1)
Burada;
V = Ses üstü dalga hızı(km/sn),
S = Numunenin ses üstü dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın
alındığı yüzeyi arasındaki mesafe (metre),
t= Ses üstü dalganın gönderilmiş olduğu beton yüzeyinden,
alındığı diğer yüzeye kadar geçen zaman (mikro saniye) [15,16].

2.3.2. Numunelerin Donma-Çözülmeye Maruz Bırakılması
Bu çalışmada, beton numuneleri 100×100×100 mm boyutlarında üretildikten sonra 20 ± 2 ° C’ deki su kürüne
bırakılmıştır. Belirlenen 28 gün kür süreleri tamamlanmasından sonra suda çıkarılan numuneler 105 ±5 °C’
de kurutulmuştur. Kurutulan numuneler TS EN 15177 standardına göre donma-çözülme çevrimlerine maruz
bırakılmıştır. Çözme işlemi suda, dondurma işlemi hava ortamında yapılmıştır. Donma-çözülme deneyinde
56 çevrim gerçekleştirilmiştir.

2.3.3. Basınç Dayanımı Deneyi
Basınç dayanımı deneyleri 3’ er adet 100x100x100 mm ölçülerindeki toplam 18 adet numune üzerinde
uygulanmıştır. Basınç dayanımı deneyi TS EN 12390–3’ e göre yapılmıştır [17]. Numuneler 3000 kN
yükleme kapasitesine sahip otomatik kontrollü preste kırılarak dayanım değerleri bulunmuştur.

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞILMASI
Bu çalışma için 18 adet 100×100×100 mm boyutlarında küp numune hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler
20±2 ºC’de standart su küründe 28 gün kür edildikten sonra, etüvde 105±5 °C’ de 24 saat kurutulmuştur.
Beton numuneler donma çözülme öncesi ve donma çözülmeye maruz bırakıldıktan sonra ultrases hızı ve
basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneylerin sonuçları Şekil 1. ve Şekil 2. de verilmiştir.

Şekil 1. Donma çözülmeye maruz bırakılan ve bırakılmayan numunelerin ultrases hızı grafiği
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Şekil 2. Donma çözülmeye maruz bırakılan ve bırakılmayan numunelerin basınç dayanımı grafiği

İki farklı hava sürükleyici katkı maddesi seçilerek üretilen beton numuneler donma çözülmeye maruz
bırakıldıktan sonra basınç dayanımı ve ultrases hızı deneyleri yapılmıştır. Bu deneyler sonucunda basınç
dayanımı değerlerinde; HA1 katkılı hava sürükleyici katkılı beton numunelerin kontrol numunelerine göre,
artış miktarları donma çözülme öncesi % 11.16 ve donma çözülme sonrası % 8.72 olarak hesaplanmıştır.
Aynı numunelerde yapılmış olan ultrases hızı ölçümlerinde; HA1 hava sürükleyici katkılı beton numunelerin
kontrol numunelerine göre, artış miktarları donma çözülme öncesi % 2,35 ve donma çözülme sonrası % 1,53
olarak hesaplanmıştır. Ultrases hızı ile betonun yoğunluğu arasında belirli bir ilişki bulunmaktadır.
Yoğunluğu az olan bir betonda, yani içerisinde daha çok boşluk bulunan bir betonda, ultrases hızı betonun bir
yüzeyinden diğerine ulaşabilme süresi daha uzundur. Bir başka deyişle, betonun içerisindeki boşluk miktarı
arttıkça, ultrases hızı daha az olmaktadır. Bilindiği gibi, betonun yoğunluğu ile basınç dayanımı arasında
belirli bir ilişki bulunmaktadır. Yoğunluğu yüksek olan betonların basınç dayanımları da genellikle yüksek
olur. Su/çimento oranı yüksek olan betonlar daha çok kapiler boşluk içerdiğinden, bu betonların yoğunluğu
ve basınç dayanımları da yüksek değildir [15]. Şekil 1 ve 2’ de verilen grafikler incelendiğinde, basınç
dayanımı ve ultrases hızının en büyük artışı HA1 katkılı beton numunelerde olduğu görülmektedir. Böylece
literatürde belirtildiği gibi betonun ultrases hızı ile dayanımı arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, iki farklı hava sürükleyici seçilerek üretilen beton numuneler donma çözülmeye maruz
bırakıldıktan sonra basınç dayanımı ve ultrasonik ses geçirgenliği değerleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın
sonucunda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur:
•

Hava sürükleyici katkılar beton bünyesinde küçük çaplı küresel yapıda hava kabarcıkları
oluşturarak betonun donma çözülme direncini HA1 seri betonlarda arttırdığı gözlemlenmektedir .

•

HA1 katkılı numuneler donma çözülme sonrasında kontrol numunesine göre daha fazla basınç
dayanımı sağlamıştır.

•

Hava sürükleyici katkılı numunelerde donma çözülme çevrimi sonunda gözle görünür hasarlar daha
az oluşmuştur.

•

Hava sürükleyici katkılar ileriki yaşlarda donma çözülme çevrimlerinde daha iyi sonuçlar
vermektedir. 28 günlük numuneler için etkisi grafiklerde görüldüğü üzere daha az olmuştur.
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Abstract
Today, with the increasing importance of renewable energy systems, Dish Stirling systems are electric
energy generating systems thanks to condensed solar energy. Among the systems used to generate
electricity from solar energy, Dish Stirling systems have the highest efficiencies. In this study, a Dish
Stirling solar power plant with a capacity of 100 MW was designed and a techno-economic analysis was
carried out using System Advisor Model (SAM) software using meteorological data of Elazığ region. In
the study conducted, the installation cost of the system was approximately $ 292.4 million, the repayment
period was 12.4 years, and the net present value was approximately $ 78.7 million. Annual electrical
energy production of the system was 121.8 million kWh.
Keywords: Dish Stirling, renewable energy, solar energy, Elazığ

1. GİRİŞ
Enerji tüketiminin her geçen gün arttığı dünyamızda, fosil kökenli yakıtların sınırlı rezervleri ve çevreye
verdiği zararlar sebebiyle, yenilenebilir enerjiden yararlanma oranı düzenli bir şekilde artmaktadır.
Çizelge 1’ de bazı ülkelerin kaynak bazında elektrik enerjisi üretim oranları verilmektedir [1]. Çizelge 1’ den
görüleceği üzere, Kanada elektrik üretiminin çok büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılamaktadır. Dünya ortalamasına bakıldığında ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının %22,9 gibi önemli
bir orana sahip olduğu görülmektedir. Dünya ortalamasında kömürün oranı %40,6, petrolün oranı %4,3,
doğal gazın oranı %21,6 ve nükleer enerjinin oranı %10,6 olarak görülmektedir. Dünyanın en çok elektrik
üretimine sahip ülkeleri olan Çin ve ABD, elektrik üretimini çok büyük ölçüde fosil kökenli yakıtlardan
sağlamaktadır.
Ülkemiz 2002-2016 yılları arası 15 yıllık elektrik enerjisi üretim ve tüketim oranlarının verildiği Çizelge 2
incelendiğinde, 2009 yılı hariç, üretim ve tüketim değerlerinde düzenli bir artış olduğu görülmektedir [1].
Çizelge 2’ de ülkemizin 2016 elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 278,3 milyar kWh, elektrik enerjisi üretimi
ise yaklaşık 273,4 milyar kWh olarak belirtilmiştir. Ülkemizin kaynak bazında elektrik enerjisi üretim
miktarları ve oranları ise Çizelge 3’ te verilmektedir [1]. Çizelge 3’ ten görüleceği üzere, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi düzenli olarak artış göstermiştir. 2016 yılında ülkemizde üretilen
273,4 milyar kWh elektrik enerjisinin, 21,2 milyar
kWh’ lık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilmiş olup, bu miktar, toplam elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %7,8’ lik kısmına eşittir.

*
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Çizelge 1. Bazı ülkelein kaynak bazında elektrik üretim oranları [1]
Kömür (%)

Petrol (%)

Doğal Gaz (%)

Nükleer (%)

Yen. Enerji (%)

Diğer (%)

Fransa

2,1

0,3

2,3

77,6

17,5

0,2

Almanya

45,4

0,9

9,9

15,5

28,0

0,3

ABD

39,5

0,9

26,8

19,1

13,6

0,1

Kanada

9,9

1,2

9,3

16,4

62,8

0,3

Çin

72,5

0,2

2,0

2,3

23,0

0,0

Hindistan

75,1

1,8

4,9

2,8

15,5

0,0

Rusya

14,9

1,0

50,1

17,0

17,0

0,0

Dünya

40,6

4,3

21,6

10,6

22,9

0,1

Ülke

Çizelge 2. Ülkemiz elektrik enerjisi görünümü (GWh) [1]
Yıl

Üretim

İthalat

İhracat

Tüketim

Üretim Artış Oranı (%)

Tüketim Artış Oranı (%)

2002

129.400

3.588

435

132.553

5,4

4,5

2003

140.581

1.158

588

141.151

8,6

6,5

2004

150.698

464

1.144

150.018

7,2

6,3

2005

161.956

636

1.798

160.794

7,5

7,2

2006

176.300

573

2.236

174.637

8,9

8,6

2007

191.558

864

2.422

190.000

8,7

8,8

2008

198.418

789

1.122

198.085

3,6

4,3

2009

194.813

812

1.546

194.079

-1,8

-2,0

2010

211.208

1.144

1.918

210.434

8,4

8,4

2011

229.395

4.556

3.645

230.306

8,6

9,4

2012

239.497

5.826

2.954

242.370

4,4

5,2

2013

240.154

7.429

1.227

246.357

0,3

1,6

2014

251.963

7.953

2.696

257.220

4,9

4,4

2015

261.783

7.135

3.194

265.724

3,9

3,3

2016

273.387

6.400

1.442

278.345

4,4

4,7

Ülkemiz 2014, 2015 ve 2016 yılları için yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi miktarları ve bu
miktarların toplam elektrik üretimi içerisinde paylarının verildiği Çizelge 4 incelendiğinde ise, özellikle güneş
enerjisinden elektrik üretiminin 3 yıl içerisinde katlanarak arttığı ve 2014 yılında 17,4 milyon kWh
değerindeyken 2016 yılında 972 milyon kWh değerine ulaştığı görülmektedir [1]. Bu süreçte jeotermal enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi 2,36 milyar kWh değerinden 4,77 milyar kWh değerine erişmiştir.
Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimide, aynı dönemde 8,52 milyar kWh değerinden, 15,49 milyar
kWh değerine yükselmiştir. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin,
ülkemiz elektrik üretimi içerisindeki payları sırasıyla %3,4’ ten, %5,67’ ye; %0,9’ dan, %1,74’ e ve
%0,01’ den, % 0,36 değerine yükselmiştir.

Çizelge 3. Kaynak bazında ülkemiz elektrik enerjisi üretimi (GWh) [1]
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Yıl

Termik

Oran (%)

Hidrolik

Oran (%)

Rüzgar
+ Güneş
+ Jeotermal

Oran (%)

Toplam

2002

95.563

73,9

33.684

26,0

153

0,1

129.400

2003

105.101

74,8

35.330

25,1

150

0,1

140.581

2004

104.464

69,3

46.084

30,6

151

0,1

150.698

2005

122.242

75,5

39.561

24,4

153

0,1

161.956

2006

131.835

74,8

44.244

25,1

221

0,1

176.300

2007

155.196

81,0

35.851

18,7

511

0,3

191.558

2008

164.139

82,7

33.270

16,8

1.009

0,5

198.418

2009

156.923

80,6

35.958

18,5

1.931

1,0

194.813

2010

155.828

73,8

51.796

24,5

3.585

1,7

211.208

2011

171.638

74,8

52.339

22,8

5.418

2,4

229.395

2012

174.872

73,0

57.865

24,2

6.760

2,8

239.497

2013

171.812

71,5

59.420

24,7

8.921

3,7

240.154

2014

200.417

79,5

40.645

16,1

10.901

4,3

251.963

2015

179.366

68,5

67.146

25,7

15.271

5,8

261.783

2016

184.889

67,6

67.268

24,6

21.230

7,8

273.387

Çizelge 4. Ülkemiz elektrik enerjisi üretiminin kaynaklara göre dağılımı [1]
2014

2015

2016

Elektrik
Üretimi
(GWh)

Toplam
Üretim
İçindeki
Payı (%)

Elektrik
Üretimi
(GWh)

Toplam
Üretim
İçindeki
Payı (%)

Elektrik
Üretimi
(GWh)

Toplam
Üretim
İçindeki
Payı (%)

Rüzgar

8.520

3,4

11.652

4,45

15.492

5,67

Jeotermal

2.364

0,9

3.424

1,31

4.767

1,74

Güneş

17.4

0,01

194

0,07

972

0,36

Literatürde Dish Stirling sistemleriyle ilgili yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır [2-21]. Dish
Stirling sistemleri, çanak yansıtıcıda toplanan güneş ışınlarını odaktaki alıcıya aktararak, Stirling
motoru yardımıyla elektrik enerjisi üreten sistemlerdir (Şekil 1). Dish Stirling sistemleri, diğer
yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri arasında en yüksek verime sahip olan sistemlerdir. Stirling
motoru, gazın sıcaklığana bağlı olarak basıncının değişmesiyle mekanik enerji elde edilmesi
prensibine dayanmaktadır. Stirling motoruna bağlanan jeneratör sayesinde elektrik enerjisi elde
edilmektedir.

4201

Şekil 1. Dish Stirling sistemi [22,23]

2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada, Elazığ ilinin meteorolojik verileri kullanılarak 100 MW kapasiteye sahip bir Dish Stirling güneş
enerjisi santrali, SAM yazılımıyla modellenmiştir [24]. Elazığ ilinin güneş enerjisi potansiyeli atlası
Şekil 2’ de verilmiş olup, Elazığ ilinin güneş enerjisi potansiyeli atlası incelendiğinde, şehrin yıllık güneş
enerjisi potansiyelinin 1.550 – 2.000 kWh/m2 aralığında değiştiği görülmektedir. Elazığ ilinin yıl bazında
günlük ortalama direkt normal ışınım değerleri Şekil 3’ te görülmektedir. Aynı şekilde, saatlik bazda yıllık
ortalama direkt normal ışınım değerleri Şekil 4’ te görülmektedir. Şekil 3 ve Şekil 4’ ten görüleceği üzere, en
yüksek güneş ışınımı değerleri, beklenileceği gibi yaz aylarında elde edilmektedir.

Şekil 2. Elazığ ilinin güneş enerjisi haritası [25]
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Şekil 3. Elazığ ilinin yıl bazında günlük ortalama direkt normal ışınım değerleri [24]
Santralde, herbiri 25 kW kapasiteye sahip 4000 adet Dish Stirling sistemi kullanılacağı varsayılmıştır. Bu
kolektörlerin yaklaşık 900.000 m2 alan kaplayacağı hesaplanmıştır. Santralin yaklaşık kurulum maliyetleri,
Çizelge 5’ te görülmektedir. Çizelge 5 incelendiğinde, santralin kolektör maliyetinin yaklaşık 140 milyon $,
alıcı maliyetinin 22,5 milyon $ ve Stirling motoru maliyetinin 55 milyon $ olduğu görülmektedir. Santral ilk
kurulum maliyetinde en yüksek maliyet oranına kolektör maliyeti sahiptir. Kolektörlerin net yansıtma alanı
87,7 m2, yansıtma oranı 0,94, alıcıların absorbe yüzeyi 0,6 m2 ve emme katsayısı 0,9 olarak seçilmiştir.
25 kW kapasiteye sahip Stirling motorlarının 1800 d/dk’ da çalışacağı düşünülmüştür.
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Şekil 4. Elazığ ilinin yıl bazında saatlik ortalama direkt normal ışınım değerleri [24]

Çizelge 5. Santral ilk kurulum maliyeti
Kalem

Birim

Birim Maliyet

Toplam Maliyet ($)

Kolektör maliyeti

87,7 m2 / kolektör

400 $ / m2

140.320.000

Alan düzenlemeleri

900.000 m2

20 $ / m2

18.000.000

Alıcı maliyeti

25 kW / alıcı

225 $ / kW

22.500.000

Motor maliyeti

25 kW / motor

550 $ / kW

55.000.000

Ara Toplam

235.820.000

Sapma

%7 (Ara toplam)

16.507.400

Toplam Direkt Maliyet

252.327.392

Proje maliyetleri

%11 (Top. direkt mal.)

Diğer arazi maliyetleri

27.756.014
2.223.948

Diğer maliyetler

%4 (Top. direkt mal.)

10.093.096

Toplam Dolaylı Maliyet

40.073.060

Toplam Kurulum Maliyeti

292.400.448

3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR
SAM yazılımında, Elazığ ilinin meteorolojik verileri kullanılarak 100 MW kapasiteye sahip Dish Stirling
güneş enerjisi santralinin modellemesi yapılmıştır. Yapılan simülasyon sonucu, sistemin yıllık elektrik
enerjisi üretimi 121,8 milyon kWh, sistemin geri ödeme süresi 12,4 yıl ve net bugünkü değeri 78.737.856 $
olarak elde edilmiştir. Sistemin aylık elektrik enerjisi üretimi Şekil 5’ te görülmektedir.

Şekil 5. Santralin aylık elektrik enerjisi üretimi
Şekil 5’ ten görüleceği üzere, en yüksek elektrik enerjisi üretimi 18,8 milyon kWh değeriyle Ağustos ayında,
en düşük elektrik enerjisi üretimi 3,98 milyon kWh değeriyle Aralık ayındadır.
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Santralde kolektöre gelen ısı, alıcıya aktarılan ısı, alıcıdan ve Stirling motorunda elde edilen enerji ile
kayıpların aylık değerleri Şekil 6’ da görülmektedir. Şekil 6’ dan görüleceği üzere, en büyük enerji kaybı
Stirling motorunda gerçekleşmektedir.

Şekil 6. Santralin çeşitli verilerinin aylık değerleri
Sistem elemanlarının aylık ortalama verim değerleri Şekil 7’ de görülmektedir. Şekil 7’ den görüleceği üzere
Stirling motorunun yıllık ortalama verimi %30 civarında seyrederken, alıcı verimi %70 - %82 aralığında
değişmektedir. Kolektör verimi ise %65 - %83 aralığında değişim göstermektedir. Santralin net verimi
%13 - %20 aralığında değişmektedir.

Şekil 7. Sistem komponentlerinin aylık ortalama verimleri

4205

4. SONUÇLAR
Modellemesi ve simülasyonu yapılan 100 MW kapasiteye sahip Dish Stirling yoğunlaştırılmış güneş enerjisi
santralinin ilk kurulum maliyeti yaklaşık 292,4 milyon $ olarak hesaplanmıştır. Bu maliyete karşılık, sistemin
geri ödeme süresi 12,4 yıl ve net bugünkü değeri 78.737.856 $ olarak hesaplanmıştır. Santralin ilk kurulum
maliyetinde, parabolik çanak kolektörler 140 milyon $ gibi yüksek bir maliyete sahiptir. Santral elemanlarının
yerli üretimi ve yerli aksam kullanılması sonucu elde edilecek teşviklerle santralin ilk yatırım maliyetinin
azalması ve geri ödeme süresinin kısalması beklenilmekte olup, yapılan hesaplamalarda, geri ödeme süresinin
9,5 yıla düşeceği ve santralin net bugünkü değerinin 118 milyon $’ a yükseleceği belirlenmiştir.
Santralin aylık elektrik üretimi değerleri incelendiğinde, en yüksek elektrik enerjisi üretimi değerinin
18,8 milyon kWh olarak Ağustos ayında, en düşük elektrik enerjisi üretimi değerininde 3,98 milyon kWh
olarak Aralık ayında gerçekleştiği görülmektedir. Santralin yıllık elektrik enerjisi üretimi ise
121,8 milyon kWh olarak hesaplanmıştır.
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The Effect of CMC Addition on Briquette Strength in Production
of Cold Bonded Briquette with Iron Based Powders
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Abstract
This study includes cold-hardened composite briquette production, which is the first step of iron metal
production at high temperatures from iron based ores and wastes. Both iron based ore and EAF flue dust
and scale which include high-grade iron were blended with carbonized tea plant waste as a reducing
agent and quick lime. Cold briquettes were produced with this mixture. Composite briquettes produced
using CMC as binders at 1%, 2%, 3%, 4% and 6% ratios were dried at 100, 150 and 200 oC for 30, 60,
90, 120 and 180 minutes. As a result of the studies, the best results were obtained from the briquettes
which was produced by adding CMC up to 3% of the total material and drying at 200 oC for 120 minutes.
The strength of these briquettes was measured as 970 kg/cm2 vertical, 84 kg/cm2 horizontally.

