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Abstract
The importance of internal combustion engines used in vehicles and power generation systems has
increased with the development of technology. The future of these engines depends on the continuity of
the fuels used as energy sources, their low cost, and their acceptable emission values. Domestic, clean
and renewable alternative fuels have come to the agenda due to crises such as concerns about the
exhaustion of petroleum-based fuels, increases in prices, negative effects of exhaust emissions from
internal combustion engines on the environment and human health, wars, importing of the majority of
fuels. Since the World War II, especially after the oil crisis of 1973, alternative fuel searches have gained
momentum. As an alternative to conventional fuels (gasoline and diesel) used as fuels in internal
combustion engines; many fuels such as LPG, natural gas, hydrogen, biodiesel, biogas, wood, coal, etc.
are used. In this study, the utility of wood as a fuel in internal combustion engines was investigated in
addition to many known uses.
Keywords: Biomass, wood, wood gas, liquefied wood gas.

1. INTRODUCTION
There are a variety of engines and vehicles in the world such as stirling engine, wankel engine, hybrid electric
vehicles, solar vehicle, wood gas vehicle, compressed natural gas vehicle, charcoal vehicle and etc. Internal
combustion engines are widely used in vehicles. The main goal of internal combustion engines is to produce
mechanical power from the chemical energy that is in the fuel [1]. So many vehicles and engines in the world
consume a lot of fuel. Eventually, 70% of the 86 million barrels of petroleum that we need is consumed in
internal combustion engines [2].
Transportation need has increased in the world because of high population and industrialization. This increase
has caused a power demand for industry and transportation and the need for fossil fuels. The capacity of
energy sources will have an important role for human and our world. Now, 80% of the main energy demand
is supplied from fossil fuels and 58% of it is used for the transportation ([3],[4]). For that reason, alternative
fueled vehicles have gained value and the scientific studies about this area have increased. In the literature, a
battery electric vehicle (BEV) consumes chemical energy stored in rechargeable battery packs. It has electric
motors and motor controllers for propulsion instead of internal combustion engines [5]. There is another
alternative vehicle type that is a solar car. The solar car gets its power directly from sun. For now, it is not
possible to run cars in streets because it needs direct sun. [6]
Using wood for heating is as old as human being. Burning the wood, only one-third of its energy can be
utilized. The other two-thirds goes the environment as the smoke. Collecting the smoke and its combustible
components is called gasification method. Around 1790 in Europe, making combustible gases from wood and
coal started. These gases were used for streetlights, were sent to houses for heating, lighting and cooking.
Steam boilers used these gases in factories, and farmers advantaged from these gases for their machinery. In
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1859 after discovering big petroleum sources in Pennsylvania, the whole world changed. Oil, very cheap and
suitable fuel, became widespread. Eventually, it killed gas industry and thousands of gas workers lost their
jobs all over the world.
Wood gas generators were very crucial in occupied Denmark during World War II. The generators were used
in 95% of all mobile farm machinery, tractors, trucks, stationary engines, fishing and ferryboats. Moreover, in
Sweden, 40% of all motor traffic utilized on gas obtained from wood or charcoal [7]. There were millions of
gas generators in between 140 and 1946 in all over Europe, Asia, and Australia. When oil was present in
1945, most of these units were out of usage because of their low efficiency, inconveniency, and health risks
from toxic smoke.
Wood gas generators are not enough to prevent our oil dependence and provide long-term economic solution,
but they can provide an alternative solution to the fossil fuels, especially when oil is not available. For
example, wood gas generators were used enormously during World War II, because there was an oil shortage
in Europe [8].
The wood gasifiers’design in this study is mainly used in World War II during the lack of gasoline and diesel
fuel. The aim of this study is to describe gasification principles and wood gas generators, in general, and
gives some historical background about their operation and effectiveness.

2. WOOD GASIFICATION
All internal combustion engines operate on vapor. The liquid fuels used in gasoline engines needs to be
vaporized before they go to the combustion chamber. In diesel engines, to vaporize the fuel, it is ejected into
the combustion chamber as small droplets. In gasifier, main idea is to generate gases from solid fuels and
keep away solid’s dangerous constituents. And, a gas generator has two main components, an energy
converter and a filter [9]

2.1. How Can We Get The Combustible Gas Using Wood?
Many people ask where the combustible gas comes from. When you burn a wooden match, you can see that
the wood is becoming coal. However, it is not actually becoming charcoal, it is a gas that starts to burn in a
short space away from the wooden matchstick. There is a gap between the matchstick and clear flame. This
gap has the wood gas that begins burning if it mixes with air in a proper way because the air has oxygen.
Wood gas’s weight contains 20% hydrogen (H 2 ), 20% carbon monoxide (CO), and a little amount of
methane. These gases are combustible. However, it contains 50 to 60% nitrogen (N 2 ) and the nitrogen is not
combustible and it occupy the volume of the gas. If wood gas starts burning, the outcomes of the combustion
are carbon dioxide (CO 2 ) and water vapor (H 2 O). ([10],[11])

2.2. Types of Wood Gasifiers
There are two types of gasifiers;
• The World War II, Imbert Gasifier
• The Stratified, Downdraft Gasifier [8]

2.2.1. The World War II, Imbert Gasifier
Georges Imbert invented the imbert gasifier and his development of this new technology of its era was
1920’s. There were more than one million wood gas generators on the European roads during the second
world war. These generators had Imbert gasifier’s principle [12].
In figure 1., the first part is the upper cylinder part of gasifier unit. In this unit, there is a hooper for wood
chips or other biomass fuel. During the process, this area is filled every few hours.
Gasifier unit has a set of air nozzles. It is in about the one-third of the way up from the bottom gasifier unit.
Air nozzles are radially directed and these let air to come into the wood while air moving the downward to be
gasified.
During the stable operation, there is an area below the air nozzles that contains most tars and oils and some of
the charcoal after the end of wood burning with air. In the combustion area, most of the wood gas occurs
here.
The hot combustion gases such as (CO 2 ) and water vapor (H 2 O) go to the hot charcoal and then they are
converted to combustible fuel gases. These combustible fuel gases are (CO) and (H 2 ). The hearth constriction
leads these gases to go through the reaction unit. So, this causes maximum and minimum heat loss. This zone
gets the highest temperatures.
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The charcoal bed is important for the gas flow. Fie char and ash dust accumulate in the charcoal bed. So, the
dust needs to be removed. There is a charcoal grate to this work. This can be shaken time to time in order to
clean the charcoal. Normally, wood has less than 1% ash by weight. On the other hand, when charcoal is
used, it gathers to make a charcoal/ash mixture. This mixture may be 2 to 10% of the total fuel mass by
weight.
The cooling zone is necessary for the gasifier. It has two units; the first unit is water-filled precipitating tank
for the purpose of removing all un acceptable tars and some of the fine ash from the gas flow. The second
part is the radiator-type gas cooler. It cools the gas more. Moreover, a second filter unit is needed to remove
the some ash or dust that may be able to pass through the cooler zone. When the gas leaves the filter, it goes
to the carburetor to mix with air then it goes directly the engine’s intake manifold [13].

2.2.2. The Stratified, Downdraft Gasifier:
The other wood gasifier was in use early 1980s all over the world. Its principle is both fuel and the
combustion unit be hermetic. A top or lid sealed the hopper. The hopper or lid is opened every time when
wood needed to be added. While adding the wood, the person who adds to wood needs to be careful not to
intake the hazardous smoke and toxic fumes because smoke and gas go to the atmosphere when the hopper is
opened.
Researchers at the Solar Energy Research Institute in Colorado, the University of California in Davis, the
Open University in London, the Buck Rogers Company in Kansas, and the Biomass Energy Foundation, Inc.,
in Florida developed this gasifier in early 1980s [11].
Figure 2. shows a schematic diagram of the stratified, downdraft gasifier. In the process, air goes downward
through four zones.

Figure 1. The Stratified, Downdraft Gasifier [8]
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Figure 2. The Stratified, Downdraft Gasifier [8]

The first zone is upper zone and has unburned fuel and air and oxygen enter in this zone. The second unit is
pyrolysis zone. The wood reacts with oxygen here. Valiant parts of the fuel are burned here and generate heat
for further pyrolysis reactions. All the available oxygen from the air has reacted at the bottom of this zone.
There is an advantage of open top design. It is to make sure uniform access of air to the pyrolysis region. In
the third zone, there is a charcoal from the second zone. This zone is very critical to transform the carbon
dioxide and water vapor into carbon monoxide and hydrogen. This occurs because hot combustion gases of
the pyrolysis region react with the charcoal. The last zone is the inert chart and ash. This zone is normally too
cold and it is not possible for further reactions. Having char and ash in this zone protect the grate from high
temperatures [8].

2.3. Examples of Vehicles
During Second World War, it was the top era of wood gas generators. Figure. 3. and figure. 4. shows the car
with a wood gasification unit was produced in Europe during second world war. This type of cars were
hugely produced during that time [14].
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Figure 3. A vehicle from 1946 [8]

Figure 4. A vehicle from 1946 [8]
A scientific program was started in Sweden by Swedish government in 1957. Since they did not have oil reserves, they had
to find an alternative solution. They had a great technological improvement. These were summarized in a book which is
“Wood Gas as Engine Fuel” in 1986.[15]
Amateur Swedish and Finnish engineers had advantaged from that data to develop further the wood gasified cars [14].
Figure. 5., 6., 7., 8., 9. show some the wood gasified cars in the world. Figure. 5. is a Isuzu pick up, Figure. 6. is a Ranua,
Figure. 7. is a Toyota Camry. Its wood consumption is 20 kg of wood for 100 km. Figure. 8. shows Vesa Mikkosen’s work.
And, figure. 9. shows Chevrolet El Camino. Its wood consumption is 40 kg/ 100 km [16].
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Figure 5. An Isuzu pick up [16]

Figure 6. Ranua [16]
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Figure 7. Toyota Camry[16]

Figure 8. Vesa Mikkosen’s work [16]
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Figure 9. Chevrolet El Camino [16].

The other type of fuel can be obtained from wood is wood pyrolysis oil. Generally, it is in use of diesel
engines. Fast pyrolysis is highly used to convert wood pyrolysis oil from wood in the absence of air. The
process is taken in high temperatures such as around 500 °C. During the process, the wood vaporizes and
condenses to dark brown oil. Its heating value is half of the traditional fuel oil.
The fundamentals of the fast pyrolysis are:
• A well-grounded biomass feed is needed.
• Temperature of the process is required to be around 500°C.
• Cooling is necessary to obtain the bio-oil product.
Bio-oil is the output of 80% wt. on dry feed. And, other products are char and gas. The gas can be used in the
process too [17]. Fig. 10. illustrates the fast pyrolysis.
After having the product of pyrolysis, wood pyrolysis oil can be used in diesel engines. There are some ways
to do. In some studies, different percent of wood pyrolysis oil is mixed with diesel fuel and used in diesel
engines. They have indicated that nitric oxide emissions of WPOs are higher, the hydrocarbon emissions are
lower and the smoke densities are lower when they compared with diesel fuels at full load. [18]

Figure 10. The Schematic of Fast Pyrolysis [17].
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3. CONCLUSION
Wood is the largest local biomass energy source that provides renewable, easy to obtain, cheap, 90% less
CO2 to the environment than fossil fuels when burned. Woody biomass can be obtained from sources such as
forest residues, landscape residues, industrial wood residues, waste timber, etc. Woody biomass can be used
either by direct burning for heat production, or after conversion to various biological fuel forms. Woody
biomass energy is used for heating in houses, schools, hospitals, municipal buildings and public offices, but
also as an alternative fuel for internal combustion engines. Woody biomass can be used in diesel engines by
liquefying wood and in gasoline engines by gasifying it. It is not suitable to use the liquefied wood produced
by pyrolysis method directly as a fuel in diesel engines because of the low cetane number, high water content
and high viscosity of it. It is more suitable to use it as a fuel in diesel engines after improving properties by
adding n-butanol and cetane enhancer additive additives. It is an advantage that not making any changes to
the engine to use wood gas as fuel in gasoline-powered internal combustion engines. However, the area
covered by the gasification system, the weight of the system and the presence of wood are disadvantages. On
the other hand, it will be suitable to use wood as an alternative fuel in internal combustion engines in crises
such as wars etc. because of being low emission, clean, cheap, renewable, domestic source.
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Abstract
The increase in energy demand with the increase in population and the negative effects of conventional
energy sources with their exhaustion concerns have led researchers to study on new and renewable energy
sources. One of the clean and renewable energy sources for environment and human health is biomass
energy. Biomass energy can be obtained from many sources such as agricultural wastes, industrial wastes,
domestic wastes, animal wastes and forest wastes. Assessment of animal waste (fertilizers) in energy
production protects the environment and human health from one side, while the other side can provide a
local resource lets freedom from external dependence on energy. In our country, which has an important
value in the potential of agriculture and livestock, many large head, small head and poultry are grown in
our country. In the breeding of these animals, the main aim is to produce meat, milk and eggs as well as the
wastes formed from these are evaluated in different areas and contribute to the economy directly and
indirectly. Animal wastes have recently been used as solid fertilizer in the heating and cooking process as
fertilizer and as a fertilizer in order to make the products more productive in agriculture. Lately these
wastes have been passed through certain stages with more modern methods and converted into a cleaner
energy called biogas and used also for electricity generation purposes. In this study, the potential of large
head, small head and poultry growing in the city of Malatya and its provinces, the way of evaluation of
wastes arising from them and the contribution of the wastes to the provincial economy have been
investigated.
Keywords: Biogas, animal fertilizers, energy, Malatya.

1. GİRİŞ
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen enerji, yaşamın her kademesinde gereklidir. Artan nüfus,
şehirleşme, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması ve refah artışına paralel olarak enerji tüketimi hızlı bir
şekilde artmaktadır. Artan bu enerjiyi karşılamak için genel olarak yenilenemeyen ve yenilenebilir olmak
üzere iki tür kaynaktan faydalanılmaktadır. Kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer kaynaklı enerjiler,
yenilenemeyen enerji grubunda yer alırken rüzgâr, güneş, hidrojen, dalga, hidrolik, jeotermal ve biyokütle
gibi enerjiler ise yenilenebilir enerji kaynakları grubunda yer almaktadır. Biyoenerji olarak da bilinen
biyokütle enerjisi, çeşitli organik ham maddelerden üretilebilen ısıtma, elektrik üretme ve taşıtlarda yakıt
olarak kullanılabilme gibi farklı amaçlar için kullanılabilen ve gelecek vaad eden yenilenebilir bir yakıttır.
Biyokütle, çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir bir ilerleme için kullanılacak kaynakların başında
gelmektedir. Biyokütle kaynaklı biyoenerjinin tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi,
özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle enerji ihtiyacı az olan
küçük yerleşim yerleri için uygun bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. Mısır, buğday gibi özel olarak
yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler
(meyve ve sebze artıkları) hayvan dışkıları (gübreleri) gibi maddeler biyokütle enerji üretimi için önemli
kaynaklardır [1]. Ancak endüstriyel atıklar, evsel organik atıklar ve hayvansal atıklar uygun şekilde
değerlendirilmediği takdirde çevre ve insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkiye sebep olmaktadır.
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Özellikle yüzey sularının alıcı ortama drenajı, tarımdan dönen sular ve hayvan atıklarının nihai depolama
alanı olarak kullanılan araziler su kirliliğinin başlıca kaynakları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür
olumsuzlukları önlemek atıkların düzenli ve kontrollü yerlerde depolanması ile sağlanabilir. Hayvansal
atıklar çevresel açıdan kabul edilebilir bertaraf yöntemleri ile biyokütle-enerji dönüşüm sistemlerinde temiz
enerjiye dönüştürülmesi ve yan ürün olarak da tarımsal alanlarda verimin artırılabilmesi için besin değeri olan
gübre olarak kullanılması mümkün olmaktadır [2]
Hayvansal atıklar, mevcut haliyle gübre olarak ve kurutulduktan sonrada ısıtma ve pişirme işlemlerinde katı
yakıt şeklinde tarih boyunca kullanılmıştır. İlkel yöntemlerle gerçekleştirilen ısıtma ve pişirme işlemleri
özellikle yerleşim yerlerinde çevrede hoş olmayan koku ve dumanlara sebep olmaktadır. Ülkemizin kırsal
kesimlerinde de son zamanlara kadar hayvansal gübreler başta tarımsal alanlarda daha verimli ürün elde
etmek olmak üzere ısıtma ve pişirme amacıyla kullanılmaktaydı [3]. Son yıllardaki çiftlik kapasitelerinde ve
dolayısıyla gübre miktarlarındaki artışlar nedeniyle gübreden kaynaklanan çevre problemleri gündeme
gelmiştir. Bu problemleri azaltmanın bir yolu da hayvansal gübreleri biyogaz olarak isimlendirilen temiz ve
yenilenebilir alternatif bir yakıta dönüştürerek evlerde ve endüstride ısıtma, aydınlatma ve elektrik ihtiyacını
karşılamada değerlendirmektir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kırsal bölgelerde de küçük ölçekli enerji
dönüşüm sistemleri ile hayvansal gübrelerden biyogaz üretilerek yerleşim yerlerinin ısıtma, aydınlatma ve
elektrik gibi her türlü enerji ihtiyacı karşılanabilmektedir. Küçük yerleşim yerlerinin tükettiği kadar enerjiyi
üretebileceği fikri başta Almanya olmak üzere Avusturya, Danimarka, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde
yerel biyokütle kaynakları kullanarak kurulan enerji dönüşüm sistemleriyle yerleşim yerlerinin elektrik ve ısı
ihtiyacı karşılama çalışmaları 1980li yıllardan beri kullanılan bir teknolojidir ([4], [5]). Son zamanlarda bu
teknoloji daha modern bir şekilde kullanılarak atıklardan enerji üretilmekte ve ülkelerin ekonomisine önemli
katkı sağlamaktadır.
Temelde organik madde kaynaklı olan biyogaz, birçok farklı kaynaktan üretilebilmektedir. Bu kaynaklardan
biri de hayvansal gübrelerdir. Hayvansal gübrelerin ihtiva ettiği metan miktarı, organik maddenin anaerobik
çürümesine bağlı olarak değişebilmektedir. Gübrenin miktarı ne kadar fazla ise içerisindeki organik madde
miktarı o oranda artacağından metan potansiyeli de o kadar fazla olmaktadır. Hayvansal gübreden metan
üretimi için göz önünde bulundurulması gereken temel faktörler; gübrenin miktarı ve türü, atık yönetim
sistemi, sıcaklık ve nem şeklinde sıralanabilmektedir [6].
Gelişen tarım ve hayvancılık sektöründeki artışlar nedeniyle oluşan hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre
problemleri, atıkların biyoenerjiye dönüştürülmesi ile ekonomik ve uygulanabilir çözümler meydana
getirilebilmektedir. Gerek büyük baş, gerekse kanatlı hayvan üretimlerinin yoğun olduğu Afyon, Kayseri,
Çorum, Bursa, Erzurum, Kars, Niğde, Ağrı, Edirne, Tekirdağ gibi illerin bulunduğu bölgelerde biyogaz
tesisleri enerji üretimi ve çevre korunumu bakımından önemli bölgelerdir. %65 metan, %35 CO2 içeren
hayvansal atık kaynaklı biyoenerji, elektrik ve ısı üretimi için ideal bir kaynaktır [7].
Türkiye’deki hayvan türlerinin biyogaz üretim potansiyellerindeki payları incelendiğinde büyük baş
hayvanlarda(sığır) %70.5 olup bunların biyometan potansiyeli yaklaşık olarak 3.56 milyar m3/yıl dır. Küçük
baş hayvanlarda %15.5 ve kümes hayvanlarında(tavuklar) ise %11,9 dur. Hayvan gübresinin hammadde
olarak kullanıldığı biyogaz tesisleri daha çok İç Anadolu ve Güney Marmara bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
Özellikle büyükbaş hayvan sayısı bakımından zengin olan Erzurum, İzmir, Kars ve Diyarbakır gibi illerin
yanı sıra kümes hayvanı sayısı bakımından zengin olan Manisa, Bolu, Sakarya ve İzmir gibi illerde hayvan
gübresini hammadde olarak kullanan biyogaz tesisleri için en uygun yerlerdir [8].
Genelde et ve süt üretimi için kullanılan büyükbaş hayvan çiftliklerinden çıkan hayvansal gübreler
değerlendirilerek biyoenerjiye(biyogaz) dönüştürülmesi mümkündür. Bunlara ek olarak kullanılamayan zırai
atıklar, tavuk gübreleri ve tavuk çiftliği atıkları da biyogaz üretiminde değerlendirilebilir. Günlük olarak
toplanan hayvan atıklar biyogaz reaktörü olarak adlandırılan digesterde biriktirilerek yaklaşık 24 gün
bekletilen ve arıtılan büyük ve küçük baş hayvansal atıklarda %65, kümes hayvanları atıklarında ise %60
civarında metan içeren biyogaz meydana gelmektedir. Arıtma tesislerinden çıkan suyun içerdiği besin
maddelerinden dolayı da tarımsal sulamada değerlendirilmesi su kaynakları azalan dünyada çok büyük önem
arz etmektedir [7].