Keywords: Briquetting, Magnetite, Flue dust, Scale, Tea waste, CMC, Quick lime

1. GİRİŞ
Tipik olarak büyük miktarlarda gang mineralleri kısmen de silikatları ve demir oksitleri içeren demir
cevherleri, çelik endüstrisinde kullanılmadan önce cevherlerden konsantre edilmelidir. Bu demir oksitlerin
konsantrasyon prosesinde cevher ince taneli boyutlara öğütüldüğü için demir yapımında kullanılması uygun
değildir. Yüksek fırına beslenen malzeme, yüksek hızda üniform olarak gaz akışına izin veren geçirgen bir
malzeme olmalıdır. Toz haline getirilmiş demir cevheri konsantreleri hem geçirgenlik açısından
olumsuzluklar oluşturduğundan, hem de yüksek gaz akışı esnasında ince tanelerin toz olarak taşınması
açısından üretim olarak uygun değildir. Bu nedenle toz haline getirilmiş cevher, toz olarak fırının dışına atılıp
malzemenin azalmaması, redüklenme hızının yüksek olması, fırın şarjının geçirimliliğini arttırılması gibi
nedenlerle, daha büyük partiküller haline topaklaştırılması gerekir. Sinterleme, nodülleme, biriketleme ve
peletleme demir cevherlerinin aglomerasyonu için geliştirilmiş olan dört temel tekniktir [1-6].
Briketleme, partiküller arasındaki temas noktasında ergime oluşması için ya basınç sırasında ya da
sonrasında, ısıtma ve bir kalıbın içinde konsantrenin basınçla sıkıştırılması prensibine dayanır. Sıcak ve soğuk
briketleme yapılabildiği gibi, bağlayıcı katkılı ve bağlayıcısız briketleme türleri de mevcuttur [7]. Çelik
üretimi sonrası kütük olarak yarı ürün formunda katılaştırılan çelik, nihai şeklini almak üzere sıcak olarak
haddelenir. Bu işlem esnasında, yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan çelik yüzeyinde oksitlenme sonucunda
oluşan ve çelik yüzeyinde wüstit (FeO), manyetit (Fe 3 O 4 ) ve hematit (Fe 2 O 3 ) tabakalarından oluşan tufal,
genellikle atık olarak ayrılmaktadır [8]. Çelik üretim sürecinde oluşan EAF baca tozları, tipik olarak, %40-50
Fe, yaklaşık %30 kadar da Zn içerirler [9].
Sodyum karboksimetil selüloz (CMC) farklı uygulamalar için değişik tiplerde üretilebilen pek çok çeşide
sahip bir üründür. CMC anyonik, suda çözünebilir polimer, selülozun karboksile edilmesiyle üretilir ve
*
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selüloz eterleri grubuna girer. CMC’ nin manyetit konsantrelerinin peletlenmesi işlemlerinde bağlayıcı olarak
kullanıldığı çalışmalarda, üretilen peletlere yüksek mukavemet kazandırdığı görülmüştür [10,11].

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Kullanılan Hammaddeler
Deneylerde kimyasal analizleri sırasıyla, Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’ de verilmiş olan Elazığ-Keban-Yukarı
Çakmak Köyü’nden temin edilen demir cevheri, Tablo 2’ de Tosyalı Holding’den temin edilen EAF baca
tozu ve Tablo 3’ de ise yine Tosyalı Holding’den temin edilen tufal kullanılmıştır. Briketleme işleminde 0,570 MPa sıkıştırma basıncına sahip hidrolik pres kullanılmıştır.
Tablo 1. Kullanılan cevherin analizi.
Bileşen

Miktarı (%)

Na 2 O
MgO
Al 2 O 3
SiO 2
P2O5
K2O
CaO
TiO 2
MnO
Fe 3 O 4
A.Za

<0,01
0,30
0,30
5,56
0,04
<0,01
1,25
<0,01
0,10
60
<0,10
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Tablo 2. Kullanılan baca tozunun analizi.
Bileşen

Miktarı (ağ.%)

Fe

41.29

Zn*

28.40

Pb*

3.87

Cd*

0.12

SiO 2

7.35

Al 2 O 3

1.87

CaO

8.21

MgO

1.52

MnO

2.26

Klorürler (NaCl, KCl)

3.83

Florürler

1.28

Tablo 3. Kullanılan tufalin analizi.
Bileşen Miktarı (ağ %)
Fe (Met)

73

SiO 2

1.04

CaO

0.77

MgO

0.73

Al 2 O 3

0.24

Elazığ-Keban yöresinden temin edilen demir cevheri önce çeneli kırıcı ve diskli kırıcıdan geçirilerek 2 mm
boyutuna indirildi. Daha sonra bilyeli-çubuklu değirmende 30 dakika öğütme işlemi yapıldı. Öğütülmüş
cevher, baca tozu, tufal ve karbonize edilmiş çay atığı 75 mikronun altına elendikten sonra tüm malzemeler
60 oC’ de 12 saat etüvde kurutuldu. Daha sonra cevher, baca tozu, tufal, karbonize edilmiş çay atığı,
sönmemiş kireç ve CMC, baziklik oranı 1, Fe/C oranı 2/3 olacak şekilde tartılarak harmanlandı. Kurutulup
harmanlanmış numuneden 4’er gram alınıp %10 suyla nemlendirilerek, özel bir kalıp (Şekil 1) içerisine
yerleştirilip 70 kg/cm2‘ lik kuvvet uygulanarak briketlendi. Bu briketler 300 oC sıcaklığa çıkabilen bir kuru
hava stelizatöründe 100, 150, 200 oC’ de ve 30, 60, 90, 120 ve 180 dakika süreyle kurutularak Şekil 2’ de
verilen basma cihazında mukavemet değerleri ölçüldü.
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Şekil 1. Briketleme işlemlerinde kullanılan metal kalıp.

Şekil 2. Basma mukavemeti ölçüm cihazı

2.2. Deney Sonuçları
Hem yüksek fırında yapılan işlemlerde hem de sünger demir üretimi yapılan fırınlara beslenen malzemelerin
belirli boyutlarda olması gerekir. Toz halindeki demir oksitli malzemelerin pelet, briket veya sinter şeklinde,
boyutları uygun hale getirilirken belirli bir mukavemet ve porozite değerine sahip olması istenir. Yapılan
çalışmalarda briketlerin yüksek basınç altında şekillendirilmelerinden dolayı, demir oksitlerin redüksiyonu
için briketleme şeklinin büyük rol oynadığı görülmüştür [12].
Bu çalışmada silindirik briketler üretilmiş olup, bağlayıcının bu briketlere kazandırdığı mukavemet değerleri
üzerinde durulmuştur.

4211

Şekil 3. %1-6 CMC ilave edilerek hazırlanan briketlerin 100 oC’ de 30-180 dakika arası değişen sürelerde
kurutma işlemi uygulandıktan sonra elde edilen dikey mukavemet değerleri.

Şekil 4. %1-6 CMC ilave edilerek hazırlanan briketlerin 100 oC’ de 30-180 dakika arası değişen sürelerde
kurutma işlemi uygulandıktan sonra elde edilen yatay mukavemet değerleri.
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Baziklik oranı 1, Fe/C oranı, 2/3 olacak şekilde tartılarak harmanlanan manyetit cevheri, baca tozu, tufal,
karbonize edilmiş çay atığı ve sönmemiş kireç (CaO) içeren karışım içerisine %1-6 arasında değişen
oranlarda CMC ilave edilerek üretilen briketler 100 oC’ de 30-180 dakika arasında değişen sürelerde
kurutulmaları sonucu en yüksek dikey mukavemet değeri, 967 kg/cm2 ile %6 CMC ilave edilen ve 120 dakika
kurutma işlemine tabi tutulan numunede elde edilmiştir. Bu numunenin yatay mukavemet değeri 73 kg/cm2
olarak ölçülmüştür (Şekil 3 ve Şekil 4). Bu numunenin 1100 oC sıcaklıkta 1 saat süreyle gerçekleştirilen
redüksiyon işleminde, redüksiyon oranı %24 olarak ölçülmüştür.

Şekil 5. %1-6 CMC ilave edilerek hazırlanan briketlerin 150 oC’ de 30-180 dakika arası değişen sürelerde
kurutma işlemi uygulandıktan sonra elde edilen dikey mukavemet değerleri.
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Şekil 6. %1-6 CMC ilave edilerek hazırlanan briketlerin 150 oC’ de 30-180 dakika arası değişen sürelerde
kurutma işlemi uygulandıktan sonra elde edilen yatay mukavemet değerleri.
Aynı karışımdan üretilen ve 150 oC’ de 30-180 dakika arasında değişen sürelerde kurutulma işlemi uygulanan
briketlerin en yüksek dikey mukavemet değeri, 973 kg/cm2 ile yine %6 CMC ilave edilen ve 120 dakika
kurutma işlemine tabi tutulan numunede elde edilmiştir. Bu numunenin yatay mukavemet değeri 82 kg/cm2
olarak ölçülmüştür (Şekil 5 ve Şekil 6). 1100 oC sıcaklıkta 1 saat süreyle gerçekleştirilen redüksiyon işlemi
sonrası, redüksiyon oranı %23 olarak ölçülmüştür.
Kurutma çalışmaları 200 oC sıcaklık için de gerçekleştirilmiş yine en yüksek mukavemet değeri %6 CMC
ilave edilen numunenin 120 dakika kurutulmasıyla elde edildiği görülmüştür (Şekil 7 ve Şekil 8).
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Şekil 7. %1-6 CMC ilave edilerek hazırlanan briketlerin 200 oC’ de 30-180 dakika arası değişen sürelerde
kurutma işlemi uygulandıktan sonra elde edilen dikey mukavemet değerleri.

Şekil 8 %1-6 CMC ilave edilerek hazırlanan briketlerin 200 oC’ de 30-180 dakika arası değişen sürelerde
kurutma işlemi uygulandıktan sonra elde edilen yatay mukavemet değerleri.
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Bütün numunelerde mukavemet değerlerinin, 120 dakika kurutma işlemi neticesinde en yüksek değerlere
ulaşmasından dolayı, ideal kurutma süresi 120 dakika olarak belirlenmiştir. Ancak dikkat edildiğinde %3 ile
%6 CMC ilave edilen numunelerde hem yatay hem dikey mukavemet değerleri bakımından fazla fark
olmadığı görülmektedir. %3 ve %6 CMC ilave edilen ve farklı sıcaklıklarda 120 dakika kurutulan
numunelerin dikey ve yatay mukavemet değerleri Tablo 4’ de verilmiştir.
Tablo 4. %3 ve %6 CMC ilave edilerek üretilen briketlerin farklı sıcaklıklarda 120 dakika kurutulmaları
sonucu elde edilen mukavemet değerleri.
100 oC

150 oC

200 oC

Dikey M.

Yatay M.

Dikey M.

Yatay M.

Dikey M.

Yatay M.

%3 CMC

895

68

937

78

970

84

%6 CMC

967

73

973

82

989

85

Bu değerlere göre %3 CMC ilave üretilen briketlerde yeterli mukavemet değerlerinin elde edildiği
anlaşılmaktadır [13]. CMC fiyatlarının yaklaşık olarak 600 $/ton olduğu göz önüne alındığında %3 CMC
ilavesinin ekonomik açıdan da bir kazanç sağlayacağı görülmektedir.
200 oC’ nin üzerinde yapılan kurutma işlemlerinde organik esaslı olan bağlayıcının bağlayıcılık vasfının
bozulduğu bu nedenle mukavemet değerlerinde hızlı bir düşüşün olduğu görülmüştür.
Bütün numuneler 1100 oC sıcaklıkta 1 saat süreyle redüksiyon işlemine tabi tutulduğunda redüksiyon
oranının %24-30 arasında değiştiği görülmüştür. Briketleme işleminde uygulanan basıncın, taneler arasında
gazın rahatlıkla geçebileceği boşlukların kapanmasına ve redüksiyon oranının düşmesine neden olduğu
düşünülmektedir. Yapılan bazı çalışmalar burada alınan sonuçları desteklemektedir [12].

3. SONUÇLAR
Elazığ-Keban yöresinden alınan demir cevheri (manyetit), Tosyalı Çelik’ten temin edilen EAF baca tozu ve
tufal, karbonize edilmiş çay atığı, sönmemiş kireç ile bağlayıcı olarak %1, 2, 3, 4 ve 6 oranlarında CMC
kullanılarak soğukta sertleşen briket üretilmiştir. Üretilen briketler 100, 150, 200 oC sıcaklıklarda 30, 60, 90,
120, 180 dakika süreyle kurutma işlemine tabi tutularak yük altında basma dayanımları incelenmiş ve
aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.
-

%3 CMC ilave edilerek üretilen numunelerin 200 oC’ de 120 dakika kurutulmaları sonucu dikey
basma dayanımı 970 kg/cm2, yatay basma dayanımı 84 kg/cm2 olduğu,

-

%6 CMC ilave edilerek üretilen numunelerin 200 oC’ de 120 dakika kurutulmaları sonucu dikey
basma dayanımı 989 kg/cm2, yatay basma dayanımı 85 kg/cm2 olduğu görülmüş, ekonomik
değerlendirmeler sonucunda %3 CMC ilavesinin ideal oran olduğu belirlenmiştir.

-

200 oC’ nin üzerinde kurutma işlemi yapılmasının mukavemet değerlerinde çok yüksek oranda
düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir.

-

Bütün numuneler 1100 oC sıcaklıkta 1 saat redüksiyon işlemine tabi tutulduklarında redüksiyon
oranının %24-30 arasında düzensiz olarak değiştiği görülmüştür.

-

Bu düşük redüksiyon oranlarının briketleme esnasında uygulanan basıncın, taneler arasındaki
gözenekleri kapatmasından ve gaz geçişine izin vermemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
In the World, under-running of passenger cars to heavy vehicles has the main role on count of deadly injures so it makes the rear under-run
protective (RUP) design critical part of the heavy vehicle chassis. In this study a new prototype RUP device has been designed and
manufactured to compare Finite Element Analysis results with experimental ones. This study focused on producing the Finite Element Model
of the RUP Device for further studies. Finally it has been verified that the results of the numerical analysis are compatible with
experimental values.
Keywords: Heavy Vehicle, Rear Under-run Protection, Crash Analysis, Finite Element Analysis.

1. GİRİŞ
Ülkemizde binek ve hafif ticari tip araçların ağır
taşıtlara arkadan çarpmaları sonucu meydana gelen
kazalara ait istatistiklerde her yıl yüzlerce ölümlü
olmak üzere binleri geçen ağır yaralanma vakaların
olduğu görülmektedir. Ne yazıktır ki bu duruma
rağmen ilgili yasal mevzuat ve yönetmelikler henüz
ciddi
anlamda
engelleyici
yaptırımlar
sergilememektedir.
Ağır taşıt kategorisinde yer alan kamyonun
yıllara göre sayılarının son 10 yılda %40’a yakın
arttığı belirtilmektedir [1]. Dolayısıyla binek veya
benzer ölçekli taşıtlar için yüksek tehlike içeren ağır
taşıt sayısındaki artışın beraberinde trafik
kazalarının da artmasında önemli rol oynadığı
görülebilmektedir.

Tablo 1: 2011-2012 yılı otomobil-kamyon ve otomobilçekici kaza istatistikleri [2,3]

K: Kamyon, Ç: Çekici

Verilerden görülmektedir ki, her yıl yaklaşık
160’dan fazla ölüme, en az 6.000 yaralanmaya
sebep olan 3000’den fazla kaza olmaktadır. Bu kaza
istatistiklerinden yan ve arka çerçeve tasarımının
kritik önemi bir kez daha anlaşılabilmektedir. Taşıt
tasarımı alanında kazaların önlenmesi ve kaza
anında oluşacak can ve mal kayıplarının azaltılması
için aktif ve pasif olmak üzere birçok yeni güvenlik
önlemleri
çalışılmış
ve
hali
hazırda

2011 ve 2012 yılları için, trafik kaza
verileri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Trafik
Eğitim ve Araştırması Dairesi Başkanlığı’ndan
bu çalışmada yayınlamak üzere talep
edilmiştir. Talep edilen bilgiler Tablo 1’de
derlenerek verilmektedir.
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geliştirilmektedir. Yan ve arka koruyucular, kaza
olması halinde olumsuz etkileri azaltmak amacıyla
araç üzerinde malzeme değişiklikleri ve yapısal
iyileştirmeler gibi tasarım önlemlerini içeren pasif
güvenlik [4] elemanları sınıfına girmektedir. Bu
nedenle, ağır taşıtlarda tasarım aşamasında ciddi
anlamda
değerlendirmeye
alınmaları
gerekmektedir.

Bu çalışmada, arka koruyucu için dünya
genelinde yürürlükte olan yönetmelik ve
uygulamalar incelenmiş ülkemizdeki mevcut durum
ve uygulamalar ele alınmıştır. Ağır taşıt ve
otomobillerin farklı yüksekliklerinden dolayı, alta
girmenin engellenmesi için arka koruyucu tasarımı
çalışması yapılmıştır. Tasarımın amacı; otomobilin
ağır taşıt altına girmesini önlemek ve kaza
esnasında ortaya çıkan çarpışma enerjisini
sönümleyecek bir pasif güvenlik elemanı için ideal
geometriyi ve sönümleme karakteristiklerini tespit
etmektir. Çalışmada örnek bir arka koruyucu
geometrisi belirlenerek imalatı ve deneysel
mukavemet
testleri
gerçekleştirilmiştir.
Modellemesi yapılan yapı (yalın model) için
kuvvet-deformasyon verileri elde edilerek mevcut
standartlarla karşılaştırması yapılmıştır.

Bir otomobilin bir ağır taşıta arkadan çarpma
kazası anında, binek aracın ön gövdesi, yolcuların
güvenliği için, aracın sahip olduğu kinetik enerjiyi
sönümlemek durumundadır. Bu nedenle arka ve
yan çerçevelerin, böyle bir kaza durumunda, binek
aracın ön şasi bölgesine gerekli reaksiyon kuvveti
üretebilecek,
çarpışma
enerjisini
kısmen
sönümleyebilecek ve binek aracın kamyon veya
dorse altına dalmasını engelleyebilecek yapılara
sahip olması gereklidir. Aksi halde Şekil 1’de ki
örneklerde görüldüğü üzere aracın ön şasi kısmı,
deformasyon olmaksızın ağır taşıtın altına girmekte,
şasi yükseklik farkından dolayı ağır taşıtın şasi ve
kasa kısmı binek taşıtta sürücü seviyesinde ve yolcu
kabini içerisinde büyük deformasyonlara sebep
olmaktadır. Sürücü ve yolcuların kaçınmasının
mümkün olmadığı bu deformasyon, düşük hızlarda
dahi ölümcül ve ağır yaralanmalara neden
olabilmektedir.

2. ARKA KORUYUCU STANDARTLARI
1995 yılında, Birleşmiş Milletler de ECE R- 58
ile arka koruyucu ile ilgili düzenleme yapmış 2008
yılında da aynı uygulama AB ülkeleri kapsamında
uygulanmak üzere revize edilmiştir.
Arka koruyucu tampon bölgesi, standartlaştırma
adına belirli geometrik bölgelere ayrılmış ve Şekil
1’de verilen örnek standartta olduğu gibi detaylıca
tanımlanmıştır.
Günümüz itibariyle dünya genelinde arka
koruyucu yönetmeliği olarak FMVSS 223/224
çerçevesinde geliştirilen beş standart yürürlüğe
girmiştir. Bu standartlar arka tampon tasarımına ait;
geometrik parametrelerini ve sağlanması gereken
kuvvet ve enerji gereksinimlerini tanımlamaktadır.
Avrupada ve Ülkemizde geçerli olan ECE R58
standartına ait veriler Tablo 2 de sunulmaktadır.

YÜK BÖLÜMÜ
max.
100 mm
min.
100
mm

Şekil 1. Alçak şasi-Yüksek şasi taşıt kaza örnekleri

200 mm

(*http://www.habertadinda.com/turkiye/temde-feci-kaza-1-oluh164945.html
**http://www.afyonkarahisar.com.tr/haber-58394tir%E2%80%99a_arkadan_carpti_oldu.html

max.
600
mm

P1

P2

P3
Merkez

P2 P1

min. 700 mm
max. 1000 mm

Şekil 2. Arka koruyucu tanımlama bölgeleri (örn.
Brezilya)
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Tablo 2. Uluslararası arka koruyucu standartları ve yük/enerji gereksinimleri

STANDART / YÖNETMELİK
ECE R58 (AB-2007 Öncesi)
ECE R58 (AB-2007 Sonrası) REV2
ECE R58 (AB-2021 Sonrası) REV3
3.
ÜLKEMİZDEKİ
MEVCUT
KORUYUCU UYGULAMALARI

P1
P2
P3
Yerden
Müsaade
Yükü Yükü Yükü Yükseklik
edilen
(kN) (kN) (kN)
h (mm) deformasyon
25
100
25
550 mm
400 mm
50
100
50
550 mm
100
180
100
450 mm
100 mm

ARKA

4. MALZEME VE METOT
Bu çalışmada, ağır taşıtlar için arka koruyucu
tasarımı yapılmış, üretilen prototip tasarım için
yarı-statik yüklemeli deneysel ve nümerik analizi
yapılmıştır.

Ülkemizde basit olarak yapılan kısa bir
gözlemden sonra mevcut olan arka koruyucu
tasarımlarının yeteriz olduğu görülebilmektedir.
Günümüzde birçok farklı tasarımı, trafikte
karşılaştığımız
ağır
taşıtlar
üzerinde
inceleyebilmemiz mümkündür. Bu inceleme bize
açıkça gösteriyor ki, mevcut koruyucular sadece
standartlara uygunluk ve çerçeve bulundurmuş
olmak amacıyla şasi üzerine montajlanmıştır..
Şekil.3’te ülkemizdeki mevcut arka koruyucu
uygulamalarından bir kaçı görülmektedir.

Prototipi üretilen yapı, Şekil 4.a’da gösterildiği
gibi bütün yapıyı değil, Şekil 4.b’deki gibi sadece
şasi ile bağlanan ve yatay çerçeveyi taşıyan gövde
ve bağlantı parçalarını içerecek şekilde seçilmiştir.
Parça, P2 yükleme noktası olarak en yüksek kuvveti
taşıyan kısım olup koruyucunun kritik öneme sahip
kısmıdır.

(a)
(b)
Şekil 4.a) Şasi gövdesi ve arka koruyucu elemanları
b) test için seçilen gövde ve elemanları
(a)

Tasarımda sürecinde üretilebilirlik, montaj
edilebilirlik ve maliyet kriterleri açısından uygun
hedefler gözetilmiştir.
Deneysel
çalışmada
ise,
deformasyon
miktarına karşı gösterilen reaksiyon kuvvetleri
ölçülmüştür. Elde edilen ölçüm değerlerinin analitik
olarak analiz edilmeleri sonucunda deformasyona
bağlı reaksiyon kuvveti ve sönümlenen enerji
değerlerini
içeren
enerji
sönümleme
karakteristikleri tespit edilmiştir.
4.1. Prototip İmalatı

(b)
Şekil 3. Ülkemizdeki mevcut arka koruyucu
uygulamalarına örnekler

Test numuneleri 6 mm kalınlığında ST37 çelik
sac levhadan imal edilmiştir. İmalat metodu
itibariyle sac-metal geometri formatında 3D CAD
tasarımı yapılan numuneye ait açılım resmi
oluşturulmuş ve lazer kesimi ile sac parçaların
imalatı gerçekleştirilerek büküm ve kaynak
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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(a)

Kuvvet ölçümlerinde, farklı ölçme aralıklarına
sahip CAS marka LS-20T tipi 20 kN kapasiteli yük
hücresi ve ESİT model TR3 transmitter (sinyal
yükseltici) kullanılmıştır. Deplasman ölçümü,
LS406 model Haidenhain marka, 0.001 mm
ilerleme adımına sahip, eklemeli (incremental)
lineer enkoder ile yapılmıştır. Veriler NI USB-6009
model National Instruments firmasına ait veri
toplama kartı ve LabVIEW tabanlı hazırlanan Şekil
7.a da verilen ara yüz yazılımı ile bilgisayar
ortamına aktarılmıştır.

(b)

Şekil 5. Tasarıma ait; a) Sac açınımı b) Kesilmiş ve
bükülmüş gövde elemanları
4.2. Deneysel Kurulum
Basma testi, 1200 kN’luk dikey hidrolik pres
makinasında gerçekleştirilmiştir. 20 mm/dk sabit
hız ile yapılan düşey eksendeki yüklemede,
numunenin Şekil 6.a’daki gerçek yükleme yönünde
bağlanabilmesi için Şekil 6.b’de gösterildiği gibi 90
derecelik çelik yapı şasi gövdesi yerine
kullanılmıştır. Bu amaçla kurulan deney düzeneği
Şekil 6.c’de gösterilmektedir.

(a)

(a)
Şasi

Gövde

(b)
Şekil 7. a) Veri toplama yazılımı kullanıcı ara yüzü
b) Yarı statik yükleme ünitesinde yük hücresi ve
test numunesinin yerleştirilmesi .

(b)

4.2 Sonlu elemanlar Modeli

1. Bilgisayar
2. Yazılım Arayüzü
3. DAQ Kartı
4. Transmitter
5. Yük Hücresi

Analizlerde Hypermesh (Radioss) yazılımı
kullanılmıştır. Şekil 4.b de verilen 3D CAD Model
yazılıma STEP veri olarak alınmıştır. Model kabuk
(Shell) yapı analizine uygun olarak program
içerisinde düzenlenmiştir.
Parçaların kaynaklı birleştirmeleri “Full body
contact” ile yapılmıştır. Kaynak ve Bağlantı
elemanları rijit eleman olarak seçilmiştir. Kabuk
yapı modelde 4 node kare elemanlar kullanılmıştır.
Geometride toplam 2920 element, 3150 node
oluşturulmuştur. Yükleme tipi zorlanmış yer
değiştirme olarak deney sistemi ile uyum
sağlanmıştır.

6. Pres Makinası
7. Pres Makinası Kafası
8. Lineer cetvel encoder
9. Test numunesi
10. 90o çelik gövde

(c)
Şekil 6. Basma testi a) Gerçek test koşulları b)
Deney koşulları, c) Deney tesisat şeması
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5. SONUÇLAR
Deney sonuçları, deformasyon-kuvvet verilerinin
karşılaştırılması olarak incelenmiştir. .
5.1. Kuvvet-Deformasyon Analizi
Şekil 8’de deformasyona tabi tutulan numuneye
ait reaksiyon kuvvet eğrisi görülmektedir.
Maksimum reaksiyon kuvveti deney çalışmasında
110,52 kN olarak ölçülmüştür. Kuvvet değişim
eğrisi Şekil 8.a’da verilmektedir. Benzer şekilde
FEM analizi sonucunda maksimum reaksiyon
kuvveti 105 kN hesaplanmıştır.

Şekil 9. Oluşan Zorlanma Tipleri

Uzayan
kenarlar

(a)

Katlanma
yüzeyleri

(a)

(b)
Şekil 8. Kuvvet-deformasyon grafiği
a) Deneysel b) FEA sonucu
5.3. Deformasyon Karakteristikleri
Şekil 9’da görüldüğü gibi Numune geometrisi
üzerinde temelde 2 tip deformasyon ile
karşılaşılmaktadır. En görünür olanı Şekil 10.b’de
deformasyona uğramış numuneden görülebildiği
gibi yüksek bası kuvvetinin sırt ve yan yüzeylerde
neden olduğu yüzey katlarıdır. İkinci deformasyon
tipi ise, yine yüksek basma kuvvetinin ön
kenarlarda oluşturduğu çekme gerilmeleri sonucu
yan yüzeylerin bu kenar hattı boyunca gösterdiği
plastik deformasyonlarıdır.

(b)
Şekil 10. Deformasyon oluşumu
a) Deneysel b) FEM Analizi
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Kenar ve arka yüzeylerin katlanması ve yine
kenarlardaki plastik deformasyonlar, enerji
sönümleme mekanizmaları olarak işlev görmüştür.
Bağlantı elemanlarında herhangi bir kesme veya
eğilme hasarı oluştuğu gözlenmemiştir.

KAYNAKLAR

Koruyucunun deformasyonu esnasında toplam
boy açısından kısalmanın aksine boyda uzama
görülmüştür. Deformasyon sonunda 380 mm olan
toplam yükseklik, yaklaşık 450 mm’ye kadar artış
göstermiştir.
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Abstract
Barium tantalate phosphors having tetragonal tungsten bronze (TTB) structure activated with different concentration of Nd3+ ions
were synthesized via conventional solid state reaction method at 1425oC by applying heat treatment time of 20 hrs. The sintered
powders were characterized by X–ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy
(EDS), and near infrared (NIR) photoluminescence analyses. From the XRD results, Nd3+ doped BaTa2O6 (TTB) structures with
single phase have been observed up to 2.5 mol%. SEM analysis also showed that the size of Nd3+ doped BaTa2O6 grains decreased
with increasing doping concentration. From the laser analysis, BaTa2O6:Nd3+ phosphor exhibited characteristic emission peaks
between 1000 and 1240 nm wavelengths due to 4F3/2→4I11/2 band transition.
Keywords: XRD, SEM, laser, luminescence, rare earth ion.

1. INTRODUCTION
Increasing demand of functional materials in daily life use and technology require new investigations and
developments for new materials such like in the optical area. Phosphors having useful and versatile properties can be
promising candidates being part of many applications in many fields. Among the phosphor materials, rare-earth
doped phosphors with 4f–4f inner-shell transitions have some favorable properties such as energy saving, long
lifetime, enhanced physical robustness, smaller size, faster switching, remarkable efficiency and kindly to
environment properties. Among rare earth ions, Nd3+ ion (neodymium) which is one of the earliest trivalent RE ions
used in solid-state laser. Therefore, Nd3+ ion doped materials are well-known solid-state phosphors due to its wellknown the near infrared (NIR) characteristics. Trivalent neodymium ions (Nd3+) possess emission bands in the laser
region. This band transitions are 4F3/2→4I9/2 (860–940 nm), 4F3/2→4I11/2 (1040–1120 nm) and 4F3/2→4I13/2 (1300–1400
nm) in the NIR region, respectively [1-3].
Dielectric, photo-catalytic and optical properties of barium tantalate (BaTa2O6) have been carried out in recent years
[4-8]. BaTa2O6 has three types of crystal structure, as orthorhombic, hexagonal and tetragonal which have tetragonal
tungsten bronze (TTB) symmetry [9]. TTB structure with the cylindrical rotation of a square group of four cornersharing octahedral through 45°can be derived from an A-cationic deficient perovskite structure (AMO3). TTB structure
for oxide compounds having A2BC2M5O15 general formula where A, B and C correspond to cationic sites with 15,
12 and 9 C.N. (coordination number), respectively [10-13]. TTB structure contains more cationic sites compared
to the perovskite structure which allows the incorporation of atomic additives [12].
Although visible photoluminescence of RE3+doped BaTa2O6 has been studied earlier in the literature [14,15], no work
has been reported about NIR photoluminescence for Nd3+doped BaTa2O6 so far. Hence, we investigated the structural
and laser properties of Nd3+ doped BaTa2O6. Structural and luminescence characterizations were carried out by using
XRD, SEM and laser techniques
*
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2. MATERİALS AND METHODS
Undoped and 0.5, 1 and 2.5 mol% Nd3+ doped BaTa2O6 materials were synthesized by solid state process. Ta2O5
(99.9%, Alfa Aesar, Ward Hill, MA) and BaCO3 (99.9%, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) were used as starting
materials. Nd2O3 (99.9%, Alfa Aesar) used as dopant material. BaCO3 and Ta2O5 powders weighted considering
BaTa2O6 stoichiometry then mixed and ground in an agate mortar in the presence of acetone for 20 minutes to obtain
a homogeneous mixture. Subsequently, Nd2O3 dopant was added to the first mixture. Resultant powders were mixed
accompanied by acetone about 10 min for further homogenization. After the elimination of acetone, homogenized
powders were sintered at 1425 °C for 20 h in an electric furnace.
The sintered powders were characterized by X-ray diffractometer (XRD, Rigaku, Tokyo, Japan, D-MAX 2200) using
Cu-K radiation between 2θ=20–60° at 2°/min and Ni filter. Morphologic properties and elemental compositions of
sintered powders were analyzed by SEM (JEOL, Tokyo, Japan, JSM–5910LV) which is equipped with EDS
(OXFORD Instruments, Abingdon, England, INCAx-Sight 7274; 133-eV resolution 5.9 keV). Emission spectra of
the powders doped with Nd3+ ions were measured in the wavelength-range of 1000–1250 nm and at the temperature
of 300 K under 800 nm excitation from a diode laser (LDI-820). Fluorescence from the samples were focused on the
slit of a Monochromator (Mc Pearson Model 2051) and detected by PMT (Hamamatsu 7102) detector. All of the
photoluminescence measurements were performed at room temperature.

3. RESULTS AND DİSCUSSİON
3.1. X-ray diffraction and SEM-EDS analyses

Fig. 1. X-ray diffraction patterns for undoped, 0.5, 1, and 2.5 mol% Nd3+ doped structures.

Fig. 1 shows XRD patterns of undoped and Nd3+ doped of BaTa2O6 samples between 0.5 and 2.5 mol% which were
sintered at 1425°C for 20 h. XRD results showed that BaTa2O6 single phase (JCPDS card No.17–0793) was obtained
up to 2.5 mol% Nd2O3. The secondary phase was not observed. XRD analysis results revealed that BaTa2O6 samples
crystallized in tetragonal symmetry with space group P4/mbm having (no.127) TTB type structure.
Fig. 2 (a,b) gives the SEM micrographs of undoped and 2.5 mol% Nd3+ doped samples. In SEM analysis, depending
on the increase of Nd3+ concentration, the grain size decreased and changed between 0.5 and 7 µm. Decrease of the
grain size could be attributed to the suppression of the abnormality of grain growth because of the lattice distortion
[14,15]. Phase determination and elemental composition have been carried out by SEM-EDS analysis. EDS spectra of
2.5 mol% doped sample were given in Fig. 3. EDS analysis revealed that the elemental compositions of Nd3+ doped
BaTa2O6 grains were in agreement with theoretical composition and the XRD results.
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Fig. 2. SEM micrographs of (a) undoped and (b) 2.5 mol% Nd3+ doped BaTa2O6 samples at 5.000× magnification.

Fig. 3. EDS spectrum of 2.5 mol% Nd3+ doped BaTa2O6 sample.

3.2. Near infreared analysis
Tetragonal BaTa2O6 host emission is observed with excitation at wavelength of 303 nm at 77 K, in the range of
between 450 and 600 nm [8]. On the other hand, the O2+-Eu3+ transition of the Eu3+-doped BaTa2O6 host structure or
the O2+ ion 2P orbital shifts the Eu3+ cation vacancy transfer to 260 nm [15]. Moreover, tantalates are similar
compounds according to niobates; due to the fact that Ta-O bond vibrations occur at lower frequencies than Nb-O
bond vibrations, they provide more negative energy to tantalates in terms of phonon density [16]. Low phonon energy
will increase stimulation efficiency in energy transfer from tantalum braided host to RE3+ ion center.

Fig. 4. Emission spectra of 0.5, 1 and 2.5 mol% Nd3+ doped BaTa2O6 for the 4F3/2→4I11/2 transition in Nd3+ ions at 300 K.
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For the emission spectra of BaTa2O6:xNd3+ (x=0.5, 1 and 2.5 mol%) phosphors were used an excitation source with a
wavelength of 805 nm. The emission bands were observed at between 1040 and 1110 nm for Nd3+ doped samples.
Emission spectra of the laser transition at about 1060 nm due to the 4F3/2→4I11/2 measured at 300 K are shown in Fig.
4. As it clearly can be seen from the emission spectra in Fig. 4, it was found that the J-manifolds of Nd3+ ions were
split due to symmetry of BaTa2O6 cation sites and the spectral profile and stark level were the same for all the
powders. This behaviour can be explained from the fact that the local symmetry of ligand ions surrounding of Nd3+
ions were same for all the powders. Increasing of local symmetry of ligands in BaTa2O6 phase may have dependently
increased the emission intensity. Consequently, increasing NIR photon intensity can be attributed to the structural
changes and the single phase in which the emission has increased up to 2.5 mol%.

4. CONCLUSIONS
Undoped and Nd3+ doped TTB–BaTa2O6 phosphors were produced by conventional solid state method. XRD analysis
showed that undoped and Nd3+ doped powders were single phase with TTB symmetry. SEM analysis also showed
that BaTa2O6:Nd3+ grain size decreased with increasing Nd3+ concentration. The spectroscopic properties have reported
Nd3+ ion doped of BaTa2O6 single phase. Emission intensity increased up to 2.5 mol% concentration and not observed
concentration quenching effect. The present results imply that the BaTa2O6:Nd3+ phosphor material could have
potential for NIR applications.
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Abstract
The main energy source of electric vehicles are batteries. Batteries don’t have high specific power so they
cannot give high currents that often needed for electric vehicle driving. In case of deep discharge and
excessive charge, batteries can be damaged and their life are shortened. Ultracapacitors attract interest
of researchers to improve drawbacks of the batteries. It is proved that hybrid energy storage systems
consist of battery and ultracapacitor can improve these drawbacks. In this study, multiple parallel
connected converters topology is used for hybridization. While the electric vehicle is driven and
controlled in a defined test road, this energy is regenerated and stored in battery/ultracapacitor.
Bidirectional cascade DC/DC converters are used to manage energy flow between storage devices and to
control vehicle via electric motor. There are two PI controllers used for speed and current control loops.
These controllers exist both driving and breaking. Hysteresis controller switches between driving and
breaking. Control signal of speed controller is reference for current controller and its output is duty ratio
of DC/DC converter. In order to simulate whole vehicle system, forces acting on a vehicle dynamics are
modelled in 'MATLAB/Simulink' program. Ultracapacitor is used as regarding battery voltage. By
controlling cascade converter coupling ultracapacitor with battery, the current of the motor is
participated by ultracapacitor and voltage of battery is not allowed to excessive fluctuations. Peak
battery currents are reduced for efficient use of battery. It can be said that, battery is saved from deep
discharge and excessive charge and its life is prolonged.
Keywords: Electric vehicle, hybrid energy storage systems, battery, ultracapacitor, cascade DC/DC
converter.

1. GİRİŞ
Petrol rezervlerinin azalması ve çevresel kaygıların temiz taşımacılığa ilgiyi artırması gibi sebeplerden
dolayı elektrikli araçlar (EA) üzerinde araştırımalar gittikçe yoğunlaşmaktadır. Saf veya hibrit Elektrikli
araçların en çok çalışmaya muhtaç kısmı enerji depolama sistemleridir. Birincil enerji depolama sistemi
şüphesiz bataryalardır. Ancak bataryaların enerji yoğunlukları yüksek iken güç yoğunlukları düşüktür.
Elektrikli araçların sık sık ihtiyaç duyduğu anlık yüksek akımları bataryaya yüklemek ömürlerini ve
verimlerini düşürmektedir. Buna en uygun çözüm ise hibrit enerji depolama sistemi kullanmaktır. Öyle ki
bataryanın zayıf olduğu güç yoğunluğu yönünden ona destek olacak bir aygıt ile hibritlenerek hem ömür ve
verim iyileştirmesi hem de araç menzilinin artırılması sağlansın. Literatürde, bataryaların zayıf olduğu güç
yoğunluğu yönünden çok üstün olan ultrakapasitörlerle hibritlenmesi ile kurulan hibrit enerji depolama
sistemlerinin (HEDS) bataryaların verimlerini ve çevrim ömürlerini iyileştirildiği gösterilmiştir [1-4 ].