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HAYVANSAL ATIK KAYNAKLI BİYOGAZ
2.1. Hayvansal Atıklar ve Biyogaz
Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesi olması nedeniyle önemli bir biyogaz üretim potansiyeline sahiptir. Bu
potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar 1980 li yılların başına tekabül etmektedir.
Türkiye’nin hayvansal kaynaklı atık potansiyel yoğunluğu illere göre sıralanacak olursa sırasıyla Bolu,
Erzurum, Balıkesir, İzmir, Konya, Kars, Samsun ve Ağrı şeklinde olacaktır. Türkiye için biyogaz üretiminde
değerlendirilebilecek farklı tür kaynaklar olmakla birlikte hayvansal atığa dayalı kaynaklar kısmında; sığır,
at, küçük baş hayvanlar(koyun, keçi vb.), tavuk, hindi vb gibi kümes hayvanlarının dışkıları, mezbahane
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atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan hayvansal atıklar biyogaz tesisleri için
önemli hammaddelerdir. Bu hammaddeler hayvan ağırlığı bazında elde edilebilecek ortalama gübre ve
biyogaz miktarları; Tablo 1 de belirtildiği gibi büyükbaş hayvan canlı ağırlığın % 5-6’sı kg gübre/gün iken,
koyun ve keçi canlı ağırlığının % 4-5’ı kg gübre/gün ve tavuk canlı ağırlığının % 3-4’ı kg gübre/gün
şeklindedir. Başka bir açıdan dikkate alınacak olursa; bir adet büyükbaş hayvandan 3,6 ton/yıl yas gübre, 1
adet küçükbaş hayvandan 0,7 ton/yıl yas gübre ve 1 adet kümes hayvanından 0,022 ton/yıl yas gübre elde
edilmektedir. Bu verilerden yola çıkarak; 1 ton sığır gübresi 33 m3/yıl biyogaz, 1 ton kümes hayvanı gübresi
78 m3/yıl biyogaz, 1 ton koyun gübresi 58 m3/yıl biyogaz üretilebilmektedir [1].
Biyogazın elde edilmesine kullanılan hayvansal atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi hayvansal atık
kaynaklı biyogaz içerisindeki metan oranına bağlıdır. Hayvansal atıkların biyogaz verimine ve metan oranına
etkisi kullanılan hayvansal gübre çeşidine bağlı olarak değişebilmektedir. Sığır, at, koyun, tavuk gibi
hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar
biyogaz tesislerinde kullanılarak hacimsel olarak %60 ile 70 arasında değişen oranda metan içeren biyogaz
elde edilmektedir. Tablo I de görüleceği gibi bu oran sığır gübresinde %65, kanatlı hayvan gübresinde %60
ve domuz gübresinde %65-70 arasında değişmektedir [9].
Tablo I. Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Verimleri ve Biyogazdaki Metan oranları [1],[10].
Hammadde

Biyogaz Verimi (litre/kg)

Metan Oranı (hacim %’si)

Sığır gübresi

90-310

65

Kanatlı gübresi

310-620

60

Domuz gübresi

340-550

65-70

Doğalgaz ile kullanım alanları hemen hemen aynı olan biyogaz, çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğrudan
ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, mekanik enerji ve elektrik enerjisine dönüştürülerek
kullanımı da (gaz türbini-jeneratör, kojenerasyon sistemleri vb gibi) mümkündür. Ayrıca CNG (sıkıştırılmış
doğalgaz) gibi sıkıştırılıp depolanarak motorlu araçlarda yakıt olarak da kullanılabilmektedir. Biyogaz
üretiminde yan ürün olarak meydana gelen sıvı haldeki fermente organik gübre de tarımda ürünlerin daha
verimli olması için değerlendirilebilmektedir.

2.2. Dünyada Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz
Yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyogaz son yıllarda birçok ülkede ciddi derecede önem kazanmıştır. 1923
yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletinde başlayan biyogaz teknolojisi 1930 ile 1955 yılları arasında gelişerek
birçok ülkeye yayılmıştır. Dünyada biyogaz üretim ve kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Hayvan
gübresinden elde edilen biyogazın tesis oranları dikkate alınırsa Dünyadaki tesislerin; %80'i Çin'de %10'u
Hindistan’da, Nepal ve Tayland'ta bulunmaktadır. Brezilya, Kenya, Kamerun, Mısır, Etiyopya, Nijerya,
Sudan, Zambiya, Jamaika, Endonezya ve daha birçok ülkede atıklar biyogaza dönüştürülerek enerji
üretiminde değerlendirilmektedir [11].
Günümüzde başta Almanya olmak üzere Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda, İspanya, Avusturya, Belçika, İsveç,
Polonya, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde hayvansal atık kaynaklı biyogaz üretim sistemleri ile
biyoenerji kullanılarak ısıtma ve elektrik üretimi gerçekleştirilerek ülkelerin ekonomisine katkı
sağlanmaktadır. Sadece Almanya’da 7.000 tesis faaliyet göstererek biyogazdan ortalama boyuttaki iki buçuk
nükleer santralin üretim kapasitesine denk olan 2,8 Gigawatt' elektrik üretilmektedir. Bu tesislerde, bütün
özel konutların elektrik ihtiyacının % 13’ünü karşılayacak kapasitede elektrik enerjisi miktarı biyogazdan
karşılanabilmektedir. Ayrıca biyogaz sektöründe yaklaşık 45.000 kişi istihdam edilerek bu kişilere ekonomik
anlamda katkı sağlanmaktadır [12]. Biyogaz tesislerinde hayvansal ve tarımsal atıklar değerlendirilerek
anaerobik arıtım yoluyla biyogaza dönüştürülmektedir. Danimarka, hayvan gübresini diğer organik atıklarla
karıştırarak biyogaz üretiminde kullanan en başarılı ülkelerden biridir [7].
Almanya'da resmen biyoenerji köyü olarak tanınan Aşağı Saksonya eyaletindeki 780 nüfuslu Jühnde köyü
sakinleri 2005 yılında 450 ineği bulunan köyde bir kooperatif kurularak silaj bitkileri ve gübre ile beslenen
bir biyogaz üretim tesisi ile kullandıkları enerjinin iki katı kadar enerji üreterek köydeki binaların elektrik ve
ısı ihtiyacı karşılanmaktadır. Köyün büyüklüğü, binaların özellikleri, iklim şartları, vb gibi çeşitli faktörlere
bağlı olarak değişebilen evlerin enerji ihtiyacı yılda 100 € ila 400 € değişen bir maliyetle sağlanabilmektedir
[4], [5].
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2.3. Türkiye’de Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz
Ülkemiz gerek hayvancılık gerekse tarımsal üretim bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla
Türkiye hayvansal ve bitkisel atık yönünden zengin bir ülke olup bu atıklar enerji üretiminde
değerlendirildiği zaman atıkların ülke ekonomisine önemli bir katkısı olacaktır. Atıkların enerji üretiminde
(ısı ve elektrik üretimi) değerlendirilmesi özellikle ısınma için ithal edilen doğal gazdan karşılanan enerji
ihtiyacı atık kaynaklı biyogazdan sağlanarak enerji bakımından hem dışa bağımlılık azaltacak hem de temiz
bir çevre sağlanmış olacaktır. 2017 Enerji Atlası [13] verilerine göre Türkiye'de atık kaynaklı 82 adet biyogaz
tesisi olup bunların toplam kurulu gücü 467,37 MW'dır. Şekil 1 de genel üretim şeması ve kullanım biçimleri
verilen hayvansal atık kaynaklı enerji ve gübre üretim entegre tesisi ile üretilen biyogaz bir taraftan kombine
ısı ve enerji santrallerinde (kojenerasyon) elektrik enerjisine dönüştürülürken diğer taraftan yan ürün olarak
açığa çıkan sıvı gübre tarımda kullanılarak ve daha kaliteli ürün elde edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca
yanma aşamasında oluşan ısı tesis yakınındaki binalar veya seraların ısıtılmasında, kereste kurutulmasında,
süt soğutulmasında veya ahırların iklimlendirilmesinde kullanımı mümkün olabilmektedir [12].

Şekil 1. Hayvansal atıklardan enerji ve gübre üretilmesine ilişkin entegre tesisi [12].

Son zamanlarda hem atıkları değerlendirmek hem de yeni ve yenilenebilir düşük maliyetli yerel enerji üretimi
sağlamak için Türkiye’nin birçok ilinde hayvansal atık kaynaklı biyogaz tesisleri kurularak enerji üretimine
katkı sağlanmaktadır. Afyon ilinde hayvansal atıkları değerlendirmek ve bu atıklardan enerji üretmek
amacıyla 50.000m2 alan üzerine kurulan Biyogaz Enerji Santrali 2014 yılında devreye girerek 4,01 MW
kurulu güç ile faaliyete başlamıştır. Tesiste yılda 150.000 ton organik kaynaklı bitkisel ve hayvansal atık
kullanılarak bu atıklar anaerobik fermentasyon teknolojisi ile havasız ortamda çürütülmesi sonucu biyogaz
üretilmektedir. Elde edilen biyogaz ile 32.000 MWh/yıl elektrik enerjisi ve 33.500 MWh/yıl ısı enerjisi
üretilmektedir. Bununla beraber fermentasyonu tamamlanmış olan hammadde hijyenizasyon sürecinden de
geçirilerek toprağa zarar veren zararlı gaz ve diğer bileşenlerinden arındırılmakta ve kokusuz, yüksek organik
madde içerikli 20.000 ton/yıl katı organik gübre üretilmektedir.
Atıklardan enerji üretimi gerçekleştirmek için faaliyet gösteren diğer bir biyogaz tesisi ise Balıkesir Gönen’de
kurulan Gönen Çevre ve Enerji Kompleksidir. Tesiste bölgede ortaya çıkan günlük 400 ton hayvansal ve
bitkisel atık(sığır atıkları, tavuk atıkları, mezbaha atıkları, pirinç sapı, park ve bahçe atıkları gibi tarımsal
atıklar, kostikli süt fabrikası atıkları, maya fabrikası atıkları) işlenip biyogaza dönüştürülmektedir. Elde
edilen biyogaz türbinlerde yakılarak toplamda 3.62 MWe kapasiteli elektrik enerjisi üretilmektedir. Ayrıca
tesiste oluşan yan ürünler değerlendirilerek organik gübre, sentetik petrol ve hümik asit gibi maddelerin
üretimi yapılarak ekonomiye katkı sağlanmaktadır.
Aydın ilinin İncirliova İlçesi'nde kurulan hayvansal atık kaynaklı biyoenerji santralinde günlük 400 ton
hayvan gübresi işlenerek elde edilen biyogaz elektrik üretiminde değerlendirilerek beş bin konutun elektrik
ihtiyacı karşılanmaktadır [14].
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bulunan İlçi Tarım İşletmesi'ndeki üç bin büyükbaş ve altı bin küçükbaş
hayvandan günlük olarak oluşan 120 ton hayvan gübresi işletmede kurulan biyogaz tesisinde
değerlendirilmektedir. Tesisteki atıklar 36 ile 42 derce arasındaki bir sıcaklıkta kapalı, havasız ve karanlık bir
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ortamda tutularak biyogaz üretimi sağlanmaktadır. Elde edilen biyogaz jeneratörde kullanılarak 250 kilovat
kapasiteli ve 150 evin elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilecek değerde üretim sağlanmaktadır. Ayrıca sıcak
egzoz gazları bir ısı değiştiricisinden geçirilerek işletmenin sıcak su ve konut ısıtma ihtiyacı da
sağlanmaktadır [15].
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan biyogaz enerji üretim tesisi ile hayvan gübrelerinden 6 MWe Kurulu
güce sahip elektrik enerjisi üretilmektedir. Elmadağ ve Akyurt ilçelerindeki büyükbaş ve kümes hayvanları
(hindi ve tavuk)’ndan meydana gelen 800-1200 ton arasında değişen hayvansal gübre kullanılarak elektrik
enerjisi üretilmektedir. Ayrıca tesiste yan olarak organik gübre ve atık ısıda üretilmekte olup bu atık ısı
ihtiyaca göre sıcak su ve konut ısıtma amacına yönelik olarak değerlendirilebilmektedir [13].
Türkiye, tarımsal ve hayvansal atık bakımından önemli bir potansiyele sahip bir ülkedir. Bu atıklar,
yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogaza dönüştürüldüğü zaman hayvansal ve tarımsal atıklardan
meydana gelen koku azaltılarak daha temiz bir çevre sağlamış olacaktır.
Alman Biyokütle Araştırmaları Merkezi (DBFZ) tarafından Türk uzmanları ile işbirliği içerisinde hazırlanan,
Türk-Alman Biyogaz Projesi kapsamında yer alan bir araştırmaya göre, Türkiye’nin elektrik enerjisi
ihtiyacının % 12’si karşılanabilecek bir biyogaz potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyelin yaklaşık olarak %
40’lık kısmını sığır gübresi ve tavuk gübresi kaynaklıdır. Enerji bakımından dışa bağımlı olan ve enerji açığı
yüksek olan ülkeler için biyogaz önemli bir yerel kaynaktır. Biyogaz tesislerinde üretilen elektrik ve ısı daha
ziyade yerel çapta kullanılmak suretiyle enerji altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

2.4. Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Üretim Sistemi
Özellikle kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için yerel ve bedava bir enerji olan biyogaz, gerekli
olan bütün enerji ihtiyaçları için en ideal bir kaynaktır. Hayvansal gübrelerden üretilen biyogaz başta ısıtma
olmak üzere, elektrik üretme, aydınlatma, pişirme vb. gibi ihtiyaç duyulan bütün alanlarda enerji kaynağı
olarak kullanabilmektedir. Hayvansal atıklardan biyogaz elde etmek için biyogaz reaktörü olarak
isimlendirilen bir dönüştürücüye ihtiyaç vardır. Biyogaz reaktörünün boyut ve özellikleri, çiftçinin beslediği
hayvanlarda günlük olarak oluşan hayvan atığına bağlıdır. Hayvan çiftliğinde günlük olarak oluşan hayvan
atığı biliniyorsa kullanılacak reaktörün boyutları oluşan hayvansal atık ile orantılı olarak belirlenerek biyogaz
üretim sistemi oluşturulabilir.
Biyogaz üretim sistemleri; biyoreaktör, gaz deposu ve gübre deposu olmak üzere üç ana kısımdan
oluşmaktadır. Bunların yanı sıra biyogaz üretim tesisinde; hammadde depolama tankı, gaz boruları-valfleri ve
bağlantı ekipmanları, ısıtma sistemleri, pompalar, karıştırıcılar, ısı transfer elemanları, ayırma ve filtrasyon
kısımları da bulunmaktadır.
Fermentör olarak da isimlendirilen ve fermantasyonun işleminin içerisinde gerçekleştiği biyoreaktör kısmı
hava almayacak şekilde tasarlanan ve içerisinde bir karıştırıcı bulunan bir tanktır. İçerisinde genellikle bir
ısıtıcı bulunan biyoreaktörde daha verimli biyogaz elde edilmesi için sıcaklık 35℃’nin altında olmamalıdır.
Sıcaklığın düşmesi ile birlikte üretilen biyogazın miktarında da azalma olacaktır.
Gaz deposu, oluşan biyogazı toplayarak biriktirmek ve gaz basıncının sabit kalmasını sağlamak için
kullanılan kısımdır. Biyoreaktör üzerinden alınan gaz bir boru yardımıyla bu kısma taşınarak burada biriken
gaz ihtiyaca bağlı olarak kullanım alanlarına gönderilir.
Biyogazın üretilebilmesinde kullanılan hayvansal gübrenin kuruluk derecesi önem arz etmektedir. Yani
biyogaz işlemi için gübreye ilave edilecek su miktarına dikkat edilmelidir. Şayet sığır gübresi kullanılacaksa
gübrenin bire bir oranında su ile karıştırılması gerekir.
Örnek olarak hayvan barınağında günde 100 kg. hayvan dışkısı oluşan bir çiftçi için 100 kg gübreyi
inceltmek 100 litre su ilave edilerek toplam 200 litre hacminde sıvı gübre meydana getirilir. Bu kapasitedeki
bir reaktör için 2 metre genişliğinde 2 metre uzunluğunda ve 2 metre derinliğinde şekil 2 de belirtildiği gibi
dikdörtgen şeklinde bir havuz gereklidir. 200 litrelik bu karışımın reaktörde bekleme süresi (hidrolik
bekleme süresi) ortalama 30 gün üzerinden alındığında, reaktörün sıvı gübre karışım kapasitesi; 200 litre x
30 gün = 6000 litre olması gerekir. Bu reaktöre 1/3 oranında da biyogaz birikmesi için boşluk eklediğinde
(2000 litre) reaktörün toplam hacmini 8000 litre olarak bulunur. Böylece günlük 100 kg’lık gübre oluşan bir
çiftlikte gerekli olan reaktör kapasitesi 8 m3’ tür. Bu Reaktörde ısı kontrolü sağlamak için havuzun her tarafı
ısı yalıtım malzemesi ile izole edilmeli, taban suyunun ısısından etkilenmemesi içinde havuz torbalama
sistemiyle korumaya alınmalıdır. Soğuk mevsimlerde reaktörün soğumaması için toprağın en az 0,6-0,8 m
altında yerleştirilmesi gerekir. Yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde biyogaz kullanılabilmeye hazır hale
gelmiş olacaktır.