2. BENZETIM ÇALIŞMALARI
Bu çalışmada iki yönlü DA/DA dönüştürücüler aracılığıyla hibritlenen batarya ve UK'dan oluşan
bir HEDS'nin yönetimi tasarlanmış ve buradan beslenen bir EA sisteminin benzetimi sunulmaktadır. Bu
HEDS ile bir şönt DA motoru beslenmiştir. Bu motor, araç dinamiğine akuple edilerek belirli bir parkurda
*
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sürülmek üzere tüm bir EA sisteminin benzetimi ve performans incelemesi yapılmıştır. Aracın otomatik
sürüş altında referans hız profilini izlemek üzere kontrolü yapılmıştır. Hız kontrolöründeki hız hatası, sürücü
tarafından gaz pedalı ile oluşturulan güç talebinin eşdeğeri olarak ele alınmıştır. EA sisteminin başlıca
bileşenleri Şekil-1'de gösterilmektedir.
EDS

MEKANİK
KUPLAJ

MOTOR

ARAÇ
DİNAMİĞİ

Akım

YÖNETİM
VE
KONTROL

Araç Hızı
Şekil 1. Elektrikli araç sisteminin başlıca bileşenleri

2.1. Mekanik Model
Bir araç, hareketi sırasında birçok kuvvetin etkisine maruz kalmaktadır. Şekil 2’de gösterildiği gibi
elektrikli aracın hareket edebilmesi için üstesinden gelmesi gereken kuvvetler gösterilmektedir. Bu kuvvetleri
şöyle sıralayabiliriz: Yuvarlanma sürtünme kuvveti, havanın sürtünme kuvveti, yokuş direnci ve hızlanma
kuvveti[5]. Burada, Faero, aerodinamik(havanın sürtünme) kuvvetini; Frr, yuvarlanma sürtünme kuvvetini; Facc,
ivmelenme kuvvetini; Fg, yokuş kuvvetini; Fyük, araca etki eden toplam kuvveti temsil eder. Şekil-3’ te araç
mekaniğinde etki eden kuvvetler ve hesaplanan yük momenti görülmektedir.
Facc

Faero

Fg





Frr
m g

Şekil 2 Bir aracın maruz kaldığı kuvvetler
Teker
yarıçapı
+

R

+

Aerodinamik
Kuvvet

+
+

Yük
Momenti

Motor
Hızı
(rad/sn)

DC
MOTOR

Mekanik
Kayıp

Teker
çapı

0.95

1/R

MEKANİK
KUPLAJ

Teker
kuvveti

İvmelenme
Kuvveti

-- -

+

Bileşke
Kuvvet

Motor
Momenti
(N.m)

R

ARAÇ
HIZI

1/s
integratör

Yuvarlanma
Kuvveti

Teker
yarıçapı

1/m

Yokuş
Kuvveti

+
+

Şekil 3. Araç mekaniğinin matematiksel modeli
Araçta oluşacak toplam yük kuvveti aşağıdaki şekildedir:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Motora gelecek toplam yük momenti şu şekildedir:
(6)
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Burada R teker yarıçapını, G ise sabit oranlı vites kutusunun dönüştürme değeridir. Bu çalışmada dört tekere
etki eden kuvvetler tek tekere indirgenip bileşke olarak toplam yük kuvveti hesaplanıp motora akuple edilerek
benzetimler oluşturulmuştur.

2.2. DA/DA Kaskat Dönüştürücü
Bu topoloji, hem düşürücü hem de yükseltici olarak iki yönde de çalışabilmektedir. Şekil-4’te kaskad
dönüştürücü görülmektedir. Tetikleme sinyali gönderilen güç anahtarlarına (S1,S2,S3,S4) bağlı olarak dört
farklı durum ileri yönde düşürücü veya yükseltici, geri yönde düşürücü veya yükseltici oluşmaktadır.
GÜÇ AKIŞI

S1

V1

S3

D1

C1

D3

C2 V2

L

D4

C1

S2
D2

S4

Şekil 4. Kaskat bağlı çift yönlü yükseltici ve düşürücü tip DA-DA dönüştürücü temel yapısı
Tablo 1’de iki yönlü DA-DA kaskat dönüştürücünün anahtarlama durumları ile oluşturulan çalışma
modları gösterilmiştir. Kaskat dönüştürücü ileri yönde düşürücü çalıştırılarak, aracın hız profiline göre
hareket etmesini sağlayacak şekilde motoru sürer. Faydalı frenleme durumunda geri yönde yükseltici olarak
çalışıp açığa çıkabilecek enerji ile bataryayı şarj etmektedir.

Anahtarlar
S1
S2
S3
S4

Tablo 1. Kaskad Dönüştürücünün Çalışma Moduna Göre Anahtar durumları
İleri Yön(Motor Sürme)
Geri Yön (Faydalı Frenleme)
Yükseltici Mod
Düşürücü Mod
Yükseltici Mod
Düşürücü Mod
İletimde
DGM
Kesimde
DGM
DGM
Kesimde
Kesimde
Kesimde
Kesimde
Kesimde
İletimde
Kesimde
Kesimde
Kesimde
DGM
Kesimde

2.3. Elektrik Motoru Seçimi
Bu çalışmada MATLAB/Simulink içerisinde DA şönt motora ait hazır model kullanılmıştır.
Kullanılan motorun nominal parametreleri 30 BG, 240V, 1750 dev/dak’dır.
EA’lar söz konusu olduğunda genellikle ilk akla gelen motorlar doğru akım motorlarıdır. Bu
motorların moment-hız karakteristikleri tahrik ihtiyaçları için uygundur ve hız kontrolleri basittir. Ticari
pazarda satışta olan bazı küçük EA’larda halen DA motor kullanılmaktadır [6]. Araç dinamiğini yeterince
kontrol edebilecek mekanik enerjiyi en iyi moment kontrollü motor sağlayabilir. AA motorlarda vektör
kontrol algoritması ile sağlanan moment kontrolü DA Şönt motorun doğasında vardır. Bu çalışmada, moment
kontrolü sağlamak amacıyla DA şönt motorun uyarma sargısı doğrudan bataryadan ve yaklaşık nominal
akımla beslenerek kullanılacaktır. Hız kontrolü ise doğrudan endüvi akımıyla amper başına maksimum
moment alınarak sağlanacaktır.

2.4. Saf Bataryadan Beslenen Elektrikli Araç Sistemi
Bu çalışmada EDS için standart Lityum-iyon batarya türü seçilmiştir. Gerilimi 1,2 V ve kapasitesi
5Ah olan Lityum iyon hücreler kullanılmıştır. Batarya eşdeğer devresi ve parametreleri, MATLAB/Simulink
SimPowerSystems Toolbox içinde bulunan modelinden faydalanılarak oluşturulmuştur. Seçilen bataryanın
çalışma değerleri ve parametreleri; gerilimi 240V, kapasitesi 50Ah, kütlesi 150kg şeklindedir. Batarya grubu
her birinde 200 adet hücre olan 10 tane paralel koldan toplamda 2000 hücreden oluşmaktadır. Literatüre göre
ortalama özgül enerji değeri 80 Wh/kg olarak alınmıştır[7]. Benzetimlerde başlangıç SoC değeri %40
alınacaktır.
Sadece bataryadan beslenen ve kaskat dönüştürücü aracılığıyla enerji yönetimi ve sürüş kontrolü
yapılan EA sisteminin blok diyagramı gösterimi Şekil 5’de gösterilmektedir. Bu sistem batarya, iki yönlü
kaskat dönüştürücü, DA motor ve mekanik kuplajlı araç dinamiği ve kontrol birimlerinden oluşmaktadır.
Şekil 6’da hız hatasını alarak doluluk olanını oluşturduğu kontrolör yapısı görülmektedir. Şekil Ek-1’de saf
bataryadan beslenen elektrikli araç akış diyagramı verilmiştir. Tablo Ek-1’de kontrolör kazançları verilmiştir.
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Şekil 5. Sadece bataryadan beslenen ve kaskat dönüştürücü aracılığı ile sürülen elektrikli araç sistemi
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Şekil 6. Elektrikli aracın hız ve akım PI kontrolörleri
Şekil 7’de hız hatasının yüzdelik değişimine göre kaskat dönüştürücünün çalışma modları
verilmiştir. Bu çalışmada kaskat dönüştürücü hız hatasının durumuna göre %±2 atalığında hiterezis
çalışmaktadır. Şekil 8’de eğimsiz yolda parkurun yüksek hızlı (0-45 sn) kesiminde hız hatasına bağlı olarak
kaskat dönüştürücünün anahtar sinyalleri gösterilmiştir. Bu grafikte görüldüğü gibi EA, 2-22 sn. arasında
sürüş modunda bataryadan akım çekmektedir. Bu sırada, S1 anahtarı DGM tetiklemesi ile kontrol edilirken
S2,S3,S4 anahtarları kesimde kalarak kaskat dönüştürücü ileri yönde düşürücü çalıştırılıp elektrik motorunu
sürmektedir. Elektrik motorunun hızı azalmaya başladığı zaman, sürtünme ve ısıya dönüşme yerine batarya
şarj edilerek fren enerjisi geri kazanılmaktadır.
Şekil 9’da düz yolda test parkurunun yüksek hızda çalışma bölgesinde (0-45 sn arağında) motorun
hız referansını takip, endüvi ve batarya akımı, ve dönüştürücünün doluluk oranı sırasıyla görülmektedir.
Motor uyarma akımı doğrudan bataryadan beslenmekte olup sabit 2,5 A'lik bir değerdir. Batarya, 22-24 ve
28-40 sn aralığında ortaya çıkan faydalı fren enerjisi ile şarj edilmektedir.
Dönüştürücü
Modu

%2

-%2

İleri
Düşürücü
Hız
Hatası

Geri
Yükseltici

Şekil 7. Dönüştürücünün sürüş/fren mod seçim histerisiz kontrolü

4231

1.5
1
0.5
0

10

30

20

30

40

40

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

0

10

20
Zaman(sn)

30

Araç-Hiz
(km/sa)

20

Motor
Akim(A)

1.5
1
0.5
0

0

10

0

0

5

10

15

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20
25
Zaman(sn)

30

35

40

45

25

30

35

40

45

25

30

35

40

45

20
25
Zaman(sn)

30

35

40

45

100
50
0
-50

100
50
0
-50

1
0.5
0

40

Şekil 8. Eğimsiz kısmın yüksek hız kesiminde (045 sn) araç hız takibi, motor ve batarya akımı,
dönüştürücü doluluk oranı
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Şekil 9. Hız hatasının değişimine göre kaskat
dönüştürücünün anahtar modları, 0-22 ve 26-28
sn aralığında ileri yön düşürücü; 22-24 ve 2840sn aralığında geri yön yükseltici

2.5. Batarya/Ultrakapasitör Hibrit Enerji Sisteminden Beslenen Elektrikli Araç Sistemi
HEDS ile beslenen elektrikli araç sisteminin blok şeması Şekil 10’da gösterilmektedir.
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Şekil 10. Çoklu paralel bağlantılı Batarya/UK hibrit enerji sisteminden beslenen elektrikli araç sisteminin
blok diyagramı
UK grubu oluşturulurken hücresi gerilimi 2,4 V, kapasitesi 360 F ve ağırlığı 60 gr olan Maxwell BCAP0350
ultakasitörün değerleri dikkate alınmıştır. Bu değerlere göre; seri her bir kolunda 100 adet hücre olmak üzere
14 paralel koldan ve toplam 1400 hücreden oluşan yaklaşık 50 F’lık bir UK grubu oluşturulmuştur. Bu
çalışmada enerjisi 12 kWh olan batarya ile enerjisi 0,4kWh UK kullanılmıştır. UK’nın toplam enerjisi
bataryanın enerjisinin %3'üne denktir. UK grubu başlangıçta %80 SOC olduğu kabul edilmiş ve %3'lük ilave
enerji göz önüne alınarak benzetim çalışmaları yapılmıştır. Böylece, aracın kütlesi UK nedeniyle 85 kg
artmıştır. Şekil EK-2’ de hibrit enerji sisteminden beslenen elektrikli araç akış diyagramı gösterilmiştir.
Tablo Ek-2’de kontrolör kazançlarının değerleri verilmiştir.
Elektrikli aracın sürüş kontrolü, saf batarya ile beslenen sistemde kullanılan(Şekil-7) hız hatasına bağlı olarak
histerezis aralığı %±2 olan mod seçme kontrolörü tarafından yapılmaktadır. Hız hatası %2’den büyükse, EA
kaskat-1 dönüştürücü tarafından ileri yön düşürücü olarak sürülmeye başlar. Şekil-6’da gösterildiği gibi
motorun hız ve akım değerleri, iç içe PI kontrolörler tarafından dönüştürücü anahtarlarının doluluk oranları
belirlenmek suretiyle kontrol edilmektedir. Hız hatasının girildiği birinci PI hız kontrolörün çıkışındaki
kontrol işareti ile akım referansı belirlenirken; bunu takiben oluşan akım hatasının girildiği ikinci PI akım
kontrolörünün çıkışındaki kontrol işareti ile de dönüştürücü çıkışında gereken gerilim değerinin
oluşturulmasını sağlayacak DGM işaretinin doluluk oranı belirlenir.
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Şekil 11. Eğimsiz kısmın yüksek hız kesiminde (045 sn) araç hız takibi, motor, batarya ve UK
akımları
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Şekil 12. Batarya gerilimi ve buna göre oluşan
kaskat-2 anahtar modları , 8-14 sn sürüş modu, 2024 ve 28-40 sn fren modu çalışma)

UK’nın batarya ile hibrit enerji kaynağı olarak yönetiminde ya hep ya hiç mantığına dayalı bir
yaklaşım bu kısımda kullanılmaktadır. Öyle ki histersiz kontrollü olarak (Şekil-13), UK’ün batarya ile
bağlantı modu seçilirken, batarya gerilimine bağlı olarak seçilen şarj ve deşarj modunda UK bir kontrolör
aracılığıyla(Şekil-14) bataryaya destek olmaktadır.
UK önündeki kaskat-2 dönüştürücünün DGM işaretlerinin doluluk oranı ise şu şekilde belirlenir:
Bataryanın referans gerilim değerinden anlık batarya gerilimi çıkarılarak birinci PI kontrolöre girilir ve
çıkışında akım referansı oluşturulur. Akım referansı değerinden motor akımının değeri çıkarılarak ikinci PI
kontrolörden geçilerek çıkış işareti sınırlanıp UK önündeki kaskat-2 dönüştürücünün DGM işaretinin doluluk
oranı belirlenir. EA hareket ederken batarya gerilimi kontrol edilir. Batarya geriliminin 250-258 V aralığında
tutulması amaçlanmaktadır. Batarya gerilimi 250 V'un altına düştüğü anda kaskat-2 dönüştürücüde ileri yön
düşürücü modunda UK'yı devreye sokarak bataryayı destekleyip geriliminin daha fazla düşmesini engeller.
Batarya gerilimi 252V değerinin üzerine çıktığı zaman kaskat-2 dönüştürücü kesime girer.
Elektrikli aracın yavaşlaması istendiği zaman, frenleme yapmak için elektrik motoru generatör
modunda çalışıp mevcut mekanik enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Elektrikli aracın hız referansı azalan
olması durumlarında, hız hatası -%2’nin altına düştüğü zaman, önce batarya önündeki kaskat-1 dönüştürücü
geri yönde yükseltici çalışarak faydalı frenleme modunda çalıştırılmaktadır. Bu enerji ile önce batarya şarj
edilir. Batarya gerilimi 258 V değerinin üzerine çıktığı zaman UK önündeki kaskat-2 dönüştürücü geri yön
yükseltici modunda çalışıp devreye girer. Batarya gerilimi 256 V değerinin altına düşünce kaskat-2
dönüştürücü kesime girer. UK önündeki kaskat-2 dönüştürücünün DGM işaretinin doluluk oranı ise şu
şekilde belirlenir: Gerilim referansları Şekil 13'e göre histerisiz çıkış değeri olarak geri yönde 256 V ve ileri
yönde 252 V olarak belirlenmiştir. Şekil 14’te görüldüğü gibi gerilim referans değerinden batarya gerilimi
çıkarılıp akım sınırlayıcıdan geçirilerek akım referansı oluşturulur. Akım referansından motor akımı çıkarılıp
ikinci PI kontrolörden geçirilerek çıkışında sınırlandırılıp kaskat-2 dönüştürücünün DGM doluluk oranı
belirlenir. Bu sayede, aşırı şarj olup aşırı ısınma, verimsiz çalışma, çevrim ömrünün düşmesi gibi olumsuz
durumlardan batarya korunur. Batarya şarj olmaya başlayıp SOC değeri %99 'un üzerine çıktığı zaman
kaskat-1 dönüştürücü kesime giderek bataryanın aşırı şarj olup zarar görmesi engellenmiş olur. UK şarj
olmaya başlayıp SOC değeri %90 ' değerinin üzerine çıktığı zaman kaskat-2 dönüştürücü kesime gider ve
UK’nın aşırı şarj olup zarar görmesi engellenir.
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Şekil 13. Utrakapasitör önündeki kaskat dönüştürücünün histerisiz çalışma şeması
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Şekil 14. Ultrakapasitör için gerilim ve akım PI kontrolörleri
Tablo-2’de Saf bataryadan beslenen EA ile HEDS beslenen EA batarya ve ultrakapasitörün
maksimum/minimum ve şarj/deşarj akımları görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere ultrakapasitörün etkisi
ile bataryanın yüksek akımlarla şarj/ deşarj olması engellenmiştir.

Tablo-2 Saf batarya ve HEDS beslenen elektrikli araç için batarya ve UK akım stresleri
Çalışma Şekli
Batarya Ultrakapasitör
Saf Batarya
Geriline baglı HEDS

Maksimum şarj akımı

-55,26

x

Maksimum deşarj akımı

82,90

x

Maksimum şarj akımı

-30,06

-54,41

Maksimum deşarj akımı

43,26

81,10

Şekil-15’te sistemin 300 sn boyunca çalışması sonucu oluşan grafikler karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Hibrit enerji depolama sisteminden beslenen elektrikli araçta bataryanın SOC değeri daha yüksek kaldığı, saf
saf bataryadan beslenen Elektrikli araçta batarya 80 A’lik yüksek akım çekerken hibrit sistemde bu değerin
40 A civarlarında olduğu görülmektedir. Ayrıca saf bataryadan beslenen elektrikli araçta batarya gerilimi
240-265 V değerleri arasında değişiklik gösterip aşırı şarj ve aşırı deşarj olurken hibrit enerji depolama
sisteminden beslenen elektrikli araçta batarya gerilimi 250-258 V değerleri arasında başarılı bir şekilde
tutulmuştur. Böylece bataryanın zarar görmesi engellenmiştir.
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Şekil 15. Elektrikli aracın saf batarya ve hibrit enerji sisteminden beslenmesi durumları için hız ve batarya
değişkenlerinın karşılaştırılması
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3. Sonuç
Bir elektrikli aracın elektriksel ve mekanik bileşenleri modellenerek saf bataryadan beslenme
durumunda ortaya çıkabilecek problemlere ultrakapasitörlü hibrit enerji depolama sisteminden besleme
yaparak çözüm ve iyileştirme getirilebileceği gösterilmiştir. Güç elektroniği dönüştürücüleri aracılığı ile
farklı karakteristiklere sahip enerji depolama birimleri arasında verim ve ömür artırmaya yönelik hibritleme
ve enerji yönetimi çalışmaları, sadece elektrikli araçlar için değil yenilenebilir enerji kaynakları gibi birçok
uygulama için de yapılmaktadır. AA ve DA enerji kaynaklarının birlikte daha verimli depolama ve yük
paylaşımı yapmasını sağlamak için, güç elektroniği dönüştürücüleri iyi çözümlenmelidir. Böylece akım ve
gerilim değerleri başarılı bir şekilde kontrol edilip etkin bir yönetim oluşturulabilir.
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Şekil EK-1. Saf bataryadan beslenen elektrikli
aracın enerji yönetiminin ve sürüş kontrolünün akış
diyagramı

Şekil EK-2. Batarya ve UK'dan beslenen elektrikli
aracın enerji yönetiminin ve sürüş kontrolünün akış
şeması
Tablo EK-2 Batarya gerilimine bağlı kontrolöre
ait PI değerleri
Hız Kontrol Akım Kontrol
ÇevrimiKI
Çevrimi KI
KP
KP

Tablo EK-1. Saf bataryadan beslenen elektrikli
aracın kontrolörlerinin PI değerleri
Hız Kontrol
Akım
KP
KP
KI
ÇevrimiKI
kkKontrol
Sürüş 100 0,001 0,03
Çevrimi10-4
Fren
10
0,001 0,1
10-4

KASKAT-1
KASKAT-2
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Sürüş
Fren
Sürüş
Fren

120
10
250
50

10-4
120
10-4
10-4
10-4

0.008
0,1
0,08
0,008

0,01
10-4
10-4
10-4
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Abstract
This paper investigates the effect of hydrothermal ageing on the mechanical properties of carbon fiber/epoxy
(CFRP) nanocomposite pipes. As a nanofillers multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) and boron nitride nano
particles (BNNP) were introduced to epoxy resin. Carbon fiber/epoxy composite specimens which had (±55°)3
winding angle were manufactured with filament winding method. Neat, MWCNT added and BNNP added CFRP
specimens were subjected to hydrothermal aging in pure water environment at 80 °C for 7, 14 and 21 days. Hoop
tensile strength of non-aged and aged at different times neat and nano particle reinforced CFRP nanocomposite
pipes were determined by hoop tensile strength tests according to ASTM D 2290. The effects of aging time and
different nano particle admixtures on the hoop tensile strength of CFRP specimens were investigated in detail. In
addition, the damage progression in composite specimens and the effect of nano particles on damage development
were investigated.