454

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey

Şekil 2. Biyogaz üretim sistemi [16].

2.5. Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz ve Kullanım Alanları
Biyogaz, organik bazlı artıkların oksijensiz ortamda (anaerobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimininde organik maddelerin bileşimine bağlı
olarak yaklaşık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve
hidrojen bulunan bir gaz karışımdır [1].
Biyogazın sıvılaştırma sıcaklığı -164 °C dir. Biyogaz, doğal gaz ile benzer yanma özelliklerine sahip
olduğundan dolayı LPG ve doğal gaz ile çalışan sitemlerde çok az modifikasyon sonucu rahatlıkla
kullanılabilmektedir. Biyogaz sistemlerinin en büyük özelliği, çevresel ve sağlık ile ilgili problemlere yol
açan organik atıkları kullanarak faydalı enerjiye dönüştürmesidir.
Doğalgaz ile kullanım alanları hemen hemen aynı olan biyogaz, çok yönlü bir enerji kaynağı olarak doğrudan
ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanıldığı gibi, mekanik enerjiye ve elektrik enerjisine dönüştürülerek
kullanımı da (gaz türbini-jeneratör, kojenerasyon sistemleri vb. gibi) mümkündür. Ayrıca CNG (sıkıştırılmış
doğalgaz) gibi sıkıştırılıp depolanarak motorlu araçlarda yakıt olarak da kullanılabilmektedir. Biyogaz
üretiminde yan ürün olarak meydana gelen sıvı haldeki fermente organik gübre de tarımda ürünlerin daha
verimli olması için değerlendirilebilmektedir.

2.5.1. Biyogazın Isıtmada Kullanılması
Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan gazına bağlıdır. Tam yanmanın sağlanması ve verimli
bir yanma için biyogaz hava oranı 1/7 olmalıdır. Gaz yakıtlarla çalışan ve ısıtma amaçlı kullanılan sistemler
(fırın, ocak, termosifon ve şofben) biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında
bünyesinde bulunan hidrojen sülfür gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek için bir baca sistemine
ihtiyaç vardır. Sıvılaştırılmış petrol gazı ile çalışan sobaların meme çaplarında basınç ayarlaması yapılarak
bunları biyogaz ile çalıştırmak mümkündür.

2.5.2. Biyogazın Aydınlatma Amaçlı Kullanılması
Biyogaz hem doğrudan yanma hem de elektrik enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılabilmektedir.
Biyogazın doğrudan aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan
yararlanılmaktadır. Bu sistemde aydınlatma alevini arttırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus
kullanılmaktadır. Cam fanus ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını
sağlamaktadır.

2.5.3. Biyogazın Motorlarda Yakıt Olarak Kullanımı
Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kullanılabildiği gibi
içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da kullanılabilmektedir. Dizel motorlarda kullanılması durumunda ise
belirli oranlarda (% 18-20) motorin ile karıştırılması gerekmektedir.
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2.5.4. Yan Ürün Değerlendirme İmkânları
Biyogaz üretiminde yan ürün olarak sıvı halde fermente organik gübre meydana gelmektedir. Elde edilen bu
gübre tarımda direkt olarak kullanılacağı gibi, granül haline getirilebilir veya beton-toprak havuzlarda doğal
kurumaya bırakılabilir. Fermantasyon sonucu elde edilen organik gübrenin temel avantajı anaerobik
fermantasyon sonucunda patojen mikroorganizmaların büyük bir kısmının yok olmasıdır. Bu özellik
kullanılacak olan organik gübrenin yaklaşık %10 daha verimli olmasını sağlamaktadır.

3. 2016 YILI MALATYA
POTANSİYELİ

İLİ

HAYVANSAL

ATIK

KAYNAKLI

BİYOGAZ

TUİK 2016 verilerine göre Malatya merkez ve ilçelerinde Tablo II’ de belirtildiği gibi büyük baş hayvan
sayısı 136.119, küçük baş hayvan sayısı 252.343 ve kanatlı hayvan sayısı 3.374.495 adettir. Bir büyükbaş
hayvandan yıllık ortalama bir değer olarak 3600 kg, küçükbaş hayvanda 700 kg ve kümes hayvanlarında ise
22 kg atık meydana geleceği kabul edilirse [1]. 2016 yılında Malatya ilinde oluşan yaklaşık hayvansal atık
miktarı büyük baş hayvanlarda 490028 ton, küçük baş hayvanlarda 176640 ton ve kümes hayvanlarında ise
74240 ton dur. Tablo 3 de verildiği gibi hayvan cinsine bağlı olarak hayvan başına yıllık oluşan gübre miktarı
ve bu gübreden elde edilecek biyogaz miktarı ise hacimsel olarak büyükbaş hayvanlar için 118.8 m3,
küçükbaş hayvanlar için 40,6 m3 ve kanatlı hayvanlar 1,716 m3 tür. Bu verilerden yola çıkarak; 1 ton sığır
gübresi 33 m3/yıl biyogaz, 1 ton kümes hayvanı gübresi 78 m3/yıl biyogaz, 1 ton koyun gübresi 58 m3/yıl
biyogaz üretilebilmektedir [1].
Tablo II. 2016 yılı TUİK verilerine göre Malatya ilinin merkez ve ilçelerindeki hayvan sayıları [17].
Yerleşim

Büyükbaş

Küçükbaş

Kanatlı

Yerleri

Hayvan

Hayvan

Hayvan

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Merkez

4.893

1.750

425.000

Akçadağ

11.698

22.800

951.000

Arapkir

3.803

31.145

2.500

Arguvan

7.980

30.123

29.750

Battalgazi

34.133

4.969

291.985

Darende

4.230

22.340

255.127

Doğanşehir

7.909

39.020

53.200

Doğanyol

3.090

440

3.500

Hekimhan

5.315

15.974

26.800

Kale

1.914

200

4.500

Kuluncak

4.115

16.600

5.800

Pötürge

7.555

7.957

4.000

Yazıhan

7.384

23.775

564.500

Yeşilyurt

32.100

35.250

756.832

136.119

252.343

3.374.495

Toplam
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Tablo III. Hayvan cinsine göre bir hayvandan oluşan yıllık yaş gübre miktarı ve biyogaz potansiyeli [1].
Hayvan cinsi

Hayvan sayısı

Yaş gübre miktarı (ton/yıl)

Biyogaz potansiyeli (m3)

(Adet)
Büyük baş hayvan

1

3.6

118.8

Küçük baş hayvan

1

0.7

40.6

Kümes hayvanları

1

0.022

1.716

Tablo IV. 2016 yılı Malatya ili hayvansal üretim potansiyeli, oluşan yaklaşık atık miktarı ve muhtemel biyogaz potansiyeli
Hayvan Cinsi

Hayvan sayısı

Hayvansal atık miktarı

Biyogaz potansiyeli

(ton/yıl)

(m3/yıl)

Büyükbaş

136.119

490028

16170924

Küçükbaş

252.343

176640

10245120

Kanatlı

3.374.495

74240

5790720

Toplam

-

-

32206764

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3 olup bunun elektrik enerjisi olarak eşdeğeri 4,70
kWh dır. Aynı zamanda 1 m3 biyogaz; 0,62 litre gazyağı, 1,46 kg odun kömürü, 3,47 kg odun, 0,43 kg bütan
gazı, 12,3 kg tezek ve 1 m3 biyogaza 0,66 litre motorin, 0,75 litre benzin ve 0,25 m3 propan eşdeğer yakıt
miktarlarına sahiptir [1]. İçten yanmalı motor ile elektrik ve ısı enerjisi üretim ünitesi biyogaz sisteminin en
faydalı birimi olarak dikkate alındığında 1 m3 biyogazdan 2,4 kw/saat ve 2,5 kw/saat ısı enerjisi elde etmek
mümkündür [18]. Bu değerler baz alındığında Malatya ilinin 2016 yılı hayvansal atık kaynaklı biyogaz
potansiyeli; büyük baş hayvan kaynaklı atıklar için 16170924 m3 küçük baş hayvan kaynaklı atıklar için
10245120 m3 ve kümes hayvanı kaynaklı atıklar için 5790720 m3 tür. Toplamda ise Malatya ilinde hayvansal
atıklardan enerjiye dönüştürülebilecek biyogaz potansiyeli 32206764 m3 olup bunun ilin ekonomisine
sağlayacağı katkı 31064368 TL dir.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Malatya ilinin de enerjiye dönüştürülebilecek küçümsenemeyecek
bir hayvansal atık potansiyeli vardır. Özellikle kırsal bölgelerde hayvansal atıkların toplanıp ve depolanması
belirli bir düzen içerisinde yapıldığı zaman insan ve çevre sağlığının korunmasının yanı sıra ekonomik
kalkınmaya da olumlu katkılar sağlanmış olur. Hayvansal atıklar biyogaz tesislerinde biyoenerjiye
dönüştürülerek değerlendirildiği takdirde;
• Hayvansal atık kökenli maddelerden hem yerel kaynaklardan enerji üretimi hem de atıkların çevre ve insan
sağlığı zararlı etkisi azaltılmış olunacaktır.
• Düşük maliyetli, yerel, çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyogaz özellikle kırsal bölgeler
için aynen doğalgazda olduğu gibi ısıtma, aydınlatma, pişirme vb. gibi birçok amaç için kullanılabilecektir.
• Hayvansal gübrelerin biyogaza dönüştürülmesi ile gübreden kaynaklanan koku azaltılarak daha temiz ve
yaşanabilir bir çevre oluşturulacaktır.
• Hayvansal gübrelerden kaynaklanan hastalıklar ve gübrelerin yeraltı sularına karışarak insan sağlığını
olumsuz yönde etkileyen durumların önüne geçilerek insan sağlığı korunmuş olunacaktır.
Biyogaz üretiminde yan ürün olarak meydana gelen atıklar daha değerli organik gübre haline dönüştürülerek
tarımda ürünlerin daha verimli olmasına katkı sağlayacaktır.
• 2016 yılı TÜİK verilerine göre Malatya ilindeki büyükbaş, küçük baş ve kanatlı hayvanlarından
kaynaklanan atık miktarları sırasıyla; 490028, 176640, 74240 ton/yıl’dır. Bu atıkların toplam biyogaz
potansiyeli 32206764 m3/yıl olup ilin ekonomisine katkısı ise yaklaşık olarak 31064368 TL kadardır.
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Netice olarak enerji bakımından dışa bağımlı ve hayvansal atık potansiyeli önemli bir değerde olan Malatya
ilinde hayvansal atıkların enerji üretiminde değerlendirilmesi ile yenilenebilir, yerel, düşük maliyetli ve temiz
enerji üretimi sağlanmakla birlikte ilin enerji açığı azalarak yeni bir istihdam alanı oluşturulabilecektir.
Ayrıca çevreye zarar verebilecek hayvansal atıklar sterilize edilmesi ile toprak ve su kirlenmesi engellenip
doğal denge korunarak yan ürün olarak açığa çıkan sıvı ürün daha verimli bir tarımın oluşumuna katkı
sağlayacaktır.
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Abstract
In establishing wireless sensor networks (WSNs), simulations are indispensable in terms of time and cost
savings. Today, there are many simulation platforms in this area. Among them, OPNET is one of the
simulation platforms at the forefront with its advanced features. However, the features which the simulation
platform provides for WSNs are limited compared to other platforms. Free space model, the basic RF
propagation model, is deployed in the WSN physical layer of OPNET. Besides, the other provided models
such as Longley-Rice, Walfisch-Ikegami, CCIR are for outdoor environments in which the systems like
WLAN,WiMax are used. The fact that the factors such as reflection, refraction, diffraction may exhibit
different behaviors differentiates indoor propagation from outdoor propagation. The study explains how to
integrate new propagation modules into OPNET platform and how to obtain the relevant physical layer
parameters. Log-Distance, Log-Normal Shadowing, and Rayleigh have been preferred as path loss
propagation modules. In addition, it is shown how to produce Fingerprint data, which is one of the position
estimation techniques, for alternative position estimation scenarios. In the end of the study, the success of
the new models is proofed with the simulations made.
Keywords: RF propagation, OPNET, WSN

1. GİRİŞ
Gerek ağ üzerinde dağıtık veri işleme, gerekse ortama ait veri toplama teknolojilerinin hızla gelişmesi
neticesinde on-line çalışan akıllı ağ yapıları son derece önem kazanmış olup bu sistemler hemen her sektörde
kullanılmaya başlamıştır. İçerisinde kablolu / kablosuz PAN, LAN, WAN gibi irili ufaklı ağları barındırabilen
bu yapılar genellikle pahalı sistemler olup hem bunların tesis edilmesi hem de işletme süreçlerinin çok iyi
planlanması gerekmektedir. Dolayısıyla iletişim ağ sistemlerinin tesis edilmeden önce modellenip simüle
edilerek davranışlarının incelenmesi ve analiz edilmesi son derece önemlidir. Farklı ağların simülasyonu için
OPNET Modeler (Reverbed Modeler), OMNET, NS-2 gibi başarılı ticari veya açık kaynak kodlu önemli
simülasyon platformları mevcuttur [1,2,8]. Bunlardan OPNET, kablolu/kablosuz ağ sistemlerini modelleyip
dizayn ederek farklı analizleri yapabilmek için ilgili iletişim protokol ve teknolojilerini içinde barındıran önemli
bir simülasyon platformudur. Bu platform, tüm iletişim protokol/teknolojilerini barındırmamakla birlikte
kullanıcılarına kendi iletişim protokol/teknolojilerini modelleyip simüle edebilme imkanını da
sağlayabilmektedir. Bu durum özellikle kablosuz ağ teknolojilerinin simülasyonunda önemli bir avantaj
sağlamaktadır.
Kablosuz ağlarda medya olarak kullanılan RF sinyalleri, aynı zamanda komşu düğüm tespiti, konum belirleme,
ortam dinleme gibi önemli işlevler içinde kullanıldığından kablosuz iletişim ağlarının tasarımı daha hassas bir
hal almaktadır. Kablosuz lokal alan ağları (WLAN), kablosuz sensör ağları (WSN) gibi günümüz ağ
teknolojilerinde komşu düğüm tespiti ve konum bulma gibi temel operasyonlarda genellikle alınan sinyal gücü
göstergesi (RSSI) verileri kullanılır. Günümüzde kablosuz ağ elemanlarının radyo devrelerinde, hesaplanan
RSSI verisi standart bir özellik olarak sunulmaktadır. RSSI değeri pratikte, cihaz antenine gelen RF sinyalinin
voltaj seviyesine göre gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Simülasyon ortamında bu RSSI değeri, kullanılan RF
propagasyon modelinden elde edilir. Simülasyonda hesaplanan RSSI değerinin gerçek RSSI değerine
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yaklaşması, kullanılan propagasyon modelinin doğruluğu ile orantılıdır. Free Space, Log Normal Shadowing,
Longley Rice, Walfisch-Ikegami, CCIR gibi birçok propagasyon modeli simülasyon yazılımlarında sıkça
kullanılmaktadır. Bu modellerin bir kısmı bina dışı bir kısmı ise bina içi ortamlardaki RF propagasyonlarını
modeller.
OPNET (Optimized Network Engineering Tool) simülasyon yazılımı kablosuz ağlar için varsayılan olarak Free
Space, Longley Rice, Walfisch-Ikegami, CCIR propagasyon modellerini sunmaktadır. Bunlardan Longley
Rice, Walfisch-Ikegami, CCIR modelleri bina dışı WiFi ve GSM gibi ağ teknolojileri için tercih edilir. Bununla
birlilkte WSN ‘ler için varsayılan olarak sadece Free Space RF propagasyon modeli mevcuttur. Free Space
ortam şartlarını göz önünde bulundurmadığı için çoğu senaryoda yetersiz kalabilmektedir. Bu bağlamda Log
Normal Shadowing, Rayleigh gibi nispeten daha verimli ve daha doğru RF propagasyon modellerinin OPNET
ortamında kullanılabilir hale getirilmesi önemli bir ihtiyacı karşılayabilecektir.
Bu çalışmada OPNET platformunda özellikle WSN simülasyonlarında kullanılmak üzere yeni propagasyon
modellerinin simülasyon platformuna entegre edilme süreci ve ilgili parametrelerin fiziksel katman
modüllerden nasıl alınabileceği açıklanmış. Log-Distance, Log-Normal Shadowing ve Rayleigh gibi yol kaybı
modelleri için simülasyon birimleri oluşturulmuş ve platforma eklenmiştir. OPNET ortamında bu birimlerle
deneyler yapılarak performans karşılaştırılması yapılmış, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

2. GENEL KAVRAMLAR VE MOTİVASYON
Kablosuz ağ sistem simülasyonlarında en önemli noktalardan bir tanesi, ağ iletişim ortamı olarak kullanılan
radyo dalgalarının (RF) yayılımının (proaogasyonunun) doğru bir şekilde modellenmesidir. Bu modelin
gerçeğe yakın davranış göstermesi temel ağ fonksiyonlarının doğru bir şekilde simüle ve analiz edilmesi için
son derece önemlidir. Özellikle yarışma temelli medya erişim katmanında (MAC) ortam dinleme, ağ
katmanında komşu düğüm tespiti ve genel konum bulma uygulamalarında kullanılan propagasyon modelinin
başarısı etkin bir faktördür. Günümüzde birçok kablosuz ağ simülatörü bulunmakta, bunlar farklı RF
propagasyon modellerini simüle edebilmekte veya kullanıcılara kendi geliştirdikleri modellerini simüle
edebilme imkanı vermektedirler. Bunlardan biriside OPNET simülasyon platformudur. Bu bölümde OPNET
tarafından kullanılan kanal modelleri, bu modellerin niçin WSN platformları için uygun olmadığı ve diğer
alternatif temel propagasyon modelleri hakkında açıklamalar verilmektedir.