Keywords: Boron nitride nano particle, Carbon nanotube, Hydrothermal aging, Hoop tensile strengtht

1. GİRİŞ
Filaman sarma tekniği ile üretilmiş kompozit borular diğer borulara göre düşük ağırlıklı yüksek mukavemetli,
kimyasal maddelerin oluşturacağı korozyona olumsuz hava koşullarına ve ultraviyole ışınlara karşı dirençli ve uzun
ömürlüdürler. Tüm bu üstün mekanik, kimyasal ve termal özellikleri sayesinde filaman sarma tekniği ile üretilmiş
kompozit boruların petrol doğalgaz iletim hatlarında, kimyasal akışkanların iletim hattında, şehir şebeke su tesisatları,
termal tesisler ve basınçlı kaplar gibi yaygın kullanım alanları mevcuttur. Kompozit borular için mekanik özellikler
kullanılan fiber malzeme özelliklerine ve boruların sarım açısına bağlıdır. Mukavemet açısından en uygun sarım açısı
literatürde 55o olarak belirlenmiştir (Spencer S., B., H., 1978). Karbon fiberler yüksek dayanım ve düşük
yoğunlukları nedeniyle filaman sarımda sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle filaman sarım karbon fiber / epoksi
tüpler pürüzsüz yüzey sağlamaları nedeniyle düşük akışkan sürtünmesi oluştururlar. Her ne kadar karbon fiber
takviyeli kompozitler istenen iyi özellikleri gösterseler de gevrek bir yapıya sahiptir ve çatlak başlangıcına düşük
mukavemet göstermektedirler (S.E. Karabulut 2017). Filaman sarım metodu ile üretilmiş kompozit yapılarda ilk
hasar mekanizması matris yapısında görülmektedir. Matris yapısında meydana gelen deformasyon daha sonra
deleminasyonlara sebep ve fiber hasarına sebep olmaktadır. Bu sebeple filaman sarımlı kompozit boruların hasar
mekanizmasını başlıca matris yapısı etkilemektedir.
Matris yapısına nano partiküllerin ilave edilmesi kompozit malzemede mekanik özelliklerin geliştirilmesinde
en önemli yöntemlerden biridir. Karbon nanotüpün (KNT) kompozit içerisindeki homojen dağılımı ve yüksek
mukavemeti sebebi ile ideal katkı malzemesi olarak görülmektedir (Schadler ve ark. 1998). Bor nitrür düşük elektrik
iletkenliğine sahip olmasına rağmen termal iletkenliği yüksek olan yapıya sahiptir. Bor nitrür kristal hegzoganal
yapısı ile karbon nanotüpe oldukça benzemektedir. Fakat matris içerisinde dağılımı karbon nanotüpten farklı olarak
*
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tabakalanma göstermektedir (Chiang ve Hsieh, 2006) . Daha önceki çalışmalarda Bor nitrür nanodisk (BNN)
ilavesinin filaman sarımlı kompozit malzemenin çekme dayanımını arttırdığı belirtilmiştir (Ulus ve ark. 2014).
Sıcak su ortamı ve bu ortamın korozif etkisi filaman sarımlı boruların mekanik özelliğini oldukça
etkilemektedir. Bu etki ilk olarak sıvı absorbsiyonu ile oluşmaktadır. Sıvı absorbsiyonun sonucu oluşan şişmeyle
kompozit yapı içerisinde tabaka ayrışması (matris - elyaf ayrışması) gözlenmektedir. Ayrıca epoksi reçine içerisinde
bulunan suda çözünebilir maddeler mikro çatlakları oluşturur. Zamanla reçine içerisindeki çözünen maddeler
difüzyon ile malzeme içerisinden dış ortama taşınmaktadır (Amer ve ark. 1996, Wosu ve ark. 2011).
Saf ve nanopartikül katkılı epoksi /karbon fiber borularda hidrotermal yaşlandırma çalışması kapsam olarak 2
aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama numunelerin saf su ortamında 80 oC de sabit kalması için hazırlanan hidrotermal
yaşlandırma ünitesi yapılmıştır. Deney için daha öce hazırlanmış saf, BN ve KNT katkılı borular 1, 2 ve 3 haftalık
sürelerde saf su içersinde 80 oC sıcaklığa maruz bırakılmıştır. Diğer aşamada ise borulardan alınn numunelere ASTM
D 2290 standartlarında halka çekme deneyi yapılmıştır. Deney sonuçlarının grafikleri çizilerek değerlendirilmiştir.
Hidrotermal yaşlandırmanın saf epoksi kompozit ve nanopartikül ilaveli epoksi kompozit malzemeler üzerindeki
etkisi yaşlandırma süreleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Hazır olarak temin edilen karbon elyaf kompozit borular daha önceki çalışmalarda literatürde belirlenen
optimum filaman sarım açısı olan ±55o ile üretilmiştir. Borularda takviye malzemesi olarak kullanılan fiberler
Dowaska firmasından sağlanmış olup 12K A-42 kod numaralı fiber malzeme kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak
Huntsman firmasından sağlanan Aaraldite MY 740 epoksi, Aradur HY918 kürleştirici ve DY062 hızlandırıcı içeren
üç fazlı filaman sarım reçine sistemi kullanılmıştır. Ultrasonik karıştırıcılarla homojen dağılımı sağlanan reçine 43 oC
lik sıcaklığa ulaşmış ve filaman sarımı esnasında bu sıcaklığın korunması sağlanmıştır. Mandrale ±55 o açı ile 4'er
katman sarılan numunler 80 oC de 2 saat, 120 oC de 4 saat kürlenmiştir. Saf kontrol grubu, BN ve KNT ilaveli olamak
üzere 3 farklı boru üretilmiştir. Üretilen boruladaki nanopartikül oranı tablo 1 de gösterilmektedir .
Tablo 1. Kompozit borular ve nono partiküller

Numuneler
Saf Epoksi
BN ilaveli
KNT ilaveli

Nano partiküller
Bor Nitrür
Karbon Nanotüp

Kütlece Oran
% 0.5
% 0.3

Üretilen boruların 4 adet saf, 4 adet BN ilaveli 4 adet KNT ilaveli ve her bir gruptan birer kontrol grubu
olmak üzere 12 tanesi ile hidrotermal yaşlandırma işlemi ve halka çekme testi yapılmıştır. Hidrotermal yaşlandırma
işlemi için 40x40x40 cm ölçüsünde ısıya dayanıklı 7mm kalınlığında temperli camdan 64 litre kapasiteli cam kazan
yaptırılmıştır. Test düzeneğinin 80oC sıcaklıkta sabit kalması için 2 adet 300 kw rezistans, kontrol sistemi için yüksek
hassasiyette ısı kontrol özelliği olan sıvı problu dijital kontrol cihazı ve sıcaklığın eşit dağılımı için 2.2 W değerinde
sirkülasyon pompası kullanılmıştır. Sistem şematik olarak Şekil 1’de gösterilmektedir.

2.1. Halka Çekme Testi
Halka çekme testi ASTM D2290 Presedür A standartlarına uygun olarak Selçuk Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi labaratuvarlarında yapılmıştır. Standarta göre kesilerek hazırlanan numunelerin iç çapı 72 mm ve
uzunlukları 25 mm’dir. Halka çekme testi sırasında numunelerinin istenilen kesit alanında kopması ve test
sonucunda doğru teğetsel gerilmelerin alınabilmesi için numuneler üzerine 4.5 mm yarı çapında çentikler açılarak
kesit alanı azaltma işemi yapılmıştır. Her bir numune et kalınlığında farklılık göstediği için numunlerin kalınlıkları
hassas şekile ölçülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Çekme numunleri ölçüleri ve çentik formu Şekil 2’de
gösterilmektedir.
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Şekil 1. Hidrotermal yaşlandırma ünite şematik gösterimi

Şekil 2. Çekme numunesi görseli

Prosedür A ya göre saf, BN ilaveli ve çok cidarlı KNT olmak üzere 6 adet yaşlandırılmamış kontrol grubu, 6 adet 1
hafta, 6 adet 2 hafta, 6 adet 3 hafta süreyle yaşlandırılmış olmak üzere 24 adet çekme numunesi ile yapılan halka çekme testi
yaklaşık 23oC ± 2 labaratuvar sıcaklığında, %50 ±5 nem oranında ve 0,1 inç (2.54mm) /dk çekme hızı ile yapılmıştır.
Numuneler 2 parçadan oluşan diske (Şekil-3a) geçirilerek çekme cihazına bağlanmıştır. Deneylerde kullanılan Halka Çekme
Cihazı (Şekil-3b) Kalitest Makine tarafından üretilen üniversal çekme basma test cihazıdır.

(a)

(b)

Şekil 3. a) Çekme aparatı, b) Çekme cihazı

4239

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Halka çekme testi ile teğetsel gerilmelerin bulunabilmesi için her bir numunenin et kalınlığı ve kopma
bölgesindeki uzunluğu ölçülerek alan hesaplanmıştır. Teğetsel gerilme mukavemeti denklem 1'de gösterilen ifadeye
göre hesaplanmıştır.
(1)

Bu eşitlikte Pb numunelerin maksimim kopma kuvvetini (N), Am (mm2) kesit alanını, σT (Mpa) ise teğetsel
gerilmeyi ifade etmektedir.
Yaşlandırılmamış kontrol grubu olan numuneler halka çekme deneyi sonuçları Şekil 4’te gösterilmiştir.
Grafik incelendiğinde nanopartikül ilavesinin numunelerin çekme dayanımını artırdığı anlaşılmaktadır. Matris
içerisine kütlece %0.3 oranında homojen olarak karıştırılmış KNT partikülleri teğetsel gerilmeyi % 17 oranında
arttırmıştır. Kütlece %0.5 oranında ilave edilen BN partikülleriyle ise teğetsel gerilme artışı % 7 mertebesinde
olmaktadır. Mukavemet artışının yüzdesel hesabı (2) ve (3) eşitliklerde gösterilmiştir.
(2)
(3)

Şekil 4. Yaşlandırma işlemine maruz kalmamış numunelerin teğetsel gerilme dayanımı

1 hafta süreyle 80oC sıcaklıkta hidrotermal yaşlandırmaya bırakılmış numunelerin teğetsel gerilme
mukavemetlerinde azalma görülmektedir (Şekil 5). Yaşlandırılmamış numuneler referans alınarak inceleme
yapıldığında saf epoksili numunenin teğetsel gerilme mukavemeti 402 Mpa değerinden 376 Mpa değerine düşerek
%6 mukavemet kaybetmiştir. BN partikül ilaveli epoksi kompozitte teğetsel mukavemet 430 Mpa değerinde 390 Mpa
değerine düşerek yaşlandırılmamış kontrol grubuna göre % 9 mukavemet kaybı olmuştur. Çok cidarlı KNT partikül
ilaveli epoksilerde mukavemet 470 Mpa değerinden 431 Mpa değerine düşmüş, yüzedesel olarak % 8,3 azalma
olmuştur. Hesaplamalar eşitlik (4)'e göre yapılmıştır.

(4)
2 hafta süreyle yaşlandırma işlemi uygulanmış numunelerde (Şekil 6) kontrol grubu olan yaşlandırılmamış
numunelere göre teğetsel gerilme mukavemet kaybı saf numuneler için % 12, BN partikül ilaveli numuneler için
%12.9, KNT ilaveli numuneler için % 14.6 olmuştur. 1 hafta yaşlandırılmış numunelerin mukavemet

değerleri referans alınarak 2. hafta sonunda birinci haftaya göre mukavemet kaybı eşitlik (4) kullanılarak
hesaplandığında saf numune için mukavemet kaybı % 6, BN ilaveli numuneler için % 4, KNT ilaveli
numuneler içi ise % 6,8 olmuştur. Yaşlandırma süresi uzadıkça mukavemet kaybındaki azalmanın hızla
devam ettiği dikkat çekmektedir.
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Şekil 5. Bir hafta süreyle yaşlandırma işlemine maruz kalmış numunelerin teğetsel gerilme dayanımı

Şekil 5. İki hafta süreyle yaşlandırma işlemine maruz kalmış numunelerin teğetsel gerilme dayanımı

3 hafta süreyle yaşlandırma işlemi uygulanmış numunelerde (Şekil 6) kontrol grubu olan yaşlandırılmamış
numunelere göre teğetsel gerilme mukaveti kaybı saf numuneler için % 14.2, BN ilaveli numuneler için %16 ve KNT
ilaveli numuneler için % 17 olmuştur. 2 hafta yaşlandırılmış numunelere göre referans alındığında 3 haftalık
yaşlandırma işlemi ardından mukavemet kaybı ise saf numuneler için % 2.4, BN ilaveli numuneler için % 3.8, KNT
ilaveli numuneler de ise % 3.2 olmuştur.

Şekil 6. Üç hafta süreyle yaşlandırma işlemine maruz kalmış numunelerin teğetsel gerilme dayanımı

4241

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Şekil 7’de yaşlandırılmamış, Şekil 8’de ise üç hafta süreyle yaşlandırma işlemine maruz kalmış numunelere
ait halka çekme testlerinden elde edilen sonuç hasar fotoğrafları verilmiştir.

Şekil 7. Yaşlandırılmamış halka çekme numuneleri

Şekil 8. Üç hafta süre ile yaşlandırılmış halka çekme numuneleri

3.1. Sonuç
Yaşlandırma işlemine maruz kalmamış numuneler için yapılan halka çekme testlerinden elde edilen sonuçlara
göre epoksi içerisine karıştırılan BN ve çok duvarlı KNT partikülleri mukavemeti ciddi oranda arttırmıştır. Sert yapısı
sebebi ile KNT’ler BN partiküllere göre daha fazla mukavemet kazandırmaktadır.
Hidrotermal yaşlandırma ile oluşturulan korozif ve nemli ortam ilk olarak malzemenin matris yapısını
etkilemektedir. 80oC’ de reçine ve reçine içerisindeki nano partiküller difüzyon ile yapı dışarısına çıkmaktadır.
Korozif ve nemli ortamda kompozit borular zamana göre azalan hızla sürekli mukavemet kaybetmektedir. Epoksi
içerisinde kullanılan nano partiküllerin malzeme hidrotermal yaşlanma dayanımı üzerinde herhangi bir olumlu etkisi
tespit edilmemiştir.
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Abstract
In this study, a new expert hepatitis diagnostic system based on the Linear Discriminant Analysis (LDA) –
Artificial Neural Network (ANN) is suggested. ANN has various applications in fields such as biomedical
engineering, computer vision, system identification and robotics. The UCI machine learning database
was used for the hepatitis illness dataset. Proposed LDA-ANN method performance is evaluated through
statistical methods such as classification accuracy, sensitivity and specificity statistical analysis methods.
The structure of this hepatitis diagnosis system can be described in three phases. In first phase, the
hepatitis dataset is obtained and features reduced. These 19 features of the hepatitis dataset are reduced
to 10 features using Linear Discriminant Analysis (LDA). In the second phase or classification stage,
each analysis reduced feature set is given to the ANN classifier. Finally, in third phase, the diagnosis
performance of our LDA-ANN expert system for diagnosis of hepatitis is calculated. The resulting
classification accuracy of this system was 91.13 %.
Keywords: Hepatitis; linear discriminant analysis; feature reduction; diagnosis systems; artificial neural
network.

1. INTRODUCTION
Hepatitin erken evre ya da akut fazının semptomları spesifik değildir ve genellikle influenza gibi diğer
hastalıkların belirtileri olmaktadır [1], [2]. Böylece, doktorlar genellikle teşhisi doğrulamak için kan testleri
kullanırlar. Belirtiler spesifik olmadığından veya önemli karaciğer hasarları ortaya çıkınmadığından, kronik
evrede hepatit hastalığını teşhis etmek daha zordur. Yapay Sinir Ağları (YSA) sınıflandırıcısı, şimdiye kadar
biyoinformatik, görüntü işleme, sinyal işleme, yer belirleme sistemleri, güvenlik ve hastalık teşhisi gibi çeşitli
alanlarda başarılı bir şekilde uygulanmıştır. YSA algoritmasının verimliliği ve performans avantajları, farklı
alanlardan gelen çok çeşitli problemlerde gösterilmiştir [3-5].
Son on yılda, YSA teorileri ve uygulamaları kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Bu makalede Doğrusal
Ayrışım Analizi (DAA) – Yapay Sinir Ağları (YSA) Sınıflandırıcısı yöntemine dayanan yeni bir uzman
hepatit teşhis sistemi tanıtılmıştır. YSA, biyomedikal mühendisliği, bilgisayar görmesi, sistem tanımlama ve
robotik gibi alanlarda çeşitli uygulamalara sahiptir. Hepatit hastalık veri seti için UCI makine öğrenme
veritabanı kullanılmıştır. Önerilen yöntem performansı, sınıflandırma doğruluğu, duyarlılık ve özgüllük gibi
istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilmektedir. Hepatit teşhis sisteminin yapısı üç aşamada
tanımlanabilir. İlk aşamada, hepatit veri seti elde edilir ve özellikler azaltılır. Hepatit veri kümesinin bu 19
özelliği Doğrusal Ayrışım Analizi (DAA) yöntemi kullanılarak, 10 özelliğe indirgenmiştir. İkinci aşama olan
sınıflandırma aşamasında ise, azaltılmış özellik kümesi YSA sınıflandırıcısına verilir. Son olarak, üçüncü
aşamada DAA – YSA uzman sistemimizin hepatit teşhisi için tanı performansı hesaplanmıştır. Sonuç olarak
bu sistemin sınıflandırma doğruluğu % 91.13 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, aynı
veya benzeri veri kümesini kullanarak yapılan hepatit teşhis çalışmalarından elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçların daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre daha yüksek
sınıflandırma doğruluk oranlarına sahip oldukları görülmüştür.
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2. ÖRÜNTÜ TANIMANIN TEMELLERİ
Örüntü tanıma ve makine öğrenmesi aynı anlamlara gelir [6]. Gerçekte, örüntü tanıma, veri modellerinin ve
düzenliliklerinin tanınmasına odaklanan makine öğrenmesidir. Pek çok durumda, "eğitim" verileri örüntü
tanıma sistemleri için eğitilir [6]. Bununla birlikte, tanımlanmamış veriler için daha önceden bilinmeyen
örüntüleri bulmak için diğer algoritmalar (denetimsiz öğrenme) kullanılabilir. Örüntü tanıma basitçe giriş
sinyalini sınıflandırma işlemi olarak tanımlanabilir. Bu işlem iki ana gruba ayrılabilir: Sınıflandırma ve
modelleme. Sınıflandırma işleminde, giriş sinyali iki veya daha fazla sınıfa ayrılır. Örüntü tanıma sistemi,
modelleme sürecinde girdi ve çıktı değişkenleri arasında uygun harita bulmaya çalışır. Genellikle, modelleme
problemleri, birçok nedenden dolayı sınıflandırma problemlerine göre daha zordur [18]. Örüntü tanımanın en
önemli kısmı özellik çıkarma aşamasıdır. Uygun özellikler bir özellik çıkarıcı tarafından çıkartılır. Eğer
uygun özellikler seçilmemişse, sınıflandırma için en iyi sınıflandırıcı seçilmiş olsa bile, performans kötü
olacaktır. Bu nedenle, vektörün boyutunu küçültmek için özellik çıkarıcı gerekir.

3. HEPATİT VERİTABANINDAN ÖZELLİK AZALTMAK İÇİN DAA YÖNTEMİ
Doğrusal Ayrışım Analizinin (DAA) hedefleri, özellik sınıfının boyutunu daha küçük yapmakla birlikte,
ayrışım bilgilerinin çoğunu korumaktır [4]. D tek boyutlu dizi {a1, a2, ..., aJ}, J1 ve J2 sırasıyla s1 ve s2
sınıfına aittir. P değeri bulmak için
p  sT a

(1)

Burada temel amaç mümkün olan tüm satırlar için en uygun olanını diğerlerinden ayrılabilmektir. Bu durum,
aşağıda Şekil 2’de gösterilmektedir:

Şekil 2. Ayırma yüzeyi, değerleri birbirinden optimum düzeyde ayrılabilir.

a ve p örneklerinin değerleri aşağıda,

Nr 

1
Jr

1
~
Nr 
Jr

a

(2)

k s r

r  L s
1

psi

T

k  sT N r

(3)

i k c r

Mesafe, amaç fonksiyonu olarak öngörülen araçların arasında ölçülür.

~ ~
F (s)  N1  N2  sT ( N1  N2 )

(4)

Fakat bu, tahminler arasındaki uzaklığın basit bir ölçüsüdür.
Çünkü bu ölçüm standart sapma sınıfları olarak kabul edilemez [4-6]. Fisher bu probleme bir çözüm önerdi.
Önerilen çözüm amacı, fonksiyonu maksimum düzeye çıkarmaktır. Eşitlik (8) ortalamalar arasındaki
ayrımdır. Eşitlik (5) sınıf dağılım ölçütü kullanılarak normalize edilmiştir. Burada, dağılım her sınıf için
tanımlanır. Bu dağılım varyansa eşdeğerdir.