2.1. OPNET Platformunda Kullanılan Propagasyon Modelleri ve Dezavantajları
OPNET platformunda kullanılan kablosuz ağ propagasyon modelleri; Free Space, Longley Rice, CCIR, HATA,
TIREM ve Walfisch-Ikegami modelleridir. Bunlardan Denklem I ‘de verilen Free Space, en temel kablosuz ağ
propagasyon modeli olarak bilinmektedir [1-3]. Genel olarak alıcı verici arası mesafeyi ve bazı radyo devresi
parametrelerini esas almaktadır. Bu modelde alıcı anteninde elde edilen güç (P r ), iletim gücü (𝑃𝑃𝑡𝑡 ), verici ve
alıcı anten kazançları (𝐺𝐺𝑡𝑡 , 𝐺𝐺𝑟𝑟 ), dalga boyunun karesi 𝛾𝛾2 ile doğru, alıcı verici arası mesafenin (d) karesi ile ters
orantılıdır.

𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝑑𝑑) =

(𝑃𝑃𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑟𝑟 𝛾𝛾2 )

(1)

16𝜋𝜋2 𝑑𝑑 2

Longley Rice modelinde, alıcı-verici antenlerin topraktan yükseklikleri ve bunlar arasındaki “efektif yükseklik”
esas alınır [8]. Daha sonra antenlerin görüş mesafeleri hesaplanır ve genel “diffraction” etkileri hesaplanır.
Bununla birlikte antenlerin “baskın yansıma toprak düzlemleri” de tahmin edilir. Sonuçta RF kaybı, FreeSpace,
“ground reflection” ve “terrain difreaction” kombinasyonu ile hesaplanır. Bu model bazı kısıtlara sahiptir;
Örneğin bu modelde frekans 20MHz-20GHz arası, anten yüksekliği 0.5-3000m arasında olmalıdır. Bina dışı
uygulamalar için tercih edilen bir modeldir. Sahip olduğu kısıtlardan dolayı WSN ‘ler için uygun değildir.
CCIR da şehirsel alanlar için kullanılan diğer bir bina dışı propagasyon modeldir. HATA ve Walfisch-Ikegami
modelleri ile hesaplanan medyan propagasyon kaybı temelli bir çözüm yöntemini kullanır. Benzer şekilde bu
da bazı kısıtlara sahiptir. Örneğin, Base Station (BS) yüksekliğinin 30 ile 200 mt arasında olmak zorunda
olması, mobil anten yüksekliği 1 ile 10 m arasında olması ve BS ile mobil arası mesafenin 1-20 km arasında
olması vb. [8]. Bu nedenlerden dolayı bu model de WSN uygulama senaryoları için uygun değildir. Bu iki
modele benzer olarak kullanılan HATA modeli de şehirsel alanlarda tercih edilen bir diğer modeldir. Bu
modelin başlıca kısıtı 150Hz ile 1.5 GHz arası sinyaller için uygun olmasıdır. Terrain Integrated Rough Eart
Model (TIREM) bina dışı ortamlarda kullanılan lisanslı bir modeldir. Walfisch-Ikegami modeli esas olarak
bina dışı uygulamaları esas alan bir model olup 800Hz ile 2GHz frekans aralığını dikkate alır. Görüleceği üzere
OPNET platformunda kullanılan kablosuz kanal propagasyon modelleri daha çok bina dışı uygulamalara
yönelik modellerdir. Bu nedenle OPNET, bina içi uygulamalar veya WSN sistemler için çok uygun bir alt yapı
desteği sağlamamaktadır.
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2.2. Alternatif Propagasyon Yöntemleri
Yol kayıp modelleri tek başlarına propagasyon modeli olarak kullanılabilmelerinin yanında pek çok durumda
yetersiz kalmaktadır. Radyo dalgalarının yayılımı ve bu yayılım esnasında uğradıkları kayıplar pek çok
parametreye bağlıdır. Bunların başında ortamın bina dışı veya bina içi olması, alıcı verici arası mesafe, radyo
dalgalarının maruz kaldığı yansıma (reflection), kırınım (refraction), saçılma (scattering) ve dağılma
(diffrection) gibi etkiler gelmektedir. Bu etkilerin genel sonucu “Fading (Sönümleme)” olarak
adlandırılmaktadır. İyi bir propagasyon modeli, hem yol kayıp hem de ortama bağlı sönümleme etkilerini
sergileyebilmelidir. Fading genel olarak 4 sınıfta incelenmektedir; Slow Fading (Yavaş Sönümleme), Fast
Fading (Hızlı Sönümleme), Flat Fading (Düz Sönümleme), Frequency Selective Fading (Frekans Seçici
Sönümleme) [1-4,9].
Slow Fading (aynı zamanda large-scale fading olarak da bilinir) sönümleme ortamda bulunan engellerden
(binalar, ağaçlar vb.) dolayı meydana gelen enerji kayıplarını ifade etmektedir. Log-Normal Shadowing en
bilinen slow fading modelidir. Fast fading (small-scale fading) ise çoklu dalga yollarından gelen ve alıcıda
süper pozisyon ile elde edilen farklı dalga şekillerinden kaynaklanan enerji modellerini ifade eder. Bu sınıfta
ise Rayleigh, Ricean ve Weibull gibi modeller sıklıkla kullanılmaktadır [1-4]. Bununla beraber “Flat Fading ve
“Frequency Selective Fading” ise çok yüksek band genişliğine sahip ağlarda, beraber bulunabilme
durumlarında ortaya çıkan sönümlemelerdir ve genellikle 10 Mbit band genişliğinin altında ihmal edilirler.

2.2.1 Log-Distance Path Loss Model ve Log-Normal Shadowing Model
Free scale modelin ortama parametrelerine bağlı iyileştirilmiş şekli Log-Distance Path Loss Model (LDM) dir.
Bu model kullanılan ortam ile ilgili parametreleri ve alıcı verici arası mesafeyi dikkate almaktadır. Genel yapısı
Denklem 2 ‘deki gibidir.

𝑃𝑃𝑟𝑟 �𝑅𝑅𝑑𝑑0 , 𝑘𝑘, 𝑑𝑑0 , 𝑑𝑑� = 𝑅𝑅𝑑𝑑0 + 10𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10 (𝑑𝑑/𝑑𝑑0 )

(2)

𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝜎𝜎) = 𝑃𝑃𝑟𝑟 �𝑅𝑅𝑑𝑑0 , 𝑘𝑘, 𝑑𝑑0 , 𝑑𝑑� + 𝜒𝜒

(3)

Burada R d0 , d0 referans uzaklıktaki yol kayıp değeridir. Ortam katsayısı “k” ilgili çevresel ortama göre
belirlenen bir sabittir ve genellikle 2 ile 6 arası bir değere sahiptir. Bu modelde ortamdan kaynaklanan
sönümlenmeler dikkate alınmaz ve sonuç, kullanılan parametrelere göre sabit bir değer almaktadır. Bununla
beraber ortamdan kaynaklanan sönümlemelerin dikkate alınmasıyla bu model Log-Normal Shadowing olarak
isimlendirilir ve Denklem 3 ‘deki gibi ifade edilir.

Burada 𝜒𝜒, 𝜎𝜎 standart sapmasına sahip rastgele Gausian değişkeni ifade eder. Bu değişken ortamdan kaynaklan
sönümlenmenin modellenmesi için kullanılmaktadır. Pratikte alıcı ve verici arasındaki mesafe değişmese bile
düğümlerin (antenlerin) pozisyonu, sıcaklık gibi etkilerden dolayı sabit bir sinyal gücü alınamaz. Bu durumda
alınan sinyal gücünde belirli bir sınır içerisinde rastgelelik söz konusu olacaktır. Log-Distance ve Log-Normal
shadowing ‘in tercih edilmesi gerçekleştirilecek simülasyon senaryosuna bağlı olarak değişebilir.

2.2.2

Rayleigh Model

Radyo sinyallerinin çoklu yollarla alıcıya ulaşması ve burada oluşan faz farklarından ortaya çıkan, ekleyici ve
yok edici etkilerin ifade edilmesinde en çok tercih edilen small-scale modellerden birisi Rayleigh fading ‘dir.
Merkezi limit teoremine göre çok sayıda bağımsız rastgele etkinin alıcıda birleşmesi sonucunda oluşacak olan
cevap Gausian bir dağılım gösterecektir [1-4]. Oluşacak olan sinyalin zarfı ise Rayleigh dağılım olacaktır.
Rayleigh modelinde kullanılan sinyal zarfı olasılık dağılım fonksiyonu ve alınan sinyal gücü olasılık dağılım
fonksiyonu Denklem 4 ve 5 ‘de verilmiştir. Denklemlerdeki “A” parametresi alınan sinyal genliğini ifade
etmektedir.

𝑃𝑃𝑣𝑣 (𝐴𝐴) =

𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝐴𝐴) =

𝐴𝐴

𝜎𝜎

−𝐴𝐴2

2𝜎𝜎2
2 𝑒𝑒

𝐴𝐴

2𝜎𝜎

(4)

−𝐴𝐴

𝑒𝑒 2𝜎𝜎2

(5)

Pratikte olduğu gibi bu çalışmada Rayleigh etkisi, Log-Normal Shadowing ile birleştirilerek sonuçları
irdelenmiştir. Böylece çoklu yol etkisi de modele eklenmiş görülmüş olacaktır [1-4].

2.2.3

Fingerprint Veri Tabanı Tekniği

Aslında bu teknik bir yol kayıp modeli değildir. Genellikle belli bir kapalı alandaki deneysel/gözlemsel RSSI
verilerinin off-line olarak bir veri tabanında tutulması ve buna dayalı olarak on-line konum tespiti yapılabilmesi
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için kullanılır [5]. Bu çalışmada bu tip bir alternatif yöntemin nasıl OPNET sistemine entegre edilebileceği de
açıklanmaktadır.

3. GERÇEKLEŞTİRME METODU
Kablosuz Sensör ağları; genellikle Fiziksel, MAC, Ağ ve Uygulama olmak üzere dört katmanlı mimari yapıya
sahiptirler. Fiziksel katman; iletişim ortamı ve bu ortamdaki sinyalleme, modülasyon ve demodülasyon gibi
işlevleri tarif eder. OPNET platformunda, fiziksel katman işlevleri tüm verici ve alıcı operasyonları içeren 14
aşamalı bir ardışık iş hattından (Şekil 1 ‘deki OPNET Fiziksel Katman Ardışık İş Hattı bölümü) oluşmaktadır.
Bu iş hattı her bir iletişim paketinin simülasyon esnasında geçmek zorunda olduğu aşamaları gösterir. Bunların
her biri OPNET ‘de verici alıcı modüller için ön tanımlı modül dosyalarıdır. OPNET platformuna yeni
eklenecek model kodları, bu dosyalardan ilgili olanlarına dikkatli bir şekilde eklenmelidir. Revize edilen ardışık
iş hattı modülünün simülasyonu yürütüm esnasında ihtiyaç duyacağı gerekli parametrelere ait yeni attribute ‘lar
kullanıcı tarafından tanımlanmış olmalıdır. Bu çalışmada yeni yol kayıp modellerinin sisteme tanıtılması için
“Alınan Sinyal Gücü” iş hattı modülüne müdahil olunmuştur. Alınan Sinyal Gücü safhası “dra_power”
modülünde tanımlı olup, bu modül ile kullanıcı arasındaki etkileşim ise oluşturulmuş olan attribute ‘lar (Şekil
1 ‘deki Oluşturulan Attribute ‘lar bölümü) vasıtası ile gerçekleştirilir.

Şekil 1. Uygulama metodolojisi

Alınan sinyal gücü verisi çalışma zamanında belirlenen bir veridir. Bu veri OPNET tarafından simülasyon
esnasında hem fiziksel kanal istatistiği hem de programcı kod yürütümünde sıklıkla kullanılmaktır. Bu verinin
hesaplandığı “dra_power” modülü, ilk olarak simülasyon öncesi programcı tarafından atanacak olan “attribute”
ları elde edecektir. Bu attribute ‘larda iki tip veri bulunmaktadır. Birincisi hangi propagasyon yönetiminin
kullanılacağı ikincisi ise ilgili propagasyon modelinin kullanacağı girdi parametreleridir (standart sapma, ortam
katsayısı vb.). Bu çalışmada özellikle konum tespiti çalışmaları için eklenmiş olan Fingerprint modeli, ayrıca
çalışma alanına ait konum-RSSI verilerine ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda ilgili attribute tipi “filed type”
olmalıdır. Bu verinin yolu ve içeriğinin çözümlenmesi için gerekli fonksiyonlar “dra_power” modülüne
eklenmiştir.
Seçilen
propagasyon
modeli
fonksiyonuna
aktarılan
bu
verilerin
sonucu
“OPC_TDA_RA_RCVD_POWER” sabitine aktarılmaktadır. Bu yöntemle istenilen her türlü yol kayıp modeli
OPNET fiziksel katman yürütüm ardışık iş hattına eklenilebilir.

4.

UYGULAMA

Bu çalışmada WSN ‘ler için daha uygun yol kayıp modelleri olan LDM, Log-Normal Shadowing, Rayleigh ve
konum tespiti uygulama yöntemlerinden olan Fingerprint yöntemi OPNET fiziksel katman ardışık iş hattı
modüllerinden Alınan Sinyal Gücü modülüne eklenmek üzere tercih edilmiştir. Simülasyon uygulaması uçtanuca (peer-to-peer) senaryo için denenmiştir. İkişer metre aralıklarla artan mesafelere konumlandırılan alıcıverici düğümlerin paket haberleşmesinden elde edilen RSSI verileri ve bu verilerin [5-7] ‘deki çalışmada
yapılan bina içi deneylerde elde edilen gerçek verilere olan yakınlığı incelenmiştir. Aynı zamanda ilgili
çalışmalardaki mesafe eğrilerine bu simülasyonda ne kadar doğrulukla yaklaşılabildiği analiz edilmiştir. Bir
diğer simülasyon senaryosunda ise bu bildirinin yazarları tarafından yapılmış Fingerprint tabanlı çalışmadaki
[6] gerçek deney verilerine, Log-Normal Shadowing ve Rayleigh ile ne kadar yaklaşıldığının karşılaştırılması
verilmiştir. Bunun için karesel ortalama hata (MEr) kriteri kullanılmıştır. Tablo I ‘de simülasyonda kullanılan
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parametreler verilmiştir. Şekil 2 a-d ‘de, simülasyonda elde edilen mesafe-RSSI değerleri ile bunların gerçek
ölçüm değerlerinin karşılaştırılması gösterilmiştir. Şekil 3 a-d’ ise aynı uygulamada elde edilen uzaklık mesafe
tespitlerinin gerçek değerlere göre yaklaşım durumları verilmektedir.
Tablo I. Simülasyon Parametreleri

Simülasyon Parametre

Alan Boyut (mt)

12x12

Çalışma Frekansı (MHz)

2450

Band Genişliği (KHz)

2000

Data Rate (Kbps)

250

Modülasyon

QPSK

Ortam

Engelli bina içi

a)

b)

c)

d)

Şekil 2. a) Free Space için b) LDM için c)LogNormal Shadowing d)Rayleigh için mesafe-RSSI sonuçları
Log-Normal Shadowing ve Rayleigh mesafe-RSSI grafiklerinde aynı noktalar için farklı değerlerin olması aynı
konum için farklı RSSI değerlerinin alınabilmesinden dolayıdır. Çizilen eğri grafiği elde edilebilecek en iyi
yaklaşım eğrisini göstermek içindir. Grafiklerden de görüleceği üzere Free space model en kötü sonucu
vermektedir. Bununla beraber uygun ortam katsayısı ve standart sapma değerleri için LDM, Log-Normal
Shadowing ve Rayleigh daha başarılı sonuçlar üretmiştir.
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a)

b)

c)

d)

Şekil 3. Free Space, LDM, Lognormal, Rayleigh yaklaşma değerleri
Free space modelde RSSI verilerinin gerçek değerlere göre kötü olması, doğal olarak alıcı-verici arası
mesafenin hesaplanmasında (özellikle uzak mesafelerde) büyük hatalara yol açmaktadır. Bununla beraber LogNormal shadowing ve Rayleigh ‘de ise elde edilebilecek en iyi yaklaşım eğrisi belirtilmiştir. Dolayısıyla her ne
kadar bu çalışmada en iyi yaklaşım eğrisi verilmiş olsa da Log-Normal Shadowing ve Rayleigh kullanan gerçek
bir konum bulma uygulama simülasyonunda elde edilebilecek tüm değerlere göre bir optimizasyon gereklidir.
Tablo II ise Fingerprint yöntemiyle konum bulma senaryosu için Log-Normal Shadowing ve Rayleigh
modelleri ile elde edilen değerlerin [6] ‘deki refarans verilere göre yaklaşım değerlerini gösteren MEr sonuç
tablosu verilmiştir. [6] ‘daki çalışmadaki 66 hücre içerisinden alınan yakın, orta ve uzak bölgeler için rastgele
8 hücre (B2,D3,..) seçilmiştir. Bu hücrelerdeki değerler için verici düğüm çapa noktalarına taşınmış ve 5 adet
RSSI örneği alınmıştır. Alınan bu değerler ile ilgili çalışmadaki gerçek hücre değerleri göre MEr değerleri elde
edilmiştir.
TabloII. Fingerprint senaryo için Log-Normal Shadowing ve Rayleigh MEr değerleri
Hücre Başına MEr Değerleri

B2

D3

Log-Normal Shadowing

2.16

Rayleigh

3.19

D4

C5

D6

E10

D11

B11

2.41 3.12

4.18

3.96

4.88

4.25

4.99

3.2

4.32

4.16

5.33

5.55

5.23

3.66

RSSI ‘nın doğasından kaynaklanan değişimler dikkate alındığında, Fingerprint yöntemi için gerek Log-Normal
Shadowing gerekse Rayleigh modellerinden elde edilen değerlerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu
yukarıdaki tablodan görülmektedir.

5.

SONUÇLAR

Kablosuz ağ simülatörlerinde desteklenen propagasyon modelleri yapılacak olan simülasyonların başarısını
doğrudan etkilemektedir. Bu alanda oldukça başarılı olan OPNET Modeler platformunun desteklediği kablosuz
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iletişim kanal propagasyon modelleri özellikle bina dışı ve şehirsel ortamlara yöneliktir. Bu durum özellikle
WSN simülasyonları için bir eksiklik oluşturmaktadır. Bu propagasyon modellerinin başarısı, WSN
uygulamalarında, özellikle komşu düğüm tespiti, ortam dinleme ve konum bulma gibi işlevler için oldukça
önemlidir. Bu çalışmada OPNET Modeler platformunda bu eksikliğin nasıl giderilebileceği gösterilmiştir.
WSN ‘ler için daha uygun olan Log-Distance, Log-Normal Shadowing ve Rayleigh modelleri bu platforma
entegre edilmiş ve gerekli “attribute” lar ile bağlantıların hangi yolla alınabileceği gösterilmiştir. Bu
çalışmadaki simülasyon senaryolarında, ilk olarak OPNET platformuna eklenen yeni propagasyon modelleri
için mesafe-RSSI verileri elde edilmiş ve bu verilerin gerçek değerlere ne kadar yaklaşılabildiği gösterilmiştir.
İkinci olarak bu RSSI değerleri ile alıcı-verici arası mesafenin ne kadar doğrulukla hesaplanabildiği ortaya
konulmuştur. Son olarak Log-Normal Shadowing ve Rayleigh modelleri ile Fingerprint verilerinin üretilmesi
ve gerçek Fingerprint veri tabanı verileri ile karşılaştırılmaları verilmiştir. Sonuç olarak OPNET Modeler
platformunda WSN sistemler için daha uygun propagasyon modellerinin entegrasyonu ve başarımları
ispatlanmıştır.
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Abstract
In this study, the effects of cutting parameters on cutting force, temperature and stress were investigated
in the turning of 6061 aluminum alloy by using DEFORM-3D package program based on finite element
method. Constant depth of cut (1 mm), three different cutting speeds (40, 60 and 80 m/min), and three
different feed rates (0.05, 0.1 and 0.15 mm/rev) were used in research simulations. From the made
analyses, the lowest cutting force was obtained as 150 N at 80 m/min cutting speed and 0.05 mm/rev feed
rate, the highest cutting force was obtained as 368 N at 40 m/min cutting speed and 0.15 mm/rev feed
rate. While the lowest temperature was obtained as 230 °C at 40 m/min cutting speed and 0.05 mm/rev
feed rate, the highest temperature was obtained as 354 °C at 80 m/min cutting speed and 0.05 mm/rev
feed rate. In addition, the lowest stress was 997 MPa at 80 m/min cutting speed and 0.05 mm/rev feed
rate, the maximum stress was 1090 MPa at 40 m/min cutting speed and 0.15 mm/rev feed rate. It has been
observed that the cutting force and the stress value show a similar tendency depending on the cutting
parameters.
Keywords: Al 6061, cutting force, finite elements, stress, turning.

1. GİRİŞ
Alüminyum, titanyum ve magnezyum alaşımları düşük özgül ağırlığa sahip metalik malzemeler
arasındadırlar. Düşük özgül ağırlığa sahip metalik malzemeler, yapı elemanlarının ağırlığını düşürdüğü için
tercih edilmektedirler. Ancak alüminyum ve alaşımları diğer hafif alaşımlara kıyasla iyi işlenebilme
özelliklerine sahip olup özellikle talaşlı imalat esnasında nispeten kolaylıkla şekillendirilebilmektedirler [1].
Alüminyum 6061 alaşımı, düşük özgül ağırlık ve yüksek korozyon direncine ilaveten mükemmel mekanik
özelliklere sahiptir. Bu özellikler Al 6061 alaşımının havacılık, deniz ve otomotiv endüstrisinde kullanımına
olanak sağlamaktadır. Ayrıca Al 6061 alaşımlarının iyi elektriksel ve termal iletkenliklerinin yanı sıra iyi
süneklik özellikleri bu alaşımların elektrik tesisatları, konvektörler ve kamera lensleri gibi uygulama
alanlarında da kullanımına olanak sağlamaktadır. Al 6061 alaşımının içerisinde bulunan magnezyum ve
silikon ana alaşım elementleri bu alaşımlara kaynak edilebilme özelliği kazandırmaktadır [2, 3]. Farklı
uygulama alanlarında kullanılan Al 6061 alaşımları nihai şekle getirilmek için talaşlı imalat işlemine tabi
tutulurlar. Talaşlı imalat, endüstride en çok kullanılan üretim yöntemlerinden biridir. Ancak talaşlı imalat
yönteminde önemli olan parametre işlenebilirliktir. İşlenebilirlilik işleme performansını nicelleştirir. Takım
aşınması/ömrü, yüzey kalitesi, kesme kuvveti ve harcanan güç gibi parametreleri, dolayısıyla işleme zamanını
ve maliyeti etkiler. Maliyet ve zaman kısıtlamaları teknolojik yetersizlikle birlikte metal kesme proseslerini
kapsamlı olarak analiz etmede deneysel çalışmaları engellemektedir [1, 4].
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Zeelan Basha ve Vivek [2], yaptıkları çalışmada Al 6061 alaşımının CNC tezgâhında tornalanmasında kesme
parametrelerinin (dönme devri, ilerleme ve kesme derinliği) yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerini tepki yüzey
modelini kullanarak incelemişlerdir. Kesme derinliği ve ilerlemenin artması yüzey pürüzlülüğünün
kötüleşmesine neden olduğunu, dönme devrinin artması ise yüzey pürüzlülüğünün iyileşmesine neden
olduğunu gözlemlemişlerdir. Negrete [5], AISI 6061 T6 alüminyum alaşımının tornalanmasında kesme
parametrelerinin optimizasyonu ile ilgili deneysel bir çalışma yapmıştır. Çalışmasında, enerji tüketiminin ve
yüzey pürüzlülüğünün en aza indirgenerek talaş kaldırma oranının en üst düzeye çıkartılmasını hedeflemiştir.
Bu doğrultuda bir takım deneysel çalışma yapmıştır ve tornalama esnasında enerji tüketimi, yüzey
pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranını tepki yüzey metodunu kullanarak analiz etmiştir. Modelin yeterliliğini
varyans analizi ile test etmiştir. İlerlemenin ve kesme derinliğinin, tüketilen toplam spesifik enerjiyi en aza
indirgemek için en önemli parametreler olduğunu tespit etmiştir ve yüzey pürüzlülüğünün iyileşmesinde en
önemli parametrenin ise ilerleme olduğunu belirlemiştir. Boldyrev ve arkadaşları [6], Al 6061-T6
alaşımlarının ortogonal olarak işlenmesinde kesme kuvvetleri üzerine malzeme model parametrelerinin
etkisini Johnson-Cook modeliyle incelemişlerdir. Geliştirilen modelin kesme kuvvetlerini ve sürekli talaş
morfolojisini literatürde yapılan çalışmalara benzer olarak tahmin ettiğini belirtmişlerdir. Kurt ve Şeker [7],
sonlu elemanlar yöntemi ile Al 2007 alüminyum alaşımının ortogonal kesme işleminde 5 farklı talaş
derinliğinin kesici takım gerilmeleri üzerine etkilerini incelemişlerdir. Talaş derinliğindeki artış ile kesici
takıma gelen gerilmelerin arttığını tespit etmişlerdir. Bazı çalışmalarda ise ANSYS, ABAQUS, DEFORM,
The Third Wave AdvantEdge gibi sonlu elemanlar yöntemleri kullanılarak farklı malzemelerin işlenebilirliği
incelenmiştir [8-12].
Yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde genellikle Al 6061 alaşımının işlenmesinde deneysel çalışmalara
yer verildiği görülmüştür. Ancak malzeme veritabanında sürekli gelişmelerin yaşanması, teknolojinin
gelişmesi, optimum işlenebilirlilik için doğrudan deneysel çalışmalar yerine öncelikle bilgisayar
simülasyonları kullanılarak deneylerin tasarımında yineleme sayısını potansiyel olarak azaltabilir ve önemli
maliyet tasarruflarına neden olabilir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmasında Al 6061 alaşımının tornalanması
sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiş olup farklı kesme parametrelerinde oluşan kesme kuvveti, sıcaklık
oluşumu ve gerilmeler bilgisayar simülasyonu ile ayrıntılı olarak verilmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Tornalama simülasyonu için kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo I ve Tablo II’de sırasıyla verilen Al 6061
alaşımı seçilmiştir. Bu alaşım sonlu elemanlar yöntemine dayalı DEFORM-3D programının 3D-Cutting
(Machining) modülü üzerinde işlem tipi olarak tornalama (turning) seçilerek analiz edilmiştir. Simülasyonlar
için Tablo III’te verilen sınır şartları dikkate alınmıştır.
Tablo I. Al 6061 alaşımının kimyasal bileşeni (%)
Mg
0,8-1,2

Si
0,4-0,8

Cu
0,15-0,4

Cr
0,15-0,35

Fe
0,7

Mn
0,15

Zn
0,25

Diğer
Max. 0,25

Al
Kalan

Tablo II. Al 6061 alaşımının fiziksel özellikleri
Yoğunluğu (20 ˚C’de)

2,70 g/cm3

Likidüs sıcaklığı

649 ˚C

Solidüs Sıcaklığı
Isısal Genleşmesi (20-200 ˚C’da)

582 ˚C
24,3 mikron inç/inç/˚C

Tablo III. Simülasyon sınır şartlar
Sınır Şartları

Değer

Birim

Kesme hızı (V)
Talaş Derinliği (t)
İlerleme (f)
Çevre Sıcaklığı
Kesme Sürtünme Faktörü (Sürtünme) Katsayısı
Isı transfer katsayısı
Kesici takım
Kesici takımın element (mesh ) sayısı
İş parçasının uzunluğu
İş parçasının malzeme cinsi
İş parçasının element ( mesh ) sayısı
Analiz Tipi

40, 60 ve 80
1,0
0,05; 0,10 ve 0,15
20
0,6
45
CNMA432
25000
10
Al 6061
60000
Deform 3-D

m/dak
mm
mm/rev
˚C
--N/sec/mm/C
----mm
-------
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DEFORM 3-D programının işlem ayarları menüsünden ilk simülasyon için kesme hızı 40 m/dak, talaş
derinliği 1 mm ve ilerleme 0,05 mm/dev olarak girilmiştir. Kesici takım olarak sert karbür (WC) CNMA432
seçilerek kesici takım element (mesh) sayısı 25000 olarak tanımlanmıştır. İş parçası malzemesi seçimi
modülünden işlenecek malzeme olarak Al 6061 alaşımı, iş parçasının boyutu 10 mm ve element (mesh) sayısı
60000 olarak tanımlanmıştır. Element sayılarına bölünen kesici takım ve iş parçasının görüntüsü Şekil 1’de
verilmiştir. Simülasyon verilerinin tamamı girildikten sonra malzeme işlenmeye (tornalanmaya) hazır hale
gelmiştir ve kontrol panelinden son kontroller yapılarak simülasyon işlemi başlatılmıştır. İlk simülasyon
çalışması farklı kesme hızları ve ilerleme kombinasyonlarında tekrarlanarak toplam 9 simülasyon
gerçekleştirilmiştir. Her bir deneyin işlenip simülasyon verilerinin alınması yaklaşık olarak 10 saati
bulmuştur.

a) Kesici takım

b) İş parçası
Şekil 1. Element sayısına bölünmüş kesici takım ve iş parçası

Al 6061 alaşımının tornalanarak şekillendirilmesi işleminde, kesici takım ile iş parçası arasındaki kesme
parametrelerinin kesme işlemine etkileri DEFORM-3D sonlu elemanlar metodu ile incelenmiş ve elde edilen
sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo IV. Simülasyon kesme parametreleri ve sonuçları
Deney
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Simülasyonda Kullanılan Kesme
Parametreleri

Simülasyon Sonuçları

V
(m/dak)

t
(mm)

f
(mm/dev)

Fx
(N)

Fy
(N)

Fz
(N)

F
(N)

Gerilme-σ
(MPa)

Sıcaklık-T
(˚C)

40
40
40
60
60
60
80
80
80

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15

40
56
72
37
52
60
25
46
83

142
276
355
154
257
322
160
250
370

24
47
63
20
45
52
23
42
71

164
285
368
160
266
332
150
258
325

1030
1030
1090
1010
1040
1090
997
1000
1010

230
251
291
329
286
331
354
354
319

3. SİMULASYON SONUÇLARI
Al 6061 alaşımının DEFORM-3D programı ile simülasyonunda, kesici takıma gelen x, y ve z yönündeki Fx,
Fy ve Fz kuvvetlerini ile tornalama esnasında oluşan sıcaklık ve gerilme değerleri program tarafından
üretilmiştir. Kesme hızının 80 m/dak ve ilerlemenin 0,05 mm/dev olduğu durum için programın ürettiği x, y
ve z yönündeki Fx, Fy ve Fz kuvvetlerini simülasyon sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. En düşük kesme kuvveti için kesici takıma gelen kuvvetler

Ortalama eksenlere gelen kuvvetler belirlenip Denklem 1’de yerine konularak toplam kesme kuvveti
hesaplanmıştır.
F=(F x 2+F y 2+F z 2)1/2

(1)

Ayrıca kesme hızının 80 m/dak ve ilerlemenin 0,05 mm/dev olduğu durum için elde edilen sıcaklık değerleri
ile kesme hızının 40 m/dak ve ilerlemenin 0,15 mm/dev olduğu durum için elde edilen gerilme değerleri ise
Şekil 3’de verilmiştir.

a) sıcaklık değeri

b) Gerilme değeri
Şekil 3. Sıcaklık ve gerilme simülasyonları

DEFORM-3D simülasyon çalışmalarından, kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak elde edilen kesme
kuvvetleri, kesme esnasında oluşan sıcak ve gerilme değişim grafikleri sırasıyla Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da
verilmiştir.
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350

Kesme Kuvveti (N)

300

250

200

150

0.15
80
İlerl

eme

0.1
(mm

60

/dev

)

0.05

40

ak)

ı (m/d

e Hız

Kesm

Şekil 4. Kesme hızı ve ilerlemeye bağlı kesme kuvveti değişimi

Şekil 4’te, kesme hızındaki artışla beraber kesme kuvvetinde düşüş olduğu, ilerleme artışına paralel olarak da
kesme kuvvetinde artış olduğu görülmüştür. En düşük kesme kuvveti, 80 m/dak kesme hızı ve 0,05 mm/dev
ilerlemede 150 N, en yüksek kesme kuvveti ise 40 m/dak kesme hızı ve 0,15 mm/dev ilerlemede 368 N elde
edilmiştir. Kesme hızı, dönme devri ile doğru orantılı olarak ilişkilidir. Dolayısıyla dönme devrinin artması
her bir adım için kaldırılan talaşın azalmasına neden olmaktadır. Bu durum kesme hızındaki artışla beraber
kesme kuvvetinin azalmasına katkı sağlamıştır. İlerlemenin artması ise her bir adım için daha fazla talaş
kaldırmaya yönelik olduğundan bu durum kesici takımı zorlamakta ve kesici takıma gelen kuvvetin artmasına
neden olmaktadır.

400

Sıcaklık (˚C)

350

300

250

200
0.15
80
İlerl

eme

(mm

0.1
60

/dev

)

0.05

40

ak)

ı (m/d

e Hız

Kesm

Şekil 5. Kesme hızı ve ilerlemeye bağlı sıcaklık değişimi

Tornalama esnasında kesici takım ve iş parçası arasında sürtünmeden dolayı ve plastik deformasyonun
sonucu ısı oluşur. Isı kesme parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Şekil 5’te görüldüğü gibi kesme
hızının artması tornalama esnasında oluşan sıcaklığın artmasına neden olmuştur. Düşük kesme hızlarında
ilerlemenin artması sıcaklığı artırırken yüksek kesme hızlarında ilerlemenin artması sıcaklığın düşmesine
neden olmuştur. En düşük sıcaklık 40 m/dak kesme hızı ve 0,05 mm/dev ilerlemede 230 °C elde edilirken, en
yüksek sıcaklık ise 80 m/dak kesme hızı ve 0,05 mm/dev ilerlemede 354 °C olarak elde edilmiştir.
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1150
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1100

1050

1000

950
0.15
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40

Şekil 6. Kesme hızı ve ilerlemeye bağlı kesme gerilme değişimi

Şekil 6’da görüldüğü gibi kesme hızının artması kesme işlemi esnasındaki gerilmelerin azalmasına,
ilerlemenin artması ise bu gerilmelerin artmasına neden olmaktadır. En düşük gerilme 80 m/dak kesme hızı
ve 0,05 mm/dev ilerleme hızında 997 MPa ve en büyük gerilme ise 40 m/dak kesme hızı ve 0,15 ilerleme
hızında 1090 MPa’dır. Kesme kuvveti ile gerilme değerinin kesme parametrelerine bağlı olarak benzer eğilim
gösterdiği gözlemlenmiştir. Bunun ana sebebinin talaş kaldırma oranı ve talaş kaldırma esnasındaki sehimle
ilişkili olduğu düşünülmektedir.

4. GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada Al 6061 alaşımının sonlu elemanlar yöntemine dayalı DEFORM-3D simülasyon programı ile
tornalanmasında kesme hızı ve ilerleme değerlerinin kesme kuvveti, sıcaklık oluşumu ve gerilmeler üzerine
etkileri incelenmiş olup aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.
1.

Kesme hızının artması hem kesme kuvvetinin hem de gerilmenin azalmasına katkı sağlamıştır.

2.

İlerlemenin artması kesme kuvveti ve gerilmenin artmasına sebep olmuştur.

3.