~
X 2r 

( p  N )
~

2

(5)

r

psr
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~2 ~2
Tahmini örneklerin sınıf içi dağılımı ( X 1  X 2 ) olarak adlandırılır. Fisher lineer ayırıcı, wTx doğrusal
fonksiyon olarak tanımlanır. Denk. (6) bu doğrusal fonksiyonu kullanarak maksimize eder.

~ ~ 2
N1  N 2
F (s)  ~ 2 ~ 2
X1  X 2

(6)

4. HEPATİT HASTALIKLARI VERİ TANIMI
Hepatit hastalığı veri kümesini elde etmek için UCI makine öğrenme veritabanı kullanılmıştır. Bu veri setinde
20 özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerden birisi sınıf niteliğidir [1-8]. Hepatit sonuçları pozitif veya negative
olara karar alanı oluşturur. Çıktı sonuçları hastanın ölü ya da canlı olduğunu göstermektedir. Hepatit veri seti,
iki farklı hedef sınıfa ait 155 veriyi içerir. 20 özellik, 13 ikili ve 6-8 ayrık değerli 6 nitelik vardır. Ayrıca, sınıf
dağılımı ölüler için 32 vaka ve yaşayan hasta için 123 vaka içermektedir. Veri kümesinin özellik bilgileri
Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Hepatit veri kümesinin özellik bilgileri ve istatistiksel analizi
Özellik Bilgisi

Değerler

1

Yaş

10-80

2

Steroid

Evet, hayır

3

Cinsiyet

Erkek ve kadın

4

Varisler

Evet, hayır

5

Ascides

Evet, hayır

6

Malaise

Evet, hayır

7

Dalak palpe edilebilir

Evet, hayır

8

Karaciğer büyük

Evet, hayır

9

Iştahsızlık

Evet, hayır

10

Karaciğer firm

Evet, hayır

11

Örümcekler

Evet, hayır

12

Yorgunluk

Evet, hayır

13

Antiviral

Evet, hayır

14
15
16
17
18
19
20

Histoloji
Alk fosfat
Protime
Albümin
Sought
Bilirubin
Sınıf

Evet, hayır
33, 80, 120, 160, 200, 250
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
2.1, 3.0, 3.8, 4.5, 5.0, 6.0
13, 100, 200, 300, 400, 500
0.39, 0.80, 1.20, 2.00, 3.00, 4.00
Ölü, hayatta
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5. DDA - YSA SINIFLANDIRICIYA DAYALI UZMAN HEPATİT HASTALIKLARI TANI
SİSTEMİNİN UYGULANMASI
Bu makalede DDA - YSA sınıflandırıcıyı temel alan yeni bir uzman hepatit hastalıkları tanıma sistemi
tanıtılmıştır. Bu uygulamalarda YSA sınıflandırıcı kullanılmıştır. DDA - UÖM uzman hepatit hastalıkları
teşhis sistemi üç aşamadan meydana gelmiştir.
Birinci Aşama (Özellik Çıkarım Aşaması): Bu aşama bir özellik çıkarım aşamasıdır. Bu çalışmada kullanılan
hepatit hastalıkları veri seti UCI makine öğrenme veritabanından elde edilmiştir. Hepatit veri seti 19
özellikden oluşmaktadır. Hepatit veri kümesinin bu 19 özelliği Doğrusal Ayrışım Analizi (DAA) kullanılarak
10 özelliğe indirgenmiştir.
İkinci Aşama (Sınıflandırma Aşaması): İkinci aşama olan sınıflandırma aşamasında ise, azaltılmış özellik
kümesi YSA sınıflandırıcısına verilir. Bu uygulamada kullanılan YSA sınıflandırıcısının aktivasyan
fonksiyonun türü ve sayısı, öğrenme oranı gibi bu parametre değerleri, birkaç farklı denemeden sonra en iyi
performans için belirlenerek, kullanılmıştır.
Üçüncü Aşama(Test Aşaması): Bu aşamada, önerilen DAA-UÖM uzman sisteminin hepatit teşhisi için
doğru tanıma performansı test edilmektedir.
Bu önerilen sistemin sınıflandırma doğruluğu % 91.13 olarak bulunmuştur.

6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
YSA sınıflandırıcısı, biyomedikal mühendisliği, bilgisayar görmesi, sistem tanımlama ve robotik gibi farklı
alanlarda uygulanmaktadır. Bu makalede, DDA - YSA yöntemine dayanan yeni bir uzman hepatit hastalıkları
teşhis sistemi sunulmuştur. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, aynı veya benzeri veri kümesini kullanarak
yapılan hepatit teşhis çalışmalarında elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçların daha
önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre daha yüksek sınıflandırma doğruluk oranlarına sahip oldukları
görülmüştür.
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Abstract
Rapid reduction of fossil fuel sources, strict legitimate regulations on exhaust emissions, increases in fuel
prices are contributing to new and renewable fuel researches. One of the alternative fuels; because of it
can be used in existing engines with lower greenhouse gas emissions and is derived from vegetable oils.
The engine performance in diesel engines related to the quality of the sprayed fuel.
In this study, experiments was carried out in a single-cylinder engine by adding n-hexane additive in the
proportion of 8% by volume (PHX8) and 16% (PHX16) in biodiesel (P0) which is produced from
cottonseed oil. While the viscosity, density and cetane number of n-hexane added fuels decreased, the
lower heat value increased. The torque at 1400 1/min, which maximum torque is obtained increases
3.29% in the additive added PHX16 fuel, while the specific fuel consumption is reduced by 4.18%,
compared to P0 fuel, When exhaust emissions are examined; at 1400 1/min, the emissions of CO, HC and
smoke in PHX20 fuel decreased respectively by 4.36%, 13.95% and 9.35%, compared to P0 fuel, while
NOx emission increased by 2.01%.
Keywords: n-hexane, Fuel Additives, Biodiesel, Engine Performance, Exhaust Emission

Biyodizel İçerisine n-hexane Katkı Maddesi İlavesinin Motor
Performansı ve Emiyonlarına Etkisinin İncelenmesi
Özet
Fosil yakıt kaynaklarının hızla azalması, egzoz emisyonları üzerindeki sıkı kanuni düzenlemeler, yakıt
fiyatlarındaki artış yeni ve yenilenebilir yakıt araştırmalarına katkıda bulunmaktadır. Alternatif
yakıtlardan bir tanesi; daha düşük sera gazı emisyonlarına sahip, mevcut motorlarda kullanılabilmesi ve
bitkisel yağlardan elde edilmesinden dolayı biyodizeldir. Dizel motorlarda motor performansı;
püskürtülen yakıtın kalitesi ile ilgilidir. Bu çalışmada pamuk yağından üretilen biyodizel (P0) içerisine nhexane katkı maddesi hacimce %8 (PHX8) ve %16 (PHX16) oranlarında ilave edilerek tek silindirli bir
motorda deneyler yapılmıştır. n-hexane ilave edilen yakıtların viskozite, yoğunluk ve setan sayısı
azalırken, alt ısıl değeri artmıştır. Katkı maddesi ilave edilen yakıtlarda maksimum momentin elde
edildiği 1400 1/min’de moment P0 yakıtına göre PHX16 yakıtında % 3.29 artarken, özgül yakıt tüketimi
%4.18 azalmıştır. Egzoz emisyonları incelendiğinde; 1400 1/min’de P0 yakıtına göre PHX16 yakıtında
CO, HC ve is emisyonları sırasıyla %4.36, %13.95 ve %9.35 azalırken NO x emisyonu %2.01 artmıştır.
Anahtar Kelimeler: n-hexane, Yakıt Katkıları, Biyodizel, Motor Performansı, Egzoz Emisyonu
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1. GİRİŞ
Ulaşım sektörü fosil yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonlarına önemli katkıda bulunmaktadır. Artan yakıt
maliyetleri ve sıkı emisyon standartları araştırmacıları motor verimliliğini arttırmak ve emisyonların
azaltılması için alternatif yakıt çalışmalarına yönlendirmiştir [1]. Dizel motorlarından kaynaklı
emisyonları ve yakıt tüketimin azaltmak için dünya çapında önemli araştırmalar yapılmaktadır. Motor
tasarım çalışmalarıyla emisyonlar ve yakıt tüketimi önemli ölçüde azaltılmıştır. Bununla birlikte tek
başına motor tasarım çalışmaları ile istenen emisyon standartlarını elde etmek zordur. Son yıllarda artan
çevresel kaygılar, petrol kaynaklarının tükenmesi, daha ucuz ve çevre açısından kabul edilebilir
yenilenebilir kaynaklardan alternatif yakıtlar geliştirmek için araştırmalar artmaktadır [2]. Alternatif bir
yakıt olarak biyodizel dizel yakıtından daha iyi egzoz emisyonu ve yenilenebilir olmasından dolayı dünya
çapında önem kazanmıştır [3]. Dizel motorlarda yakıt olarak doğrudan biyodizel kullanımında dizel
yakıtına göre farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olmasından dolayı çeşitli sorunlar olmaktadır
[4]. Yakıtın fiziksel özelliklerini iyileştirmek, daha iyi yanma ve zararlı egzoz gazlarını azaltmak için
yakıt içerisine çeşitli katkı maddesi ilave edilmektedir. Bu katkı maddeleri hidrokarbonların daha iyi
yanması için katalitik etki oluşturmaktadır [5]. Katkı maddesi kullanımı son yıllarda bu alanda
araştırmaların odak noktası olmaktadır. İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtın fiziksel ve kimyasal
özellikleri motor performansı, yakıt ekonomisi ve emisyon karakteristiklerini etkilemektedir. Katkı
maddesi kullanımı ile yakıtın; performans, yanma ve emisyon karakteristikleri iyileştirilebilir. Dizel
motor performansı; enjekte edilen yakıtın kalitesi, yanma odasındaki hava/yakıt karışımı, yakıtın
atomizasyonu, buharlaşması, yakıtın yoğunluğu ve viskozitesi ile alakalıdır [6]. Biyodizelin dizel yakıtına
göre yüksek viskozite ve yoğunluğu vardır. Yapılan araştırmalarda yüksek viskozite ve yoğunluğun daha
düşük püskürtme kalitesine yol açtığı belirtilmektedir. Bunu sonucunda püskürtülen yakıtın ortalama
damlacık çapı ve parçalanma süresi artmaktadır [7]. Bu çalışma da biyodizelin kullanımını kısıtlayan
olumsuz yakıt özelliklerinin iyileştirilmesi düşünülmüştür. Biyodizelin setan sayısı, yoğunluk, viskozite,
parlama noktası ve ısıl değer gibi yakıt özellikleri yanmayı olumsuz etkilemektedir.

2. MATERYAL VE METOT
Deneylerde kullanılan biyodizel pamuk yağından transesterifikasyon yöntemi ile üretilmiştir. 60±1 oC
sıcaklığında 1 saat gerçekleşen reaksiyonda katalizör olarak NaOH, alkol olarak Metanol kullanılmıştır.
Deney yakıtları hazırlanırken pamuk metil esteri (P0) içerisine hacimce %8 (PHX8) ve %16 (PHX16)
oranlarında n-hexane katkı maddesi ilave edilmiştir. Katkı maddesi ilave edilen yakıtların özellikleri
Tablo 1’de gösterilmiştir. Motor deneyleri kararlı çalışma koşulları sağlanarak sabit motor çalışma
sıcaklığında 6 farklı devirde yapılmıştır. Metil esterler içerisine n-hexane katkı maddesi ilave edilerek
yakıt özelliklerinin ve buna bağlı performans ve emisyon karakteristiklerinin iyileştirilmesi
amaçlanmıştır.
Tablo 1. Deney yakıtı özellikleri

P0
PHX8
PHX16
n-hexane

Setan Sayısı

Yoğunluk
(g/cm3)

Viskozite
(mm2/s, 40 oC)

Alt Isıl Değer
(MJ/kg)

ASTM D 6751
57,1
54,2
51,5
44,8

ASTM D 1298
0,886
0,871
0,852
0,650

ASTM D 445
4,64
3,51
2,79
0,51

ASTM D 2015
38.69
38.95
39.16
---

Çalışmada, tek silindirli bir dizel motor hidrolik dinamometre test sistemine monte edilmiştir. Deney
düzeneğinin şematik resmi Şekil 1’de görülmektedir. Motorun yüklenmesi anındaki değerler, 1 g
hassasiyetinde, 0–200 kg aralığında ölçüm yapabilen CAS marka SBA 200L model yük hücresi
kullanılarak okunmuştur. Dinamometrenin devir ölçüm aralığı 0-6500 1/min ve tork ölçüm aralığı 0 - 450
Nm’dir. Deney motoruna ait teknik özellikler Tablo 2’de sunulmuştur. Test sürecinde egzoz
emisyonlarının ölçümü için Şekil 2’de görülen Bosch-BEA 350 model emisyon ölçüm cihazı ve duman
emisyonu ölçümü için Bosch RTM 430 model duman ölçüm kiti kullanılmıştır. Cihaz, CO, CO 2, HC,
NOx emisyonlarını ve duman koyuluğunu, egzoz gazının hacimsel debisine oranını (%) olarak
ölçebilmektedir.
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Şekil 1. Motor test düzeneği

Şekil 2. Bosch BEA 350 egzoz emisyonu ölçüm cihazı
Tablo 2. Deney motoru teknik özellikleri
Model
Motor tipi
Silindir sayısı
Silindir hacmi, cm
ÇapxStrok, mm
Sıkıştırma oranı
Maksimum motor devri, 1/min
Maksimum motor torku, Nm
Maksimum motor gücü, kW
Soğutma şekli

3 LD 510
Dört zamanlı, Direkt enjeksiyonlu
1
510
85x90
17.5:1
3300
32.8
9
Su soğutmalı

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Biyodizel içerisinde n-hexane oranının artmasıyla tüm devirlerde moment ve güç artmıştır. Şekil 3 ve
Şekil 4’de moment ve güç grafiği görülmektedir. Maksimum momentin elde edildiği 1400 1/min’de P0
yakıtına göre PHX8 ve PHX16 yakıtlarında momentteki artış sırasıyla %1,55 ve %3,29 olmuştur.
Momentteki maksimum artış 3200 1/min’de P0 yakıtına göre PHX16 yakıtında %5,24 olmuştur.
Maksimum güç 2800 1/min’de P0 - PHX8 ve PHX16 yakıtlarında sırasıyla 7,74 – 7,90 ve 8,06 kW
olmuştur. n-hexane katkı maddesi ilave edilen yakıtların viskozite, yoğunluk ve setan sayısı düşerken alt
ısıl değeri de artmaktadır. Bu yakıtın silindir içerisindeki nüfuzunu, atomizasyonu etkiler ve yakıt/hava
karışımının daha iyi olmasına sebep olur. n-hexane ilave edilen yakıtların motor gücü ve momentinin
yüksek olması atomizasyonunun iyi ve yanma verimliliğinin artmasının sonucu olduğu düşünülebilir. Xue
ve ark., yapmış oldukları çalışmada biyodizelin viskozite ve yoğunluğundaki azalmanın motor gücü ve
torkunu olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir [8].
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Şekil 3. Biyodizel n-hexane karışımı moment grafiği

Şekil 4. Biyodizel n-hexane karışımı güç grafiği

Şekil 5’de pamuk metil esteri n-hexane karışımının motor hızına bağlı özgül yakıt tüketimi değişimleri
görülmektedir. Özgül yakıt tüketimi eğrisi incelendiğinde minimum özgül yakıt tüketimi maksimum
momentin elde edildiği 1400 1/min’de PHX16 yakıtı ile 276,55 g/kWh elde edilmiştir. 1400 1/min’de P0
yakıtına göre özgül yakıt tüketimindeki azalma PHX8 yakıtında %2,03 olurken PHX16 %4,18 olmuştur.
Yüksek devirlerde özgül yakıt tüketimindeki azalma artmaktadır. Özgül yakıt tüketimindeki maksimum
düşüş 3200 1/min’de PHX16 yakıtında %5,55 elde edilmiştir. Yakıtın fiziksel ve kimyasal özellikleri
yakıt tüketiminin de önemli rol oynamaktadır [8]. n-hexane ilave edilen yakıtların viskozitesinde ve
yoğunluğundaki azalma yakıt tüketimini olumlu yönde etkilemiştir. Viskozite ve yoğunluk azalması
özellikle düşük motor hızında atomizasyon karakteristiklerini etkilemektedir [9].
Şekil 6 ve Şekil 7’de CO ve HC emisyonları grafiği görülmektedir. CO ve HC emisyonu motorda
kullanılamayan kayıp kimyasal enerjiyi ifade ettiği için, bu emisyonlardaki artış motor performansını
olumsuz yönde etkilemektedir. CO ve HC emisyonu 2800 1/min devrine kadar devir artışı ile birlikte
azalırken daha sonra tekrar artmaya başlamıştır. Tüm devirlerde n-hexane oranının artışıyla CO ve HC
emisyonları azalmaktadır. 2800 1/min de CO emisyonu P0 yakıtına göre PHX8 ve PH16 yakıtlarında
%2,31 ve %12,85 azalmıştır. HC emisyonu ise %6,66 ve %16,66 azalmıştır. CO ve HC emisyonu
yanmanın kalitesine bağlıdır. n-hexane ilave edilen yakıtların yoğunluk ve viskozitesindeki azalma
püskürtülen yakıtın damlacık çapının küçülmesine sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak yanma ve
püskürtme kalitesinin artarak CO ve HC emisyonu azalmaktadır.
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Şekil 5. Biyodizel n-hexane karışımı özgül yakıt tüketimi grafiği

Şekil 6. Biyodizel n-hexane karışımı karbonmonoksit (CO) emisyonu grafiği

Şekil 7. Biyodizel n-hexane karışımı hidrokarbon (HC) emisyonu grafiği

Şekil 8’de NOx emisyonu grafiği görülmektedir. NOx emisyonları yanma odasında sıcaklığın 1800 K’in
üzerinde kalma süresi ile yanma bölgesindeki oksijen konsantrasyonuna bağlıdır. Biyodizeli içerisinde nhexane oranının artmasıyla tüm devirlerde NOx emisyonları artmıştır. 1400 1/min’de NOx emisyonundaki
artış PHX8 ve PHX16 yakıtlarında sırasıyla %1,05 ve %2,01 olmuştur. Dizel motorlarda NOx oluşumuna
etki eden birçok faktör vardır. Silindir içi gaz basıncı, ısı yayılım oranı, reaksiyon sıcaklığı, yakıtın
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viskozitesi, oksijen içeriği, setan sayısı, püskürtme ve yanmadaki iyileşmeler, yakıt hammadde kalitesi ve
çalışma parametreleri NOx emisyonunu etkilemektedir [8,10].

Şekil 8. Biyodizel n-hexane karışımı azotoksit (NOx) emisyonu grafiği

Şekil 9’da is emisyonu grafiği görülmektedir n-hexane oranının artmasıyla tüm devirlerde is emisyonları
azalmıştır. 1400 1/min’de P0 yakıtına göre is emisyonundaki azalma PHX8 ve PHX16 yakıtlarında
sırasıyla %3,32 ve %9,35 olmuştur. İs emisyonundaki maksimum azalma 2200 1/min’de PHX16
yakıtında %14,91 olmuştur. İs, dizel motorlarda yanma işleminin istenmeyen bir yan ürünüdür. Katkı
maddesinin atomizasyon özelliklerini iyileştirmesine bağlı olarak silindir içerisin de yanmanın
iyileşmesini ve is emisyonlarında önemli oranlarda azalmalar olmaktadır.