Kesme esnasında oluşan sıcaklık özellikle kesme hızının artmasıyla artmıştır. Keme hızına bağlı
olarak ilerleme değerindeki artış, oluşan sıcaklığın değişmesine neden olmuştur. Bu durum düşük
kesme hızlarında ilerlemenin artmasıyla sıcaklığın artması, yüksek kesme hızlarında ise ilerlemenin
artmasıyla sıcaklığın düşmesi şeklinde gözlemlenmiştir.
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Abstract
In this study, the microstructures, hardness values and compressive strength of SiC reinforced Al metal
matrix composites in different rates produced by powder metallurgy (PM) method have been examined.
Al powders which has 99% purity and 1-210 µm size, and SiC powders which has 98.5% purity and 1-45
µm size were used in experiments. These powders were weighed in proportions pure Al, 4% SiC/Al, 8%
SiC/Al, 12% SiC/Al, 16% SiC/Al via precision balance. A mechanical mixing device was used in order to
homogeneously mix of the weighed powders. These mixtures were pressed under pressure of 475 MPa.
All pressed materials were made into composite by sintering for 120 minutes at 580 ºC. Microstructures,
hardness values and compressive strength of the composites were analyzed by polishing the surfaces of
the composites. As a result of analysis, it was observed that the SiC reinforces were uniformly dispersed
in Al matrix, the hardness values of the composite increased with increasing reinforcement rate and the
compressive strength values of the composites were similar to one another.
Keywords: Al, compressive strength, hardness, microstructure, SiC.

1. GİRİŞ
Endüstriyel uygulamalarda kompozit malzemeler geleneksel malzemelerin yerini almaktadır. Kompozit
malzemeler içerisinde de, takviye elemanının matris içerisindeki oranı, şekli, boyutu, malzemesi ve matris
malzemesiyle uyumu gibi parametrelere bağlı olarak kompozit malzemenin mekanik özelliklerinin yüksek
olmasını sağlayan seramik takviyeler ile metal matrisin belli oranlarda karışımlarını içeren Metal Matrisli
Kompozitler (MMK) önemli bir yer tutmaktadır [1]. MMK’ler diğer alaşımlarla karşılaştırıldığında
uygulanan yük ve takviye oranına bakılmaksızın üstün özellikler sergilemektedirler. Bu esasen birbiri ile
temas halinde çalışan yüzeylerin daha az temas etmesine katkı sağlayan kompozit içerisindeki seramik
parçacıkların varlığına bağlıdır. Bu seramik parçacıklar kompozitin daha az aşınmasına ve düşük sürtünme
kuvveti oluşumuna katkı sağlar [2]. MMK’lerde Al ve Mg gibi hafif metaller matris malzemesi olarak
kullanılmaktadır. Düşük özgül ağırlığı, uygun maliyeti, kolay temin edilebilme ve şekillendirilebilme özelliği
sayesinde kullanılan en yaygın matris elemanı alüminyum (Al) iken mükemmel mekanik özelliklere sahip en
yaygın kullanılan seramik parçacıklar ise Al 2 O 3 , B 4 C ve SiC’dür. B 4 C; Al 2 O 3 ve SiC'e kıyasla daha düşük
yoğunluk ve daha yüksek sertliğe sahiptir, ancak maliyeti yüksektir [3, 4]. Seramik parçacıklar, matris
içerisine karıştırma döküm, sıkıştırma döküm ve toz metalürji yöntemleri kullanılarak ilave edilmektedirler
[5]. Toz metalürjisi (TM) yönteminde, malzemeler tozların karıştırılması, preslenmesi ve sinterlenmesi gibi
birçok aşamadan geçirilerek üretildikleri için maliyetleri yüksek olmasına rağmen MMK üretimi için en
yaygın yöntemdir ve bu yöntemde malzeme kaybı asgari seviyededir. TM’de takviyenin tekdüze dağılımı
*
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mümkündür, bu nedenle döküm yolu üretim tekniği ile karşılaştırıldığında daha iyi mikroyapı kontrolü
sağlarlar. Ayrıca farklı boyut ve yoğunluklardaki malzemeler TM yöntemi ile homojen olarak karıştırılabilir
ve kullanılan toz cinslerine ve karıştırma sürelerine bağlı olarak bileşik oluşturulabilmektedirler [6, 7].
Farklı üretim teknikleri ile üretilen SiC parçacık takviyeli kompozitler ile ilgili yapılan literatür çalışmaları
aşağıda verilmiştir. Ashwath ve Xavior [1], TM yöntemiyle üretilen alüminyum 2xxx alaşım matrisli ve SiC,
Al 2 O 3 takviyeli MMK’lerde takviye oranının tribolojik ve mikroyapı özellikleri üzerine etkilerini
incelemişlerdir. Shorowordi ve ark., [8] karıştırma döküm yöntemi ve ardından sıcak ekstrüzyon yöntemi ile
üretilen ve farklı temas basınçları altında aşındırılan Al/B 4 C ve Al/SiC kompozit malzemenin tribolojik
yüzey özelliklerini incelemişlerdir. Al/B 4 C ve Al/SiC kompozitlerdeki aşınma oranının artan temas basıncı
ile arttığını ve yüksek temas basınçlarında sürtünme katsayısının çok az miktarda azaldığını görmüşlerdir.
Ayrıca Al/B 4 C'nin aşınma hızını ve sürtünme katsayısını Al-SiC'inkinden daha düşük olduğunu tespit
etmişlerdir. Ipek [9] sıvı döküm yöntemi ile üretilen B 4 C ve SiC takviyeli alüminyum 4147 alaşım matrisli
kompozitlerin adhezif aşınma davranışlarını incelemiş ve bu kompozitlerin aşınma davranışlarını
karşılaştırmıştır. Alüminyum alaşım matrisindeki ağırlıkça B 4 C parçacık oranının artmasıyla Al/B 4 C
kompozitin aşınma direncinde önemli ölçüde bir artışın olduğunu gözlemlemiştir. Aynı şartlarda yapılan
deneysel çalışmalar neticesinde Al/B 4 C kompozitin aşınma davranışı Al/SiC kompozit ile karşılaştırdığında,
Al/SiC’ün aşınma direncinin daha yüksek olduğunu ve aşınma deneyi yapılmış Al/SiC kompozitteki aşınma
izlerinin daha hafif olduğunu gözlemlemiştir. Kumar Bodukuri ve ark., [10] TM yöntemi ile üretilen
Al/SiC/B 4 C MMK’lerin üretimini ve mekanik özelliklerini inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Bu yöntemde
SiC ve B 4 C parçacık takviyelerinin kompozit içerisinde homojen olarak dağıldığını ve B 4 C parçacık
yüzdesindeki artışın, MMK’in mikrosertlik değerini önemli derecede arttığını tespit etmişlerdir. Wan ve
arkadaşları [11], Ti 3 Si(Al)C 2 alaşımının ve SiC takviyeli Ti 3 Si(Al)C 2 kompozitinin kuru kayma şartlarında
ve farklı yüklerde sürtünme ve aşınma davranışını incelemişlerdir. Alaşımdaki SiC içeriğinin artması hem
sürtünme katsayısının hem de aşınma oranının önemli ölçüde azalmasına katkı sağladığını tespit etmişlerdir.
Mousavi Abarghouie ve Seyed Reihani [12], TM yöntemi ile üretilen 2024 Al alaşımının ve hacimce %20
ihtiva eden SiC takviyeli 2024 Al kompozitin farklı sıcaklıklardaki sürtünme ve aşınma davranışını
incelemişlerdir. Tüm deney şartlarında kritik bir sıcaklıktan sonra aşınmanın hızlandığını, kompozit
malzemelerdeki aşınma oranı ve sürtünme katsayısını alaşımınkinden daha yüksek olduğunu, SiC parçacık
takviyesinin önemli ölçüde aşınma direncini iyileştirdiğini, tüm numunelerde üstün aşınma mekanizmasının
adezyon aşınma mekanizması olduğunu gözlemlemişlerdir. Thirumalai Kumaran ve arkadaşları [13],
karıştırma döküm yöntemi ile üretilen AA6351 metal matrisli B 4 C ve SiC parçacık takviyeli kompozitin kuru
aşınma davranışları üzerine etkilerini incelemişleridir. Kompozit içerisindeki B 4 C parçacık oranının
artmasıyla aşınma oranının önemli ölçüde düştüğünü, dolayısıyla daha yüksek yük ve kayma hızı
koşullarında ağırlıkça fazla B 4 C parçacık içeren kompozitlerin iyi aşınma direnci davranışı sergilediğini
gözlemlemişlerdir. Ravindran ve arkadaşları [14], TM yöntemi ile %5 SiC parçacık takviyeli ve farklı
oranlarda grafit içeren Al 2024 hibrit kompozitlerin tribolojik davranışlarını incelemişlerdir. Aşınma kaybının
kayma mesafesi ve yükün artmasıyla arttığını, grafit miktarının artmasıyla azaldığını gözlemlemişlerdir.
Ayrıca uygulanan yükün ve kayma hızının artmasıyla sürtünme katsayısının arttığını belirtmişlerdir.
Keneshloo ve arkadaşları [15], mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilen SiC takviyeli Al-Cu kompozitlerin
mekanik alaşımlama zamanına, parçacık takviye oranına ve boyutuna bağlı metalürjik ve mekanik
özelliklerini incelemişlerdir. Takviye parçacık boyutunun mikron boyuttan nano boyuta düşmesi tozların
matris içerisinde dağılımı olumlu yönde etkilediğini, takviye oranının artması aşınma kaybının azalmasına
neden olduğunu ve en iyi sertlik ile düşük aşınma kaybının nano takviyeli kompozitlerden elde edildiği
sonucuna varmışlardır. Karamış ve arkadaşları [16], TM yöntemi ile üretilen AA2124 metal matrisli farklı
parçacık boyutlarına ve takviye oranına sahip SiC, B 4 C veya Al 2 O 3 takviye parçacıklı kompozitlerin
tribolojik özelliklerini incelemişlerdir. Takviye oranının artmasıyla kompozitin sertlik değerinin arttığını,
aşınma direncinin azaldığını, SiC ve B 4 C takviye oranına sahip kompozitlerin Al 2 O 3 takviye oranına sahip
kompozitlerden daha yüksek aşınma direnci gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Padmavatti ve Ramakrishnan
[17], karıştırma döküm yöntemi ile üretilen Al6061 metal matrisli ve farklı yüzdelik hacimlerdeki çok duvarlı
karbon nanotüp (MWCNT) ve SiC takviyeli hibrit kompozitlerin aşınma ve sürtünme davranışlarını
incelemişlerdir. Al-SiC-MWCNT kompozitlerde, takviye oranlarının artmasıyla kompozitin sertlik
değerlerinin arttığını gözlemlemişlerdir. Uthayakumar ve arkadaşları [18], karıştırma döküm yöntemi ile
üretilen 1100 alüminyum alaşım matrisli %5 SiC ve %5 B 4 C takviyeli hibrit kompozit malzemenin kuru
kayma şartları altındaki aşınma davranışlarını incelemişlerdir. Hibrit kompozit malzemelerin aşınma
dirençlerinin oldukça iyi olduğunu ve yükün artmasıyla birlikte sürtünen yüzeylerde sıcaklık oluşumunun ve
aşınma kaybının arttığını gözlemlemişlerdir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde farklı üretim yöntemleri ile seramik parçacık takviyelerinin kompozitin
mekanik özelliklere ve tribolojik özelliklere etkileri incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada ise TM yöntemi
ile üretilen Al metal matris içerisindeki SiC takviyesinin kompozitin mikroyapısı, sertliği ve basma dayanımı
üzerine etkileri incelenmiştir.
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2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada TM yöntemi ile kompozit üretimi için 1-210 µm boyuta ve %99 saflığa sahip Al tozu, 1-45 µm
boyuta ve %98,5 saflığa sahip SiC tozu kullanılmıştır. Tozlar saf Al, %4 SiC/Al, %8 SiC/Al, %12 SiC/Al ve
%16 SiC/Al olacak şekilde tartılmıştır. Tartma işlemi 1 mg hassasiyete sahip Radwag Marka AS 220/C/2
Model hassas terazi ile gerçekleştirilmiştir. Tartma işlemi tamamlanan tozlar 5 mm çapındaki çelik bilyeler
ile 20 dakika boyunca 300 dev/dak dönme devrinde mekanik karıştırma cihazıyla (Planetary Ball Mill XQM2) homojen bir karışım elde etmek için karıştırılmıştır. Daha sonra homojen karışım elde edilen tozlar 20 mm
çapındaki silindirik kalıp içerisine doldurularak 475 Mpa basınç altında preslenmiştir. Preslenen tozlar 580
ºC’de 120 dakika boyunca argon gazı ortamında sinterlenmiştir. Sinterleme esnasında argon gazının akış
oranı 3 lt/dak olacak şekilde ayarlanmıştır. Şekil 1’de TM yöntemi ile üretilen kompozitlerin iş akış şekli
verilmiştir.

Şekil 1. Al/SiC kompozitin TM yöntemi ile üretim akış şeması

TM yöntemi ile üretilen Al/SiC takviyeli kompozitlerin yüzeyinde takviye elemanlarının nasıl dağıldığını ve
parçacık takviye oranına bağlı sertlik değerlerinin net olarak elde edilebilmesi için sinterlenen kompozitlerin
yüzeyleri 120, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200 boyutundaki zımpara kâğıtları ile PRESI MINITEC 233
parlatma cihazında temizlenmiştir. Daha sonra HS-V 3 mikron parlatma keçesi cihaza bağlanıp 3 mikron
elmas süspansiyon ve alkolden yararlanılarak kompozitlerin son yüzey temizleme işlemi yapılmıştır.
Yüzeyleri temizlenen kompozit numunelerde SiC seramik parçacık takviyesinin kompozit içerisindeki
dağılımı NADE marka NMM-800 TRF model optik mikroskopla 5X ve 10X büyültme ile incelenmiştir.
Kompozitlere ait sertlik değerleri Shimadzu HMV mikrosertlik ölçüm cihazında 1N yük, 15 saniye boyunca
uygulanarak 5 farklı noktalardan alınan ortalama değere göre belirlenmiştir. Basma deneyi ise Shimadzu 250
kN yük hücresine sahip üniversal test cihazında yapılmıştır.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
TM yöntemi ile üretilen farklı takviye oranlarındaki Al/SiC kompozitlerin optik görüntü, sertlik değerleri ve
basma mukavemetleri incelenmiştir. Şekil 2’de kompozitlere ait optik görüntüler, Şekil 3’te ise kompozit
içerisindeki matris ve takviye elemanları verilmiştir.
Şekil 2’de saf Al içerisinde takviye elemanının olmadığı, kompozit içerisindeki yüzde olarak takviye oranının
artması ile matris içerisinde takviye parçacık sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Şekil 3’te ise takviye
parçacıklarının matris içerisinde homojen olarak dağıldığı, ancak matrisin dış yüzeyindeki SiC takviye
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parçacıklarının kompoziti parlatma esnasındaki işlemler göz önünde bulundurulduğunda şekilde de görüldüğü
gibi parlak olarak elde edildiği gözlemlenmiştir.

Saf Al

%4 SiC/Al

%8 SiC/Al

%12 SiC/Al

%16 SiC/Al

Şekil 2. Al/SiC kompozitlerin optik görüntüleri (5X büyütme)

Şekil 3. Matris ve takviye elemanları (10X büyütme)

Al/SiC kompozitlerdeki matris ve takviye oranına bağlı mikrosertlik değerleri alınırken elmas ucun kompozit
numune yüzeyine uyguladığı yük ve tatbik süresine bağlı olarak elmas uç kompozitin mikroyapısı üzerinde iz
oluşmuştur. Bu izin büyüklüğü kompozitin sertlik değerini vermiştir. Şekil 4’te takviye oranına bağlı elde
edilen sertlik değerlerinin değişim grafiği verilmiştir.

Şekil 4. SiC takviye oranına bağlı ortalama sertlik değerleri
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En düşük sertlik değeri saf Al’den 32,9 HV olarak elde edilmiştir. %4, %8 ve %12 SiC takviyesi içeren
kompozitlerde sertlik değerleri sırasıyla 35,1; 39,4 ve 45,6 HV’dir. En yüksek sertlik değeri ise %16 SiC
takviyeli Al matrisli kompozit malzemeden 53,3 HV olarak elde edilmiştir. Kompozit içerisindeki takviye
oranı arttıkça sertlik değerinin arttığı, bu artışın takviye oranından bağımsız olduğu gözlemlenmiştir. Bu
durumun SiC takviyelerinin matris içerisindeki dağılımı ile ilgilidir.
TM yöntemi ile üretilen kompozitlerin hem sünekliği hakkında hem de basma mukavemet değeri hakkındaki
bilgiler basma deneyi ile elde edilmiştir. Şekil 5’te basma deneyi esnasındaki kompozitin şekil değişimi
verilmiştir.

a) Basma Deney
Başlangıcı

b) Fıçılaşma
Oluşumu

c) Deformasyon
Oluşumu

d) Basma Deney Sonucu
(Hasarlı Malzeme)

Şekil 5. Basma deneyinde meydana gelen şekil değişim görüntüleri

Şekil 5.a’da basma deney başlangıcı verilmiştir. Şekil 5.b’de kuvvet etkisi altında kompozit numunede
fıçılaşma olduğu görülmüştür. Şekil 5.c’de kompozitin maksimum kuvvet altında deformasyona uğradığı ve
bu durumda kompozitin maksimum basma mukavemet değerinin 170 MPa olduğu elde edilmiştir. Şekil
5.d’de ise numuneye uygulanan kuvvetin devam etmesiyle malzemede hasarın oluştuğu gözlemlenmiştir. %4
ve %12 SiC takviyeli Al matrisli kompozitlerin gerilme/şekil değişim grafiği Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Farklı oranda SiC takviye oranının gerilme şekil değişim miktarına etkisi

Şekil 6’da görüldüğü gibi takviye oranının artması basma mukavemetinin artmasına pek fazla etki
sağlamamış olsa da sünekliğin kısmen azalmasına neden olduğu görülmüştür.

4. GENEL SONUÇLAR
Toz metalürjisi yöntemiyle üretilen saf Al ile %4, %8, %12 ve %16 SiC takviyeli Al metal matrisli
kompozitlerin mikroyapı, sertlik değerleri ve basma mukavemet değerleri belirlenerek elde edilen sonuçlar
aşağıda verilmiştir.
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1.

Saf Al ile %4, %8, %12 ve %16 oranlarındaki SiC takviyesinin Al metal matris içerisindeki
dağılımı mikroyapı görüntüleri ile incelenmiştir. Tüm numunelerde SiC takviyelerinin matris
içerisinde homojen olarak dağıldığı görülmüştür.

2.

Artan SiC takviye oranı ile sertlik değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. Minimum sertlik değeri saf
Al numuneden 32,9 HV olarak elde edilmiştir. Maksimum sertlik değeri ise %16 SiC takviyeli Al
matrisli kompozit numuneden 53,3 HV olarak elde edilmiştir.

3.

Kompozit malzemelerde elde edilen basma mukavemet değerlerinin 170 MPa civarında olduğu ve
bu basınç değeri aşıldığında malzemenin hasara uğradığı gözlenmiştir.
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Abstract
Diamond cutting tools are used for cutting natural stones. Cutting tools are made of iron (Fe) based
powder metallurgy method using hot presses and graphite molds. These cutters are used in various ways
on pipes and circular shaped steel plates which are manufactured as standard. Combination with solder
is one of the most common joining methods. The correct selection of the assembly method and assembly
parameters ensures long-term use of the inserts in the working environment. The high temperatures used
in the joining method of the cutting inserts, which require high strength in the working environment, can
adversely affect the joining quality. For this reason, in this study, natural stone cutting sockets were
combined with silver interlayer at low temperatures under different temperatures using the steel material
produced by DIN 2391 cold drawing method and soldering method and the quality of connection was
investigated. For this purpose, mechanical tests and microstructure studies have been completed and the
optimum soldering parameters have been determined.
Keywords: Diamond cutters, Induction soldering, microstructure, Mechanical Tests, DIN2391.

1. GİRİŞ
Doğal taşların kesme işlemlerinde elmas kesici takımlar (soketler) kullanılır. Kesici takımlar demir (Fe) esaslı
olmak üzere sıcak preslerle grafit kalıplar kullanılarak toz metalürjisi yöntemi ile imal edilmektedir. Bu
kesiciler standart olarak imal edilmiş olan boru ve dairesel şekilli çelik levhalar üzerine çeşitli yöntemler ile
birleştirilerek kullanılırlar. Son üretim adımı olan; çelik levhalar ile birleştirme süreçlerinin doğru yapılması
kesici uçların imalatı ile aynı ölçüde öneme sahiptir. İmalat sonrasında meydana gelebilecek titreşimlerin
engellenebilmesi, maksimum yük aktarımı, kesme sürecinde bağlantının hasara uğramaması, bağlantının daha
yüksek mukavemet ve daha yüksek kesme hassasiyetini elde edebilmesi açısından önemlidir. Bu amaçla
benzer olmayan metal çiftlerinin birleştirilmesinde birçok yöntemle birlikte sert lehimleme yöntemi
kullanılmaktadır [1]
Sert lehimleme tekniğinde birleştirilecek olan iki metal eriyerek birbirleri içinde karışmazlar. Bunun yerine
alaşımlandırılmış bir çubuk birleştirilen metallerin erime derecesi altında bir sıcaklıkta eriyerek birleşmeyi
sağlar. Birleşme eriyen alaşımın her iki ana metale difüze olmasıyla metalürjik bir bağ meydana gelir.
Lehimlenen metaller eritilmediği için eğilme veya başka türlü şekil kaybına uğramazlar ve orijinal metalurjik
karakteristiklerini korurlar. Lehimli birleştirmeler doğru yapıldığında birleştirilen ana malzemeler kadar veya
daha fazla mukavemete sahip olur [2,3].
Ayrıca yüksek sıcaklık kullanılmadan birleştirilmesi gereken parçalarda lehimleme yöntemi kullanılır.
Sinterlenmiş kesici uçların birleştirilmesinde yüksek sıcaklıklar kesici uçların mikroyapısını etkiler. Bu
nedenlerle kesici uçların çelik levhalarla birleştirilmesinde lehimleme yöntemi tercih edilir. Lehimleme
yöntemi ile düşük sıcaklıklarda bağlantılar gerçekleştirilebilir. Lehimleme yöntemi ile malzeme üzerindeki
ısıl etkinin düşük olması ve kesici uçların daha az hasar görmesi sağlanır. Malzemeye düşük ısı girişinin bir
başka önemli artısı da malzeme davranışlarının olduğu gibi korunmasıdır [4]. Lehim kalitesini etkileyen
birçok faktör vardır. Bu faktörler; lehimleme yöntemi ve buna bağlı çalışma sıcaklık değerleri, lehimlenecek
yüzeylerin hazırlanmasında kullanılan aşındırıcı materyalin tipi, lehim pörözitesinin derecesi, lehim metalinin
ana metale yetersiz kaynaşması, dolgu metalinin yayılabilme yeteneğine bağlı olarak, kırık hattı
oluşturabilecek boşluklar kalması ve bar tasarımı sayılabilir [5,6,7]. Sert lehimleme yönteminde bağlantı
kalitesini etkileyen ısının elde edilmesi amacıyla kullanılan yöntemlerden biride indüksiyonla ısıtma
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yöntemidir. İndüksiyon lehimleme yöntemi yüksek elektro-manyetik alan içine yerleştirilen metal
malzemenin üzerinde oluşan akımın malzeme iç direnci nedeniyle ısı açığa çıkarması prensibine göre çalışır.
Bu yöntem ile lehim uygulamalarında bir parçanın tamamı yerine istenilen bölgeler yüksek hızla istenilen
sıcaklık değerlerinde ısıtılabilir. Aynı zamanda yüksek ısıtma hızı ile diğer yöntemlere göre parça yüzeyinde
oluşan oksit miktarı daha azdır [8]. Gerekli ısıtma sürelerine çok hızlı bir şekilde ulaşılması ile hızlı
lehimleme yapılabilmesi, eriyik alaşımın hızlı bir şekilde akmasının sağlanması gibi önemli avantajları nedeni
ile indüksiyon akımı kullanılarak yapılan lehimleme yönteminin çelik malzemeler ile kesici uçların
birleştirilmesindeki uygun yöntemlerden biri olduğu düşünülmektedir. İndüksiyon ile lehimleme yöntemi ile
kesici uçlar ve çelik levhalar ara tabaka kullanılarak birleştirilirler. Kullanılan parametrelerin malzemelere
uygun ve birbiri ile uyumlu seçilmesi bağlantı kalitesinin arttırılarak kesici uçların çalışma esnasında hasara
uğramaması bakımından özel önem arz etmektedir.
Bu çalışmada da toz metalürjisi yöntemi ile üretilen doğal taş kesici uçların, çelik levhalarla indüksiyon
lehimleme yöntemi ile birleştirilebilirliği incelenmiştir. Hazırlanan numunelerin mikroyapı ve mekanik
özellikleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, kullanılan malzeme türlerine uygun ve birbiri ile
uyumlu parametrelerin seçimi ile bağlantı kalitesinin arttırıldığı görülmüştür. Sonuçta yüksek maliyet
gerektiren birçok farklı işlemler ile elde edilen kesici uçların son kullanıcı çalışma süresince bağlantı hatasına
bağlı olarak hasara uğramaması için gerekli incelemeler tamamlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada DIN 2391 St52 çelik çubuklar ve toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiş kesici uçlar
kullanılmıştır. 10*10*6000 mm ölçüsünde ticari olarak temin edilen çelik çubuklar 40 mm boyda kesilerek
alın yüzeyleri taşlama ile işlenmiştir. Çelik çubuklara ait kimyasal kompozisyon Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. St 52 çelik malzeme kimyasal kompozisyon [9]
Kimyasal Kompozisyon
DIN 2391

EN 10305-1

C

Si

P

S

Max

Max

0,025

0,025

Mn

St52

E 355

Max

Max

0,22

0,55

<=1,60

Elmas kesici uçlar 10*10*40 mm boyutlarında toz metalürjisi yöntemi ile sinterlenerek üretilmiştir. Kesici
uçlar Fe, Cu, Sn bunlara eşlik eden Co, Ni tozları bir araya getirilmiştir. Hazırlanan tozlar 45 dk süre ile
karıştırılarak sıcak preste kalıplanmıştır.
Yüzeydeki oksitleri kimyasal olarak çözmek ve oluşabilecek oksidasyonu engellemek amacı dekapan
kullanılmıştır. Toz halinde temin edilen sert lehim dekapanı (Easy-Flo Flux Powder) su ile macun haline
getirilmiştir. Macun dekapan bir kıl fırça yardımı ile kullanılmıştır. Daha sonra dekapan atıklarının temizliği
mekanik olarak fırçalanarak temizlenmiş ve korozyona yol açması engellenmiştir.
Ejik ve arkadaşları (2007), lehimlemede gümüş alaşımlarının daha iyi sonuç verdiğini belirtmişlerdir [10].
Ayrıca lehimleme aralığının dar olması nedeni ile lehim alaşımının ergime aralığının da dar olmasının daha
uygun olduğu bildirilmiştir [3]. Bu nedenlerle sert lehim teli olarak ergime aralığı dar, yüksek mekanik ve
mukavemet özelliklerine sahip bir ürün seçilmiştir. %40 gümüş alaşımlı ve bant şeklinde kullanılan lehim
teline ait kimyasal içerik ve ergime aralığı Tablo 2’ de belirtilmiştir.

ÜRÜN
KODU

Tablo 2. Lehim dolgu malzemesi kimyasal kompozisyon

9400S
S306

NOMİNAL KOMPOZİSYON
Ag

Cu

Zn

Cd

ERGİME SICAKLIĞI
°C

40

50

21

20

595-630

STANDARTLAR
EN 1044

DIN 8513

AG 304

L-Ag40Cd

Deneylerde kullanılan indüksiyon kaynak makinasına ait şematik resim Şekil 1’ de gösterilmiştir. Kaynak
makinası 25 KW gücünde olup 0-900 °C sıcaklık aralığında çalışabilmektedir.
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Şekil 1. İndüksiyon kaynak makinası şematik gösterimi

Kullanılacak lehimleme parametrelerinin tespitinde önce literatür çalışması tamamlanmış daha sonra yapılan
ön çalışmalar ile DIN 2391 çelik malzeme ile kesici uçların birleştirilmesinde en uygun lehimleme değerler
aralığı belirlenmiştir. Seçilen parametreler Tablo 3’ de gösterilmiştir.
Tablo 3. Lehimleme parametreleri
Numune No
Lehim Sıcaklığı (C)
Isıtma süresi (s)
Dağılma süresi (s)
Lehim miktarı (mg)

S1
600

S2
610
10
10
1,25

S3
620

Tablo 3’ te gösterilmiş olan ve lehimleme parametreleri içinde incelenen lehim sıcaklığı ve ısıtma süresi
lehimleme yönteminde en etkin parametreler arasındadır. Isıtma süresinin uzun olması lehim alaşımlarının
temel bileşenlerine ayrılmasına neden olmaktadır [3]. Bu nedenle gereken lehim sıcaklığı incelenmiş ve
ısıtma süresi asgari düzeyde tutulmuştur.
Birleşme bölgesinde meydana gelen yapısal değişikliklerin incelenmesi amacıyla numuneler birleşme
arayüzeyine dik doğrultuda, 20 mm boyunda soğutma sıvısı kullanılarak kesilmiştir. Birleşme bölgesinde
meydana gelen yapısal değişikliklerin belirlenmesi amacıyla numuneler yüzeyden numune eksenine doğru
işlendikten sonra geleneksel temizleme ve parlatma yöntemi kullanılmıştır. Parlatma işlemleri 3 µm’ lik
elmas pasta ile tamamlanmıştır. Metalografik incelemeler için hazırlanan numune fotoğrafı Şekil 2’ de
gösterilmektedir.
DIN2391

Kesici uç

Şekil 2. Metalografik inceleme için hazırlanan numune

Kaynak parametrelerinin bağlantı mukavemeti üzerindeki etkileri ve hasar süreçlerinin araştırılması amacı ile
her bir numune için kayma testleri yapılmıştır. Kayma test aparatına ait imalat resimleri Şekil 3’ te
gösterilmiştir.

Şekil 3. Kayma test aparatı
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA
3.1. Lehimlenen Numunelerin Makroskobik Değerlendirmesi
Farklı işlem parametreleri ile indüksiyon kaynak makinasında sert lehimleme yöntemi kullanılarak
birleştirilen numunelere ait arayüzey makro fotoğraflar Şekil 4’ te gösterilmiştir. Numune makro fotoğrafları
incelendiğinde, S1 ve S2 nolu numune arayüzeylerinin düzgün bir şekilde meydana geldiği görülmektedir. S3
nolu numunede ise kullanılan lehim teli bant şeklinde olmasına rağmen bu numunede yüksek sıcaklığa bağlı
olarak eriyik hale gelen arayüzey malzemesinin düzgün olarak dağılmadığı görülmektedir.
KESİCİ UÇ

DIN2391

S1
S2
S3
Şekil 4. Arayüzey makro fotoğrafları

3.2. Mikroyapı İncelemeleri
Arayüzde meydana gelen yapı elektron mikroskobu ve spectrometre ile karakterize etmişlerdir. Şekil 5’ te
lehimli bağlantıya ait arayüzeyde meydana gelen yapısal dağılım SEM fotoğrafı ile gösterilmiştir.

S2

Lehim

DIN 2391

Kesiciuç

Şekil 5. S2 no’lu numune birleşme bölgesi yapısal dağılımının SEM fotoğrafı

Farklı lehimleme parametreleri kullanılarak yapılan numunelere ait SEM fotoğrafları Şekil 6’ da
gösterilmiştir. Fotoğraflar incelendiğinde, parametrelere bağlı olarak yapısal değişimlerin meydana geldiği
tespit edilmiştir. Bağlantı ara yüzeyinde; farklı bölgelerde kümelenmelerin meydana gelmesi, dentritik
yapının her bölgede eşit dağılım göstermemesi, farklı büyüklüklerde dentritik yapı meydana gelmesi gibi
düzensizlikler görülmüştür. Lehim ara yüzeyinde homojen bir mikroyapının elde edilmesi ise bağlantı direnci
artmaktadır [11]. SEM fotoğrafları kayma test sonuçları ile birlikte incelenmesi sonucunda; arayüzeyin
düzenli ve ince dentritik yapının artması ile S2 nolu numunede olduğu gibi mukavemet değerlerini arttırdığı
tespit edilmiştir.
Literatürde belirtildiği gibi arayüzeyde farklı fazların oluşumu ile meydana gelen mikroyapı ve bu yapının
bağlantı özelliklerine etkisi büyük oranda lehimleme sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir [12,13,14] DIN
2391 çelik ile kesici uç malzemelerinin lehimlenmesinde değişen sıcaklık değerleri ile birlikte farklı içyapılar
meydana geldiği düzensizliklerin ise mukavemet değerlerini azalttığı görülmüştür.
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S1

S2

S3

İnce dentritik yapı

AgCd

Farklı difüzyon
bölgeleri

S. Mercan

Kütlesel dentritik
yapı

CuZn

Şekil 6. Arayüzey yapısal değişiklikler SEM görüntüleri

Lehim bölgesinde iki önemli fazın meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 6). Bu fazlardan birincisi Ag
içeren koyu renkli CuZn diğeri ise daha açık renkli olan Cu, Zn içeren AgCd fazlarıdır. AgCd fazının CuZn
fazına göre daha ince bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. CuZn fazının ve etrafındaki kaba ötektik
yoğunluğunun lehim sıcaklığına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Artan CuZn fazının kırılma modunu
değiştirdiği, mukavemet değerlerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Literatürde bildirildiği gibi
mukavemeti olumsuz etkileyen fazlar sert lehimleme termal çevrimini uygun bir şekilde seçerek önemli
ölçüde azaltılabileceği veya yok edilebileceği belirlenmiştir [15]. Doğal taş kesici uçların lehimli
bağlantılarda optimum kayma direnci için AgCd fazının arttırılması bağlantı mukavemetini arttırdığı tespit
edilmiştir.
Tablo 4. Arayüzey faz oranları
CuZn
Element
Weight %

Cu
60

Zn
31

AgCd
Ag
9

Cu
1

Zn
8

Ag
54

Cd
38

Arayüzey lehim malzemesinin her iki ana malzeye doğru nufuziyetinin olduğu görülmüştür. Ancak DIN 2391
çelik tarafında nufuziyetin daha az, kesici uç tarafında ise daha fazla olduğu, lehim telinin çözünerek iç
kısımlara kadar ilerlediği görülmektedir (Şekil 7). Bu durumun kesici uç üzerinde taneler arasındaki
gözenekten dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Nufuziyetin yüksek çözünürlük ve yüksek akışkanlığa
sahip CuZn fazının diğer fazlara göre daha yüksek oranda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca lehim
parametrelerindeki farklılığa bağlı olarak lehimin ana malzeme içindeki nufuziyet hızının ve buna bağlı
nufuziyet miktarının değiştiği görülmüştür. Doğru seçilecek lehim parametre grubu ile nufuziyetin
arttırılabileceği tespit edilmiştir.

S3

Lehim

Şekil 7. S3 no’ lu numune arayüzey SEM fotoğrafları nufuziyet bölgeleri

Şekil 7’ de gösterilen, S3 nolu numunede nufuziyetin bölgesel olarak belirli kısımlarda meydana geldiği
görülmektedir. Bu durumun indüksiyonla ısıtma kullanılan yüksek sıcaklıkla lehim malzemesinin bir
kısmının hızla eriyik hale gelmesi nedeni ile oluştuğu düşünülmektedir. İndüksiyon akımının ilk geçtiği hızlı
ısınan bölgelere bağlı olarak ısınma miktarının bölgesel değişmesi aynı zamanda difuzyon için yeterli
zamanın sağlanamamış olmasından etkili bir durum olduğu düşünülmektedir. Birbiri ile uyumlu seçilen
parametrelerin homojen bir nufuziyet sağladığı tespit edilmiştir. Bu durum; Şekil 8’ da gösterilen S2 no’lu
numune SEM fotoğraflarında, seçilen parametrelere bağlı olarak nufuziyetin homojen olarak gerçekleşmiş
olması ile doğrulanır niteliktedir. S2 nolu numunede artan nufuziyetin ana malzemeye doğru, düzenli bir
dağılım ile bağlantı hattı boyunca gerçekleştiği görülmüştür. Bağlantı yüzeyleri boyunca homojen bir
nufuziyetin, kayma test sonuçlarında görüleceği gibi mukavemet değerlerinin arttırdığı tespit edilmiştir.
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S2

Lehim

Şekil 8. S2 no’ lu numune arayüzey SEM görüntüleri

3.3. Kayma Testi
İndüksiyon akımı kullanılarak birleştirilen numuneler için kayma testleri yapılmıştır. Kayma testleri ile elde
edilen mekanik değerler Şekil 9’ da grafik halinde gösterilmiştir. Grafik incelendiğinde, kayma test
sonuçlarının farklı üretim parametrelerine bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Lehimli bağlantılara ait
kayma gerilmesi değerlerinin ana malzemeye (Kesici uç) ait maksimum çekme gerilmesi değerlerinin üstünde
çıkabileceği gibi altında çıkabileceği tespit edilmiştir. En yüksek kayma gerilmesi 18,2 MPa ile S2 no’ lu
numunede ölçülürken en düşük kayma gerilmesi değerlerinin S3 no’ lu numunede 16,32 MPa olarak
ölçülmüştür. Kayma test sonuçları ile SEM fotoğrafları birlikte incelendiğinde birbiri ile uyumlu
parametrelerin lehim malzemesi nüfuziyetini ve homojenliğini arttırdığı, bu durumun mukavemet değerleri
ile doğru orantılı bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir.