Şekil 9. Biyodizel n-hexane karışımı is emisyonu grafiği

4. SONUÇ
n-hexane katkı maddesi ilave edilen yakıtların viskozite, yoğunluk ve setan sayısı düşerken, alt ısıl değeri
artmaktadır. Yakıt özelliklerindeki iyileşmeye bağlı olarak moment ve güç artarken özgül yakıt tüketimi
azalmaktadır. Setan sayısındaki azalma momenti ve gücü olumsuz etkilemesi beklenirken vizkozite ve
yoğunluktaki iyileşme bu olumsuzluğun ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Yakıt özelliklerindeki
iyileşme emisyonlarıda iyileştirmiştir. n-hexane karışım yüzdesinin sınırı yakıt özelliklerini etkilediği için
yakıtın kullanılabilirliği açısından da çok önemlidir. n-hexane karışımının belirli bir sınırda tutulması
motor gücü açısından önemlidir. Ayrıca n-hexane karışım yüzdesinin sınırı yakıt özelliklerini etkilediği
için yakıtın kullanılabilirliği açısından da çok önemlidir.
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Özet
Bu çalışmada, soya yağı karışımından biyodizel üretim süreci tek aşamalı alkali katalizör kullanılarak
optimize edilmiştir. Optimizasyon süreci katalizör konsantrasyonu, metil alkol/yağ oranı, reaksiyon
sıcaklığı ve reaksiyon süresi gibi parametrelere bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda,
optimum biyodizel dönüşüm verimi %0,75 katalizör konsantrasyonu, %20 metil alkol/yağ oranı, 90 dk
reaksiyon süresi ve 60°C reaksiyon sıcaklığında %86 verim elde edilmiştir. Optimum koşullarda elde
edilen biodizelin yakıt özellikleri belirlendikten sonra biyodizelin motor performans ve egzoz
emisyonlarına etkileri direkt enjeksiyonlu ve tek silindirli bir dizel motorunda incelenmiştir. Dizel yakıtı
ile karşılaştırıldığında biyodizel kullanımı özgül yakıt tüketimi artmış, motor torku, gücü ve momenti ise
azalmıştır. Biyodizel kullanımı ile emisyon değerlerinde ise NOx emisyonları artmış, is ve CO emisyonları
azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soya, Motor Performansı, Egzoz Emisyonları, Biyodizel

Abstract
In this study, the biodiesel production process from the mixture of soybean oil was optimized by using
alkali catalyzer single phase reaction. The process was optimized as depending on the parameters such
as catalyst concentration, methanol/oil ratio, reaction temperature and reaction time.As the consequence
of this study, optimum biodiesel production efficiency was obtained 86 % at the 0.75 wt % sodium
hydroxide concentrate as catalyst, 20 wt% methanol/oil ratio, 90 min reaction time and 60 °C reaction
temperature. After fuel characteristics of the biodiesel obtained for optimum circumstances were
determined, the effect of biodiesels using to engine performance and exhaust emission were investigated
in a single cylinder-direct injection diesel engine. With using of biodiesel of soybean oil, engine power
and engine torque have decreased and specific fuel consumption has increased compared to conventional
diesel fuel. In addition to this, the carbon deposit and CO emissions were decreased but the NOx emission
was increased with using of biodiesel.
Keywords: Soybean, Engine Performance, Exhaust Emissions, Biodiesel
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1. GIRIŞ
Enerji geçmişten günümüze insanların en temel ihtiyaçlarından olmuştur. Bu ihtiyaç genellikle petrol ve
türevi kaynaklardan karşılanmaktadır [1]. Artan dünya nüfusuyla birlikte azalan petrol kaynakları, insanları
yeni ve alternatif enerji kaynakları arayışına yönlendirmiştir [2-4]. Jeotermal, hidrojen, güneş, biokütle ve
biyogaz başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarından olanlarıdır. Soya, kolza, ayçiçeği, aspir gibi yağlı tohum
bitkilerinden, karbonhidratça zengin bitkilerden, çeşitli bitkisel atıklardan ve endüstriyel atıklar biyokütle
enerji kaynağı olarak kullanılır. Son zamanlarda benzin ve dizel yakıtın yerine alternatif yakıtlar etanol ve
biyodizel kullanılmaktadır [5]. Biyodizel, hayvansal veya bitkisel yağlar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde
edilen alternatif bir dizel yakıtıdır [6]. Yağların temel bileşiği olan trigliserit ile metanol gibi kısa zincirli
alkollerin transesterleşme tepkimesi sonucu elde edilen yağ asidi metil esterlerin (YAME) karışımını içerir.
YAME, biyodizel olarak da ifade edilir. Trigliseritler ve metanol, sodyum ve potasyum hidroksit gibi bazik
katalizörler veya sülfirik ve hidroklorik asit gibi asit katalizörlerin varlığında tepkimeye girerek YAME ve
gliserin oluştururlar [7]. Transesterleşme tepkimesini; alkol yağ karışım oranı, kullanılan alkolün türü,
katalizörün miktarı ve cinsi, tepkime sıcaklığı ve süresi ciddi bir şekilde etkiler. Üretilen biyodizelin
kullandığımız dizele göre bazı özellikleri farklılık göstermektedir. Bitkisel yağların dizel yakıtı ile
karıştırılması durmunda yoğunluk ve viskozitesinden dolayı karışmama aralığı gibi bazı olumsuzluklar
meydana gelmektedir. Yüksek viskozite, püskürte esnasında damlacık boyutunda büyümeye sebep olmakta
ve buna bağlı olarak da iyi bir atomizasyon sağlanamamaktadır [8].
Aydın ve arkadaşları tarafından yapılan Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor
Performansı ve Emisyonlara Etkisi isimli çalışmada atık yağlardan elde edilen biyodizelin bir dizel motorda
alternatif yakıt olarak kullanılmasının motor performansı ve emisyonlarına etkisini deneysel olarak
araştırılmıştır. Test motoru, dizel ve saf biyodizel yakıtları ile sabit bir hızda ve farklı yüklerde test edilmiştir.
Deney sonuçlarına göre dizel yakıtı ile kıyaslandığında fren özgül yakıt tüketiminde %3 artma, fren özgül
enerji tüketiminde %5 azalma görülmüştür. Bunun yanı sıra NO x,CO ve is emisyonlarında sırasıyla %17,
%33, ve %31 oranlarında azalma, HC emisyonlarında ise %24 oranında artış meydana gelmiştir [9]. Sezer
tarafından yapılan Dizel Yakıtı, Biyodizel Yakıtı ve Karışımlarının İçten Yanmalı Motorlara Etkilerinin
Teorik İncelenmesi isimli çalışmada, soya yağı metil esteri biyodizel yakıtı ve bunların belirli oranlarda
karışımlarının dizel motorların püskürtme ve yanma karakteristikleri, motor performansı, egzoz
emisyonlarına etkileri teorik olarak incelemiştir. İncelemeler sonucunda biyodizel kullanımı ile dizel yakıtına
göre motor performansı ve partikül madde emisyonlarında azalma; NO x emisyonlarında ve özgül yakıt
tüketiminde artış görülmüştür. Bu çalışmayı yapılırken bir bilgisayar yazılımından faydalanılmıştır [10].
Altun ve Öner tarafından yapılan çalışmada hayvansal iç yağlardan biyodizel üretmişlerdir. Yapılan
çalışmada transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretmişlerdir. Üretilen biyodizelin viskozitesi ve
yoğunluğu dizel yakıtına yakın, ısıl değeri ise %8 daha düşüş çıkmıştır [11]. Ekinci ve arkadaşları tarafından
yapılan Biyodizel Yan Ürünü Gliserinin Esterleşme ve Asetilasyonu ile Değerli kimyasalların Üretimi isimli
çalışmada gliserinin asetik asitle esterleşme reaksiyonu Smopex-101 varlığında sıvı faz kesikli otoklav
reaktöründe incelemişlerdir [12]. Abdulvahitoğlu ve arkadaşı tarafından yapılan Dizel Motorlarda Alternatif
Yakıt Olarak Karpuz Çekirdeği Biyodizelinin Değerlendirilmesi isimli çalışmada dizel motorlarda alternatif
yakıt olarak karpuz çekirdeği yağı biyodizel kullanılabilirliğini değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak karpuz
çekirdeği biyodizeli kullanımıyla test motorunda tork ve fren güç değerlerinde biraz azalma görüldüğü,
emisyon değerlerinde ise düzelme görüldüğü gözlemlenmiştir [13]. Hazar ve Öztürk tarafından yapılan
çalışmada yer fıstığı yağından biyodizel üretmişler ve birtakım testler ile iç ve dış emisyon değerlerini
incelemişler ve sonuçları elde etmişlerdir. Elde edilen verilere göre CO, HC ve is emisyon değerlerinde ciddi
anlamda düşüş görülürken, NOx emisyon değerlerinde artış olduğu tespit edilmiştir [14].

2. MATERYAL METOT
Yapılan çalışmada, soya yağı sentezinden transesterifikasyon metoduyla biyodizel üretimi yapılmıştır.
Yapılan deneylerde metil alkol olarak (CH3OH) ve katalizör olarak da sodyum hidroksit (NaOH)
kullanılmıştır. Çalışmada ise terazi, termometre, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, geri soğutucu, manyetik balık,
reaktör kabı vb. ekipmanlar kullanılmıştır. Optimizasyon süreci katalizör konsantrasyonu, metil alkol/yağ
oranı, reaksiyon sıcaklığı ve reaksiyon süresi gibi parametrelere bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Üretilen
biyodizel %5 ve%20 oranında dizel yakıtla karıştırılarak motor performans ve emisyonlarına etkileri tek
silindirli bir motorda incelenmiştir [15].
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Şekil 1. Test Düzeneği

Biyodizelin motor performans testleri Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği test laboratuvarında Şekil
1’deki test düzeneğiyle gerçekleştirilmiştir. Testte sırasıyla 1800, 2000, 2200, 2500 ve 2750 dev/dk olarak
beş farklı devirde gaz kelebeği sabit ve basılı konumda iken motora yükleme yapılmıştır. Yapılan deneylere,
tam gaz konumda ve motor yüksüz bir şekilde başlanılmıştır. Motor ile dinamometre yüklenerek motor en
düşük devire ininceye kadar yüklemelere devam edilmiştir. İs emisyonu, moment değerleri, yakıt tüketimi ve
motor devri eş zamanlı olarak kaydedilmiştir. Aynı şartlar altında en az üç test sonucunda motor devri ve
motor momenti verilerinin aritmetik ortalaması alınarak sonuçlar tespit edilmiştir. Hassas terazi ve
kronometre kullanılarak ölçülen yakıt sarfiyatı baz alınarak 2 dakikadaki yakıt tüketimlerine göre
kaydedilmiştir. Dizel motora ait yakıt tüketim değerleri Ohaus marka GT-8000 model, 0,1 g hassasiyete sahip
azami 8 kg. yakıt ölçebilen dijital terazi yardımıyla g/dk olarak kütlesel debi ölçümü gerçekleştirilmiştir.
Deneylerde kullanılan dinamometre, Cusssons marka ve P8160 model, tek silindirli DC elektrikli ve 30
rejenertiftir. Dinamometre azami 4000dev/dk motor devrinde 10kW güç absorbe edebilmekte olup, moment
kol uzunluğu 0,25 m’dir [15].
Çalışmada optimum üretim koşullarını belirlemek için farklı parametreler (katalizör oranı, sıcaklık, reaksiyon
süresi, metanol oranı) kullanılmıştır. Reaksiyon sıcaklıkları sırasıyla 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C olarak
değiştirilmiştir. Katalizör oranı yağa göre ağırlıkça %0,25, %0,5, %0,75, %1, %1,25 oranlarında
kullanılmıştır. Metanol oranı, soya yağına göre %10-30 değerleri arasında, reaksiyon süreleri ise 30, 60, 90,
120, 150 dakika olarak değiştirilmiştir. Optimum koşullarda üretilen biyodizelin özellikleri çizelge 4’te
gösterilmiştir [15].
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Çizelge 4. Biyodizel özelliklerinin dizel yakıtla karşılaştırılması [15].

Dizel Yakıtı
820(EN590)
2,0845
>55
4,5
<=460
<=200
>=51
-

Yoğunluk (kg/m3) 15°C
Viskozite (mm2/s) 40°C
Parlama Noktası
Yağlayıcılık
Su içeriği
Setan Sayısı
Oksidasyon Sayısı
İyot Sayısı

Biyodizel (EN14214)
8603,5900
>=12
5,0
0<=50
>=51
0
>=6
<=12
0

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Biyodizel üretimi; 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°Creaksiyon sıcaklıkları, %0,5, %0,75, %1, %1,25 katalizörün
yağa göre ağırlıkçaoranları, %10, %15, %20, %25, %30, metanolün yağa göre ağırlıkça oranları ve 30dakika,
60 dakika, 90 dakika, 120 dakika reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu değerlere göre en yüksek
verimin 90 dk reaksiyon süresi, 60°C reasksiyon sıcaklığı, %0,75 yağa göre ağırlıkça katalizör oranı ve %20
yağa göre ağırlıkça metanol oranında %86 olarak elde edilmiştir [15].
Çizelge 5. Biyodizel optimizasyon sürecini etkileyen parametreler ve dönüşüm verimleri [15].

Deney No

Alkol
Oranı
(%)

Katalizör
Oranı
(%)

Süre

Sıcaklık

(dk)

(°C)

Dönüşüm
Verimi
(%)

1

15

0,5

60

50

71,82

2

15

0,5

60

70

76,09

3

15

0,5

120

50

78,80

4

15

0,5

120

70

70,81

5

15

1

60

50

74,78

6

15

1

60

70

73,23

7

15

1

120

50

75,65

8

15

1

120

70

68,12

9

25

0,5

60

50

63,45

10

25

0,5

60

70

54,48

11

25

0,5

120

50

70,39

12

25

0,5

120

70

65,06

13

25

1

60

50

80,49

14

25

1

60

70

68,19

15

25

1

120

50

80,66

16

25

1

120

70

70,86

17

10

0,75

90

60

74,00

18

30

0,75

90

60

80,36

19

20

1,25

90

60

74,41

20

20

0,75

30

60

85,81

21

20

0,75

150

60

82,90

22

20

0,75

90

40

82,02

23

20

0,75

90

80

75,93

24

20

0,75

90

60

86,01
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3.1. Motor Performansı ve Testleri
Motor Momenti Değişimi
Şekil 3’te motor devrine bağlı olarak torkun değişimi gösterilmiştir. Yapılan testlere göre motor torku
bakımından dizel yakıt kullanımı, B5 ve B20 yakıtlara göre daha fazla sonuç vermiştir. B5’e göre ortalama
%1,39, B20’ye göre %4,02 daha yüksek tork değerleri elde edilmiştir. Tüm yakıtlar için en yüksek tork
değerine 2200 dev/dk motor devrinde ulaşılmıştır [15].
Motor momentindeki bu düşüşün olası sebebi yüksek motor hızlarında hacimsel verimin azalması ve mekanik
kayıpların artması olarak düşünülmektedir [4].

Şekil 3. Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının motor torklarının değişimi.

Motor Gücü Değişimi
B5 ve B20 yakıtları kullanımı ile motor güçlerinde
sırası ile %1,35 ve %3,97’lik bir azalma gözlemlenmiştir [15].

dizel

yakıtına

göre

ortalama

olarak

Daha önceki çalışmalar incelendiğinde genellikle biyodizel yakıtları dizel yakıtlarına oranla daha düşük alt
ısıl değere sahip olduğu için motor gücü düşüş göstermektedir. Ancak güç düşüşünün motor performansını
çok fazla etkileyici bir boyutta olmadığı görülmektedir [3].

Şekil 4. Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının motor güçlerinin değişimi.

Özgül Yakıt Tüketimi Değişimi
Şekil 5’te motor devrine bağlı olarak özgül yakıt değişimleri görülmektedir.Özgül yakıt tüketimleri motor
devrinin artması ile belirli bir değere kadar azalmakta ve sonrasında artış göstermektedir. Tüm yakıtlar için
minimum özgül yakıt tüketimi 2500 dev/dk motor devri olarak belirlenmiştir. Bu motor devrinde B5 ve B20
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yakıtları kullanımı ile özgül yakıt tüketiminde dizel yakıtına göre sırası ile %10,22 ve %18,01 artışlar elde
edilmiştir [15].
Biyodizel yakıtların viskozite ve yoğunluk değerleri dizel yakıta kıyasla daha yüksektir. Bu yüzden yakıtın
yanma odasına enjeksiyonu sırasında atomizasyon kalitesi düşmektedir. Bunun bir sonucu olarak yanmanın
gerçekleştiği yüzey alanı azalmaktadır. Bu sebeple sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı motorlarda
biyodizel kullanımı özgül yakıt tüketimini arttırmaktadır [16].

Şekil 5. Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerinin değişimi

İs Emisyonu Değişimi
Şekil 6’da motor devrine bağlı olarak is emisyonu değişimi görülmektedir. Düşük motor devirlerinde is
emisyonu maksimumdur. Motor devrinin artması ile is emisyonu motor devrine bağlı olarak azalmaktadır.
Minimum is emisyon değerleri tüm yakıtlar için 2800 dev/dk motor devrinde elde edilmiştir. Bu motor
devrinde B5 ve B20 yakıtları kullanımı ile is emisyonunda tüketiminde dizel yakıtına göre sırası ile
%19,48 ve %28,99 azalmalar görülmüştür [15].
İs Emisyonlarında meydana gelen bu düşüşün üretilen biyodizel yakıtlarda, normal dizele göre daha az
olan C varlığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu durum benzer çalışmalarda da ifade edilmiştir [14].

Şekil 6. Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının is emisyonlarının değişimi

3.2. Emisyon Değerleri Ölçümü
CO Emisyonları Değişimi
Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının CO emisyon değerleri Şekil 8’de görülmektedir. B5 ve B20 yakıtlarının CO
değerleri dizel yakıtına kıyasla sırasıyla ortalama %3,39, %12,85 daha düşüktür. Biyodizel yakıtı içerisindeki
oksijen miktarının dizel yakıta kıyasla fazla olması daha kaliteli bir yanma gerçekleşmesine olanak
sağlamaktadır [15].
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Oksijenin biyodizellerde daha yüksek oranda olması CO emisyonlarındaki düşüşün temel nedeni olarak
düşünülmektedir. CO’nun CO2’ ye döüşümünün gerçekleşmesi CO emisyonunu azaltmıştır. Dizele oranla
biyodizeldeki C/H oranı da CO emisyonunun düşmesine sebep olan bir diğer faktördür. Sonuç olarak
biyodizel kullanımıyla birlikte CO emisyonunda düşüş olduğunu gözlemlemişlerdir [13].

Şekil 7. Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının CO emisyon değerleri

NOx Emisyonları Değişimi
Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının NO xemisyon değişim grafiği Şekil 9’da gösterilmiştir. Dizel yakıta kıyasla B5
ve B20 yakıtlarının NO x miktarındaki değişimler sırasıyla ortalama %4,23 ve % 10,21 artış göstermiştir.
Oksijen miktarının normal dizel yakıta göre fazla olması iyi bir yanma karakteristiğine sahip olmasını
sağlamıştır. Bunun yanında CO emisyonlarında azalma, NO x emisyonlarında ise artma olduğu saptanmıştır
[15].
NOx oluşumu üzerinde en önemli faktör, yüksek sıcaklık altında O2’nin N ile kolayca reaksiyona girmesidir.
Yükün artışıyla birlikte hava/yakıt karışım oranı artması ve yanma odasının ortalama gaz sıcaklığının artışı,
sıcaklığa karşı hassas olan NOx oluşum mekanizmasını tetiklemiş ve NOx miktarını artırmıştır şeklinde ifade
edilebilir. [14].

Şekil 8. Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının NOx emisyon değerleri

4. SONUÇLAR VE ÖNERILER
Yapılan bu çalışmada; soya yağı sentezinden, tek basamaklı transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel
üretimi; katalizör oranı, metil alkol oranı, sıcaklık ve reaksiyon süresi gibi parametrelerin verim üzerine
etkileri incelemiştir. Maksimum verim 60 °C sıcaklık, 90 dk reaksiyon süresi, yağa göre ağırlıkça %0,75
katalizör ve %20 metanol kullanımında %86,01 olarak belirlenmiştir. Dizel yakıt kullanımı ile elde edilen
motor momenti B5 yakıta göre ortalama %1,39, B20 yakıta göre ise ortalama %4,02 daha yüksek olduğu
görülmüştür.
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Dizel yakıt kullanımı ile elde edilen motor gücü B5 yakıtına göre ortalama %1,35 B20 yakıtına göre ise
%3,97 daha yüksek olduğu görülmüştür.
Dizel yakıta göre kıyaslandığında elde edilen özgül yakıt tüketimi B5 yakıtında ortalama %10,22, B20
yakıtında ise %18,01 daha yüksek olduğu görülmüştür.
Dizel yakıta göre kıyaslandığında elde edilen is emisyon değişimi B5 yakıtında ortalama %19,48, B20
yakıtında ise %28,99 daha düşük olduğu görülmüştür.
Dizel yakıta göre kıyaslandığında elde edilen CO emisyon değişimi B5 yakıtında ortalama %3,39, B20
yakıtında ise %12,85 daha düşük olduğu görülmüştür.
Dizel yakıta göre kıyaslandığında elde edilen NO emisyon değişimi B5 yakıtında ortalama %4,23, B20
yakıtında ise %10,21 daha yüksek olduğu görülmüştür.

5. TEŞEKKÜR
Bu çalışma, 15FENBİL35 numaralı proje ile AKÜBAP tarafından desteklenmiştir. Araştırmacılar
katkılarından dolayı AKÜBAP’a teşekkür eder.
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Abstract
High pressure die casting method is an important production process for producing castings with low dimensions
tolerance, high casting ratio and high surface quality. In die casting process, molten metal is injected into hot work tool
steel mold under high pressure and at high speed. Nonferrous casting alloys are generally produced by high pressure die
casting. The mold is heated by the molten metal during the injection of molten metal into mold cavity. Rapid temperature
change takes place on the mold surface layer during casting cycle. This variation may cause the thermal fatigue and
softening of mold materials. Aluminum alloys is generally poured at 650-750 ºC into a die preheated to 250-300 ºC
depending on chemical composition of casting alloy. In this study, quenched, tempered and nitride DIN 1.2344 hot work
tool steel specimens are heated to 700 ºC for 1000, 3000 and 6000 second and specimens were cooled to room
temperature. Hardness, abrasive wear test and metallographic observation were performed in order to evaluate the effect
of thermal cycle. In the abrasive wear tests were conducted on pin on disk tribometer under applied loads of 30 N, sliding
speed of 0,2 m/s, sliding distance of 25-100 m, 800 Mesh abrasive paper. Experimental results show that abrasive wear
performance of hot work tool steel decreased significantly by increasing time of thermal cycle and temperature.
Key Words : Thermal factors, wear, Din 1.2344 hot work tool steel

1. GİRİŞ
Basınçlı döküm, yüksek basınç altında sıcak iş takım çeliği kalıplar içerisine sıvı metalin yüksek basınç ve
hızla doldurularak hızlı katılaşmanın da gerçekleştirildiği yüksek hacimli bir üretim metodudur [1-3]. Yoğun
kullanıma sahip birçok parçaların (Şekil 1) üretiminde kullanılan bu yöntemde basınçlı döküm cihazları
(Şekil 2) kullanılmaktadır. Bu imalat yolunun mükemmel ölçü hassasiyeti ve kullanıma hazır ürün vermesi
gibi birçok avantajı bilinmektedir [2]. Hızlı soğuma sağlanabilmekte ve bu sayede iyi tane yapısı ve yüksek
mekanik özellikler elde edilebilmektedir [1]. Bu proseste kalıp malzemesinin, termal şok ve yüksek sıcaklıkta
aşınmaya karşı dirençli olması beklenir [3]. Kalıp malzemesi olarak en çok tercih edilen malzemeler ise H11
ve H13 sıcak iş takım çelikleridir [3].
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Şekil 1. Basınçlı döküm ürünler [4]

Şekil 2. Basınçlı döküm üretim ünitesi [5]

Basınçlı döküm prosesiyle yaygın olarak dökümü yapılan alaşımlar alüminyum, magnezyum ve çinko
alaşımlarıdır [3]. Alüminyum alaşımlarının basınçlı döküm prosesinde, kalıp yüzeyi termal, kimyasal ve
mekanik yüklere maruz kalır [6]. Bu yüklerin etkisini azaltmak amacıyla her bir uygulama öncesi kalıp
yağlarıyla kalıp yüzeyi yağlanır. Kalıp yüzeylerinin kalıp yağlayıcılarıyla yağlandığını varsaysak dahi maruz
kaldığı termal, kimyasal, metalürjik ve mekanik şartlar nedeniyle kalıp yüzeyleri hasar görmektedir [2]. Bu
hasar türlerini temelde kalıp yüzeyine yapışma, kalıp dışına taşma ve termal şok ile yapının bozulması olarak
sayabiliriz [2]. Alüminyum alaşımların yüksek basınçlı dökümünde mamulün çıkışı sırasında döküm
alaşımının yapışma ve kaynamasından mütevellit artan zorlanmayla kalıp yüzeylerinde ciddi zararlar
oluşmaktadır. Sonuç olarak dökümün kalitesinin düşmesi ve üretim verimliliğinin azalması, üretim
maliyetlerini ciddi oranda artırmaktadır [2] .
Norwood ve arkadaşlarının tarafından yapılan bir çalışmada, kalıbın yüzey sıcaklığı enjeksiyondan 1 sn sonra
ölçülmüş ve 400-450 °C’ye kadar yükseldiği tespit edilmiştir [7]. Srivastava ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmada, kalıp yüzey sıcaklığı 457 °C’ye kadar yükselmiştir [8]. Li ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada
kalıpların, kalıp çeliğinin temperleme sıcaklığına yakın olan 550 °C’ye varan kalıp yüzey sıcaklığında
çalıştıkları belirtilmiştir [9]. Venkatasamy tarafından, döküm sıvısının sıcaklığının 660 °C olduğunda, kalıp
yüzey sıcaklığının 500 °C’ye kadar yükseldiğini belirtilmiştir [10] .Yapılan araştırmalar kalıp yüzeyindeki
sıcaklıkların, dökülecek malzemenin sıcaklığına bağlı olarak 550 °C’ye kadar yükseldiğini göstermektedir [58]. Öte yandan Han ve arkadaşlarının saf Al ve A380 Al alaşımı malzeme üzerinde yapmış oldukları daldırma
işlemi çalışmasında, kalıp yüzeyindeki sıcaklık kritik sıcaklığı aştığı zaman, alüminyumca zengin faz sıvı
hale geldiği ve daha sonraki soğuma sırasında döküm parçanın kalıba yapıştığı ifade edilmektedir [11-12].
Zhu ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada, farklı malzemelerin kalıp malzemesi olarak performansları
test edilmiştir. Buna göre Anviloy1150 and Mo-785 alaşımlarının en iyi termal yorulma direncine sahip
olduğu, H13 (Din 1.2344) çeliğinin ise orta düzeyde, Ti–6Al–4V alaşımının ise çok kötü termal yorulma
direnci sergilediği belirlenmiştir. Shankar ve Apelian tarafından yapılan çalışmada ise yapışmanın difüzyon
esaslı bir kavram olduğu ifade edilmektedir. Demir esaslı kalıp içerisinden demir atomlarının difüzyonu bir
seri ikili veya üçlü fazların oluşumuna neden olmaktadır [13]. Basınçlı dökümde kalıplar döküm, iş çıkartma,
yağlama, soğutma ve kurutma aşamalarından meydana gelmektedir. Bu çevrimler boyunca kalıplar termal
gerilmelere maruz kalmakta ve kalıp yüzeylerinde çatlamalar meydana gelmektedir. Ayrıca Şekil 3’de
görüldüğü gibi farklı nedenler ile meydana gelen kalıptaki çatlamalar görülmektedir [14]. Balkaya ve Gül
tarafından yapılan ve farklı kaplama malzemelerinin etkilerinin incelendiği çalışmada, sıvı alüminyuma
daldırma, havada bekletme ve suda soğutma olmak üzere üç aşamadan meydana gelen bir çevrim
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uygulanarak kaplamaların ısıl performanslarındaki değişim incelenmiş ve kaplamaların ısıl performans
üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir [15].

Şekil 3. Kalıbın yolluk kısmında meydana gelen çatlama hataları [14]

Bu çalışmanın amacı, ısıl yüke maruz kalan suverilmiş, temperlenmiş ve nitrürlenmiş Din 1.2344 sıcak iş
takım çeliği malzemelerin mikrosertlik ve abrasif aşınma dayanımındaki değişimin incelenerek
değerlendirilmesidir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Numunelerin Hazırlanması
Bu çalışmada Tablo 1’de bileşimi verilen 6 mm çapında ve 100 mm uzunluğunda suverilmiş, temperlenmiş
ve yüzeyi nitrürlenmiş Din 1.2344 numuneler kullanılmıştır. Basınçlı döküm sisteminde malzemenin
karşılaşmış olduğu ısıl şartları sağlamak üzere malzemeler, çevrimsel olmayan şekilde 700 °C sıcaklıkta,
1000, 3000 ve 6000 saniye süre ile ısıya maruz bırakılmıştır. Söz konusu şartlar altında oluşan yapısal
hasarların abrasif aşınmaya etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Her ne kadar uygulamada malzemeler ve
özellikle malzeme yüzeyi dışındaki kısımları bu şartlara maruz kalmasa da, endüstriyel uygulamada
kullanılan malzemeler farklı sürelerde ısıtma ve soğutma sürecine girdiklerinden, malzemeler endüstride de
yoğun şekilde zarar görebilmektedir. Daha önce Balkaya ve Gül tarafından yapılan ve farklı kaplama
malzemelerinin etkilerinin incelendiği çalışmada sıvı alüminyuma daldırma, havada bekletme ve suda
soğutma olmak üzere üç aşamadan meydana gelen bir çevrim uygulanarak kaplamaların ısıl performansları
incelenmiştir [9]. Bu çalışmada ise ısıl maruziyete uğramış malzemelerin abrasif aşınma dayanımındaki
değişim incelenmiştir. Bu numuneler için Tablo 2’de verilen numune kodları kullanılmıştır.
Tablo 1. Deneysel çalışmada kullanılan DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliği malzemenin kimyasal bileşimi(%)
C

Si

Mn

Cr

Mo

V

P

S

0,38

0,87

0,32

5,12

1,35

1,05

0,025

0,015

Tablo 2. Deneyde kullanılan numunelerin kodları
1.

Satın alınmış haldeki DIN 1.2344 malzeme

2.

700 °C 3000 sn ısıtıldıktan sonra havada soğutulan malzeme

3.

700 °C 6000 sn ısıtıldıktan sonra havada soğutulan malzeme

4.

700 °C 9000 sn ısıtıldıktan sonra havada soğutulan malzeme

2.2. Metalografik İnceleme ve Mikrosertlik Testi
Bu çubuklardan 10 mm uzunluğunda numuneler kesilerek mikro yapı ve sertlik incelemeleri için
hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler 220-1200 Mesh boyutunda zımparalar kullanılarak yüzeyi hazırlanmış
ve 6 ve 3 mm elmas pasta kullanılarak polisaj yapılmıştır. Hazırlanan numunelerin metalografik incelemesi
işleminde, % 2’lik nital ile dağlanarak matriks yapısı incelenmiştir. Metalografik inceleme için Leica marka
DM4000M model optik mikroskop kullanılmış ve mikro yapı fotoğrafları farklı büyütme oranlarında
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
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Mikro sertlik testleri, mikro yapı çalışmalarında kullanılan numuneler üzerinde HMV marka sertlik cihazı ile
HV 0.025 sertlik değeri cinsinden ölçülmüştür. Her bir numune için 5 mikro sertlik testi yapılmış ve bu mikro
sertlik değerleri numunenin dış kısmından içe doğru belirli aralıklarla ölçülmüştür.

2.3. Abrasif Aşınma Testleri
Abrasif aşınma testleri disk üzerinde pim türü cihaz üzerinde 30 N yük altında 0,2 m/s kayma hızında ve 800
Mesh alümina zımpara üzerinde 25-100 m kayma mesafesinde gerçekleştirilmiştir. Aşınma testinden önce ve
sonra numuneler etil alkol ile temizlenmiş ve sıcak hava ile kurutulmuştur. Aşınma deneylerinden önce 1200
grid SiC zımpara üzerinde test numunelerinin yüzeyleri zımparalanarak bütün aşınma testlerinde aynı yüzey
kalitesi elde edilmiştir. Aşınma hızı ağırlık kaybı tekniğiyle hesaplanmıştır. Her bir numunenin ağırlığı 0.1
mg hassasiyetindeki elektronik terazide tartılmış, her numune en az iki teste tabi tutulmuş ve elde edilen
değerlerin ortalaması alınmıştır. Aşınma yüzeylerinin incelenmesi için Soif marka optik mikroskop
kullanılmıştır.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan metalografik inceleme neticesinde suverilmiş temperlenmş malzemenin Şekil 4(a)’da görüldüğü gibi
temperlenmiş martenzit mikro yapısına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapının ince ve homojen bir dağılım
sergilediği görülmektedir. Öte yandan 1000, 3000 ve 6000 saniye süre ile 700 °C sıcaklığa maruz bırakılan
numunelerin mikro yapıları ise sırasıyla Şekil 4(b, c, d)’de gösterilmektedir.
Yapılar incelendiğinde sıcaklığa maruz kalma süresi arttıkça yapıda bozulmaların meydana geldiği ve ayrıca
Şekil 5’de görüldüğü gibi dış kısımdan iç kısma doğru mikro sertliğin, artan ısıl yük süresine göre azaldığı
belirlenmiştir. Buna göre düşen sertlik değerlerine bağlı olarak malzemenin metalografik numune hazırlama
aşamasında, ilgili bölgelerin ısıdan etkilenmemiş bölgelerden daha düşük sertliğe sahip olmasından dolayı, bu
bölgeler daha fazla aşınma göstererek mikro yapının incelenmesi sırasında netlik sağlanamamıştır.
Suverilmiş, temperlenmiş Din 1.2344 sıcak iş takım çeliği ve 1000, 3000,6000 saniye ısıl yüke maruz kalan
numunelerin mikro sertlik değerleri Şekil 5’te görüldüğü üzere numune yüzeyinden iç kısma doğru ölçülerek
aşağıda grafik halinde verilmiştir. Buna göre bütün numunelerin, numune yüzeyinden iç kısma doğru mikro
sertlik değerlerinde bir düşüş görülmektedir. Numunelerin maruz kaldığı ısıl yük, genel olarak tüm
bölgelerdeki mikro sertlik değerlerinin düşmesine neden olmuştur. Isıl yüke ilave olarak değişen ve artan ısıl
yük süresi numunelerin mikro sertlik değerlerini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda ısıl yük süreleri
numunelerin dış yüzeyinde bulunan daha sert bölgelerin dağılımını olumsuz etkilemekte ve iç kısma doğru
ilerledikçe mikro sertlikte homojen bir dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Burada malzemenin dış yüzeyinde
bulunan nitrür katmanının difüzyon yoluyla dağılarak içe doğru nüfuz ettiği düşünülmektedir. Bu şekilde
işlemsiz numuneye göre ısıya maruz bırakılmış olan numunelerin 2 noktalı sertlik izlerinde sertliklerde
oldukça işlemsiz numuneye yakın sertlik değerleri elde edilmiştir. Sertlik izleri 30 µm ara ile alındığı için 2
nolu bu sertlik izinin alındığı nokta dış yüzeyden 60 µm mesafededir. Netice olarak özellikle 1000 sn ısıya
maruz bırakılan numune olmak üzere 60 µm mesafede işlemsiz numuneye oldukça yakın bir sertlik değerine
sahip bulunmaktadır. Öte yandan suverme işleminin nispeten etkisinin kaybolması sonucu malzeme
sertliklerinde düşüş meydana gelmiştir.

3.2. Abrasif Aşınma Testi Sonuçları
Su verilmiş temperlenmiş sıcak iş takım çeliği malzemenin ve 1000 s, 3000 s ve 6000 s 700 °C sıcaklığa
maruz bırakılan numunelerin abrasif aşınma testi sonuçları Şekil 6’da verilmiştir. Buna göre suverilmiş
temperlenmiş malzemenin 1000, 3000, 6000 saniye süreyle 700 °C’de sıcaklığa maruz kalması, 0-25 metre
kayma mesafesinde aşınma kaybının sırasıyla % 83, % 99, % 104 oranında artmasına neden olmuştur.
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Şekil 4. (a) Suverilmiş ve temperlenmiş, (b) 1000 s, (c) 3000 s ve (d) 6000 s 700 °C sıcaklığa maruz bırakılan numunelerin
mikro yapıları

Söz konusu bu değerde 0-100 metre kayma mesafesi aralığında sırasıyla % 56, % 77.5, % 83.5 oranında artış
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre sıcaklığa en fazla maruz kalan yüzeyin dış yüzey olması ve dış
yüzeyde bulunan nitrür katmanının muhtemelen difüzyonu nedeniyle genel aşınma oranına kıyasla, 0-25
metre aralığında artan ısıl yüke maruziyet süresinin artması ile aşınma oranının daha yüksek bir şekilde artığı
Şekil 6’da verilen grafikte açıkça görülmektedir. Öte yandan ısıya maruz kalan numuneler arasında nispeten
en düşük aşınma oranının 1000 sn 750 ͦ C’ye ısıtılmış numunenin 50-75 m kayma mesafesinde meydana
geldiği dikkat çekmektedir. Burada her bir numunenin başlangıçta gösterdiği aşınma performansına bakarak
ilgili kayma mesafelerinde gösterdiği aşınma performanslarına dikkat edilmesi gerekir. Örneğin işlemsiz
malzemeye bakıldığında 0-25 ve 25-50 m kayma mesafelerinde sırasıyla 29,1 ve 30,4 mg aşınma sergilerken,
50-75 ve 75-100 kayma mesafelerine geldiğinde bu değerlerin sırasıyla 32,8 ve 34,4 mg değerlerine ulaştığı
ve bu malzemenin kümülatif olarak 126,7 mg aşınma sergilediği görülmektedir. 750 ͦ C'de 1000 sn ısıya
maruz bırakılan numunenin ise 0-25 m kayma mesafesinde 53,3 mg, 25-50 m kayma mesafesinde 49,4 mg,
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50-75 m kayma mesafesinde 46,3 mg olarak en düşük değere ulaştığı, 75-100 m kayma mesafesinde ise
tekrar yükselerek 49,7 mg değerine ulaştığı ve kümülatif aşınma değerinin 100 m sonunda 198,7 mg değerine
ulaştığı tespit edilmiştir. 300 ve 6000 sn bekleme süresi olan numunelerde en düşük aşınmaların 25-50 m
arasında meydana geldiği belirlenmiştir. Netice olarak ısıya maruz kalan malzemelerde, ısıl işlemin nispeten
etkisini kaybetmesi, dış yüzeydeki söz konusu nitrür katmanındaki difüzyonun ve buna bağlı olarak sertlikte
azalma ve aşınma kaybının artışında, bu bekleme süresinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Şekil 5. Farklı numunelerin dıştan içe doğru (1-5) mikro sertlik değerler grafiği

Şekil 6. Suverilmiş temperlenmiş nitrürlenmiş Din 1.2344 sıcak iş takım çeliği ve 700 °C’de 1000 sn, 3000 sn, 6000 sn
bekletilen numunelerin farklı kayma mesafelerinde (25, 50, 75, 100 m) ve 30 N yük altında aşınma miktarları
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Şekil 7’ise numunelerin 0-25 m kayma mesafesindeki abrasif aşınma yüzeyi gösterilmektedir. 800 Mesh
zımpara, 30 N yük ve 0-25 m kayma mesafesinde meydana gelen aşınma hasarları, şekilde görüldüğü gibi
artan ısıl maruziyet süresine göre artış göstermiştir. Şekil 7 a, b ve c kıyaslandığı zaman artan sıcaklığa
maruziyet süresine göre abrasif aşınma izlerinin derinliği ve genişliğinin arttığı görülmektedir. Sözkonusu
numuneler sırasıyla 53,3mg, 58 mg ve 59,6 mg aşınma sergilemişlerdir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 7. Suverilmiş temperlenmiş nitrürlenmiş Din 1.2344 sıcak iş takım çeliği ve 700 °C’de 1000 sn, 3000 sn, 6000
sn bekletilen numunelerin farkli kayma mesafelerinde (25, 50, 75, 100 m) ve 30 N yük altında aşınma yüzeyleri

4. SONUÇLAR
Suverilmiş ve temperlenmiş ve 700 °C sıcaklıkta 1000 s, 3000 s ve 6000 s ısıya maruz bırakılan suverilmiş,
temperlenmiş ve nitrürlenmiş Din 1.2344 sıcak iş takım çeliği üzerine yapılan çalışmalar neticesinde
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
•
Su verilmiş ve temperlenmiş malzemenin temperlenmiş martenzit mikro yapıya sahip olduğu
anlaşılmaktadır.
•
Malzemelerin ısıya maruz kalma süresine bağlı olarak malzemelerin mikro sertliklerinin yüzeyden içe
doğru düştüğü belirlenmiştir.
•
Artan ısıl yük süresi ile birlikte malzemelerin abrasif aşınma kayıplarının artmış olduğu belirlenmiştir.
•
Isıya maruz kalan numunelerin yüzeyinde bulunan nitrür katmanının zamana bağlı olarak difüzyonu
neticesi sertlik ve aşınma dayanımına etki ettiği anlaşılmaktadır.
•
Uygulanacak kaplama teknolojileri, dökülen sıvı metalin gereksiz aşırı ısıtılmaması ve dökülen
parçaların kalıp içerisinde gereksiz aşırı süre bekletilmemesi bu tür hasarların azalmasını
sağlayabilecektir.
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