Şekil 9. Lehimli numune kayma test sonuçları

Kayma testi sonucunda kırılan yüzeylere ait makro görüntüler Şekil 10’ da gösterilmiştir. Deneylerde
incelenen numuneler bağlantı arayüzeyinden kopmuştur. S2 nolu numunenin ise kesici uç üzerinden koptuğu
tespit edilmiştir. Ana malzemeler ile arayüzey lehim malzemesi arasında difuzyonun her iki ana malzeme
içine kadar gerçekleşmesi bağlantı mukavemetinin artmasında en önemli etken olduğu tespit edilmiştir.
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DIN 2391
S1

S. Mercan

Kesici uç

S2

S3

Şekil 10. Lehimli numune kırılma şekilleri

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, DIN 2391 çelik malzeme ile sinterlenmiş demir esaslı elmas kesici uç malzemesi kullanılarak
indüksiyon ısıtma yöntemi ile lehimleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Farklı lehim parametreleri kullanılarak
yapılan numunelerde işlem parametrelerinin mikroyapı ve mekanik özellikler üzerindeki etkileri incelenmiş
olup, elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.






Bu çalışmada farklı lehim parametreleri kullanılarak çelik malzeme ile doğal taş kesici uçları
indüksiyon ısıtma yöntemi kullanılarak başarılı bir şekilde birleştirilmiştir.
Doğal taş kesici uçların lehimlenmesinde lehimleme parametrelerinin bağlantı mekanik özelliklerini
önemli ölçüde etkileyerek çok dar bir aralıkta değiştiği tespit edilmiştir.
Farklı işlem parametreleri kullanılarak birleştirilen lehimli numuneler üzerine yapılan kayma test
sonuçlarından; en yüksek kayma mukavemeti 610 C de birleştirilen S2 no’ lu numunede 18,2 MPa en
düşük S3 no’ lu numunede 16,32 MPa elde edilmiştir.
Bağlantı yüzeylerinde homojen dağılmış bir nufuziyetin mukavemeti arttırdığı tespit edilmiştir.
Mukavemeti olumsuz etkileyen fazlar sert lehimleme termal çevrimini uygun bir şekilde seçerek
önemli ölçüde azaltılabileceği belirlenmiştir
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Investigation of Microstructure and Microhardness Behaviour
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Abstract

In this work, Ramor 500 armor steels were heat treated at 900 ° C for 30 minutes, water, oil, atmosphere and oven.
Subsequently, the samples were subjected to metallographic processing and optical microscopy, SEM, EDS, XRD and
microhardness analyzes were performed for microstructure studies. As a result of the study, the relationship between the
effect of heat treatment and microstructure and hardness values in the specimens was investigated.
Keywords: Heat treatment, ramor 500, microstructure, microhardness.

1. INTRODUCTION
Armor steels, which are made into ingots by casting method based on standard chemical composition, are produced in
the form of plates in desired thickness by hot rolling after casting [1]. Because of this production process, it is also
known as Rolled Homogenous Armor (RHA) in armor materials [12]. Armor steels shaped by rolling are austenitized,
quenched and tempered to the desired strength, hardness and toughness values. Improvement of the mechanical
properties by the applied heat treatment is also preferred for the use of steel as armor material [2].
One of the characteristics expected from armor materials used in defense armored combat vehicles is that they are
lightweight. Because lightness significantly influences the versatile movement and maneuverability of the armored
vehicle under uneven terrain [3]. Aluminum, ceramic or composite materials are also used to reduce the weight of
armor materials or to provide better ballistic performance [4]. However, armor steels are preferred over other armor
materials because of their low price, availability and high formability [5]. In addition, the good weldability properties
of armor steels make them more desirable. For example, steel-based armor is more advantageous because of its better
weldability, although it has a higher strength potential than aluminum-alloy armor [6]. As can be understood from this,
the higher the ballistic performance of the armor material, the more it can perform its function if it can be assembled to
the vehicle body [7]. This gives priority to the steel and aluminum based armor materials which are possible in the
armor technology. However, as a consequence of the microstructural changes arising from welded joints and heataffected zones and weld zones, lower strength and ballistic performance are concerned than with the base metal. This
suggests that the welding areas in armor materials must be investigated mechanically, metallurgically and ballistically.
1

As the armor steels are of martensitic nature, optimum strength (hardness) and toughness correlation are obtained by
tempering heat treatment after austenitizing and quenching. At the tempering of the lean carbon steels, after quenching,
it combines with the carbon in the martensite causing cementite (Fe3C) to precipitate. During the precipitation process,
the hardness decreases due to the conversion of martensite to ferrite. However, the strong carburets present in the steel
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composition combine with carbon at much higher temper- ature temperatures, causing special carbide deposits (MC,
M2C, M7C3, etc.). The resultant hardness is called secondary hardness [8].
During hardening, armor steels are austenitized at temperature range of 900-950 ° C. Temperatures for secondary
hardening are about 600 ° C and lath type martensite phase eld is provided. Secondary hardness and martensitic matrix
are directly related to saturation level of the austenite by carbon and alloy elements during the hardening process,
because of the carbides formed by the alloying elements (especially Cr and Mo), due to the increased carbide stability
during tempering.
Understanding the formation of carbides is crucial for the development of heat treatment procedures. In general, the
matrix of armor steels contains 0.2-0.3% of carbon after quenching and a high amount of dislocation lath type
martensite occurs. Secondary hardening may not occur in armor steels that do not contain alloying elements. For this
reason, the tempera- ture temperature applied after austenitizing and quenching may be reduced [9].
Atapek Ş. a study on the development of boron doped armor steel in terms of physical metallurgical principles and
evaluation of its ballistic performance. Based on the heat treatment conditions, we investigated the mechanical
properties of the developed armor steel such as hardness, strength, toughness, abrasion, and performance at V50
ballistic limit and high impact speeds other than corrosion resistance. As a result of the researches, it was concluded
that armor steels should be studied more differently on alloy design. Martensitic / bainitic transformation in steels was
observed by fast quenching, and martensite / bennit starter temperature was well above room temperature. When
examining the wear behaviors, she observed that the high hardness armor steels exhibited lower abrasion resistance
than the low hardness armor steels. Observed ballistic tests have observed that the armor steel developed has higher
V50 ballistic limits [10].
In his work on the development and characterization of armor steels in the direction of physical and metallurgical
principles, Atapek Ş. Has devised a new kind of alloying design with boron doped with medium carbon and alloying
elements and a range of optimum mechanical properties which will determine the armor performance with various
applied heat treatments . The changing composition and effects on the mechanical properties that determine the
performance of the microstructures obtained in parallel with the heat treatment have been investigated. The obtained
results show that armor steels can be obtained only by heat treatment by providing the boron doped data from a
composition. He has achieved the mechanical properties he has aimed at by varying heat treatments [11].

2. EXPERIMENTAL STUDIES
The chemical composition of Ramor 500 armor steel of 3 mm thickness in 20x10 dimensions used in the experimental
work is given in Table I. In the experimental work, 3 mm thick Ramor 500 armor steel, of Swedish origin, which is
preferred as the ceiling sheet, is used in the armored battle vehicles, whose chemical analysis is given in Table 1 and
the mechanical properties are shown in Table II. Ramor 500 armor steel is metallurgically martensitic in character and
is in the category of breeding steel [12].
Table I. Chemical composition of Ramor 500 armor steel
Chemical Composition (% Rate)
Material
Ramor 500

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

B

Fe

0.32

0.70

1.50

0.015

0.005

1.00

2.00

0.70

0.005

Balans

Table II. Mechanical properties of Ramor 500 armor steel
Mechanical
property

Ramor 500

Hardness
(HB)

480-540

Impact resistance *
(Joule)

0
25 (-40 C)

Flow
resistance
2
(N/mm )
1250
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Tensile strength
2
(N/mm )

1450-1750

Elongation
(%)
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The samples were cut by 20x10 mm precision cutting method and put in a heat treatment furnace at 900 0 C for 30
minutes and then taken for cooling in atmosphere, water, oil and oven environment. Then they were taken to hot bakelite
mold to sanding their surfaces in order to examine their microstructures, Polished with 240-1200 mesh sandpaper.

Fig. 1. Heat Treatment Furnace

Fig. 2. Heat Treatment Numbers

Fig. 3. a) Struers branded cutter b) Hot baking machine c) Sanding machine

3.
3.1.

RESULTS
Microhardness Test Results

The samples were hardened at 0.5 mm intervals at 0.5 mm intervals from 5 points and their average values are shown
in Fig. 4.
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Fig. 4. Microhardness Measurements of Samples

In the microhardness measurements of the samples, the highest hardness value belongs to the untreated main sample
with 565 HV. Average hardness value 217 HV, average hardness value 257 HV, 441 HV in oil-cooled sample, and 545
HV average hardness value in water-cooled sample were determined for the sample 217 HV cooled in the heat treated
furnace environment. As a result of the hardness analysis, the reason why the heat treated specimens are lower than the
untreated main sample is that the Ramor 500 armor steel has different unknown specific heat treatments made by the
manufacturer.

3.2.

Optical Images

The samples were then patched with 2% Nital (98% Ethyl Alcohol + 2% HNO3) for 10 sec. The microstructures of the
deposited samples were taken with a Nikon Eclipse MA200 optical microscope.

Fig. 5. a) Unprocessed b) Oven c) Atm d) Oil e) Water

Fig. 5 shows the microstructure images taken with an optical microscope from Ramor 500 armor steel. All of these
microstructures were taken at the same magnification. However, each optical image belongs to the different heat treated
sample. These samples are ordered starting with no heat treatment. Fig. 5a shows the sample without the heat treatment.
In this picture, there are structures containing acicular martensite [13]. The structure is fairly homogeneous on the nonheat treated sample. Grain sizes and structures do not depend on the direction of rolling. There are martensite and
austenite structures in the structure.
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The heat treatment is generally based on the principle that the steel material is left to stand up to the desired temperature
for a while and then cooled again (different environments). Thanks to these different cooling environments, it is possible
to obtain different structural physical and mechanical properties from the same steel material. It is necessary to rise
above the Ac3 temperature when heat treatment is carried out under eutectoid steels. Because it is necessary to rise to
the austenite phase in order to distribute the martensite structures formed in the rolled products. Therefore, as we know
that the content of the Ramor 500 steel contains 0.3% C, the heat treatment at around 900 oC is sufficient to overcome
the Ac3 line. However, the cooling medium causes different hardness and mechanical properties according to the state
of the new microstructures to be formed. Fig. 5'b shows the sample which has been heat treated but cooled in the oven.
The austenite phase, which has been heated for heat treatment, is kept in an oven atmosphere while it is partially forming
martensite. Austenite is homogeneously distributed in structure "b". When the picture "b" is carefully examined, the
austenite structures extend parallel to each other in the direction of the roll. Fig. 5’c shows the sample which has been
heat treated but has been cooled in the open air atmosphere. Fig. 5'd belongs to the sample which is cooled in the heat
treated oil environment. When the structure is examined, thinner granules are formed than the cooling in the open
atmosphere, where the banded particles parallel to each other are seen. Fig. 5 also shows the finely pulverized structure
of the oven, the atmosphere, and the oil in the cooling process, since the granules in the structure reached a completely
martensitic structure.

When the microstructures are examined, it is observed that the sharpness of the martensite lines is decreased during the
transition from the coarse grained region to the fine grained region. It has also been determined that the number of lines
increases. After heat treatment in the coarse-grained region, it was observed that the needle-like martensite phase
structure turned into lath type martensite structure. It has been determined that the region has passed from a complex
structure to a more homogeneous phase distribution.
In the cooling process in water, the rows are completely removed in the fine grain region after heat treatment and
uniform phase distribution is obtained. The sharp borders of the building were completely removed after the heat
treatment. The homogenization of the phase obtained in this region is important. Because the increase in hardness is
over here.

3.3. SEM Images

Fig. 6. a) Unprocessed b) Oven c) Atm d) Oil e) Water
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3.4. EDX Results

Fig. 7. EDX analysis of heat treated specimen

Fig. 8. EDX analysis of water heat treated sample

Fig. 9. EDX analysis of heat treated specimen in oil
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3.5. XRD Results

Fig. 10. XRD analysis of the untreated sample

We have investigated the FeR, Fe, Ni, Ni-Cr-Fe, Fe 7 C 3 and Fe 5 C 2 iron carbide compounds in the XRD phase analysis
of the Ramor 500 armor steel material.
Since armor steels are of martensitic nature, they obtain the use properties such as optimum strength (hardness) and
toughness combination by tempering after austenitizing and quenching. Generally, in tempering of simple carbon steels,
after quenching, carbon in martensite combines with Fe, causing cementite (Fe 3 C) to precipitate and thus the hardness
is reduced by transformation of martensite to ferrite in the precipitation process. However, the strong carburizing
elements present in the steel composition combine with carbon at much higher tempera- ture temperatures, resulting in
the precipitation of different types of special carbides (FeC, Fe 2 C, Fe 7 C 3 , etc.). As a result, increasing hardness is
called secondary hardness. This characteristic stiffness increase is caused by a complex sedimentation hardening
mechanism [9].
The secondary hardness is directly related to the saturation level of the austenite with carbon and alloy elements during
the hardening process. Likewise, the type of martensitic matrix is determined by the amount of dissolved carbon and
partly other alloying elements. In general, the armor steel matrix contains 0.2-0.3% carbon after quenching and a high
amount of lath type martensite containing dislocations.
Firstly, the compositions of both carbide precipitates are directly related to the matrix composition in the secondary
hardness formed by the intense addition of Fe 2 C type carbide precipitates. Generally, Cr and Mo are present in high
amounts in both carbide compositions, while V is present intensively in MC composition. The contribution to
precipitation formation of W is low in the direction of the large atom size. Carbide stochiometrically, it is observed that
carbon contents are generally low. After tempering, the secondary hardness carbides precipitate in a volume of 3-3.5%,
while the matrix still contains a high amount of carbon and carbure-forming elements in solid matter (equivalent to an
average volume of 4% precipitate). In the standard armor steels, Cr with rich Fe 3 C type carbide as well as Crprecipitated M 7 C 3 were found.

4. RESULTS
After the heat treatment applied to the Ramor 500 armor steel, the original hardness value of the untreated main
material, in which the hardnesses were reduced during microhardness measurements, was not reached. The reason why
the hardness values are low is special heat treatment methods applied to armor steels.
In the microstructure studies, a homogeneous structure was obtained on the untreated sample. Austenite constructions
continued to protect themselves, while martensite structures were partially obtained in the sample cooled in the furnace.
In the sample cooled in open atmosphere, more fine grained structures are formed by the effect of iron carbides. While
fine grains parallel to each other are formed from the sample cooled in the oil, the structure turned into martensite from
the sample cooled in water and the structure becomes finer than other cooling forms. In the cooling process in water,
the rows are completely removed in the fine grain region after heat treatment and uniform phase distribution is obtained.
The sharp borders of the building were completely removed after the heat treatment. The homogenization of the phase
obtained in this region is important. Because the increase in hardness is over here.
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1

Abstract
Sandwich materials are the most important applications of technological composites.
Composite material is a structure formed by combining macroscopic meaning of more than
one base material for a specific purpose. Sandwich materials are again in accordance with
this definition and different structures are combined without dissolving in order to provide
various mechanical properties desired. In this study, stress distributions of two types of
support, flat and radial, were investigated. In the results obtained, the ansys was analyzed in
the package program by comparing the geometry of the plate and the differences of the
support shapes and the cases where the support shape is the same and the plate geometry is
different.
Keywords: Sandwich composites, ansys, stress analysis, fixed and linear support, plain and
radius plate.

1. INTRODUCTION
Sandwich materials are the most important applications of technological composites. Composite material is a
structure formed by combining macroscopic meaning of several basic materials for a specific purpose. 1
Sandwich materials are again in accordance with this definition, and different structures are combined
without dissolving in order to provide various desired mechanical properties. Since this bonding process is
provided with an adhesive layer, sandwich materials can be examined within the concept of bonding bonded
composites.

Fig. 1. The core elements of a Sandwich structure consisting of Core and Surface overlay

A sandwich structure basically has three important elements. As shown in Fig. 1, the outermost upper and
lower surfaces consist of the core and the adhesive layers which provide the connection. The outer surfaces
1 *
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have a thin but resilient structure, the core material has a low strength and low weight, and we have a
structure with high strength in this respect, and we have obtained a low weight structure from the constructive
point of view [1].
The design of a sandwich design requires the creation of a specific plan and procedure. A systematic
approach is needed that is made up of a combination of strength, static, mechanical and material sciences.
Considering the working conditions of construction, it is aimed to achieve the expected efficiency from the
construction. All of this is possible with a detailed engineering survey and approach. As in any engineering
practice, optimum designs must be established between feeds and outputs as defined in the feed backs.
Simulations should be conducted with computer aided engineering programs within the facilities [2].
(Anderson & Madenci, 2000) experimentally investigated the low-speed impact response of sandwich
composites. It uses graphite / epoxy surface layers and foam or honeycomb core sandwich constructions.
Pulse damage, foam and honeycomb veins were assessed using destructive and non-destructive testing
methods. PVC foam core and balsa wood core and sandwich composite panels (Atas & Sevim, 2010). They
carried out several tests under various impact forces. Load-strain curves and energy profile diagrams were
obtained to analyze the damage process of sandwich composites. Damage patterns such as fiber fractures in
the upper and lower skins, decomposition between the glass-epoxy layers, nucleate cut fractures, and facial /
nucleus linkage were observed [3-4].
(Dear, Lee, & Brown, 2005) examined the impact strength of different lightweight sandwich panels and
composite sheet materials. Samples of sheet metal molding (SMC), glass matte thermoplastic (GMT) and
honeycomb sandwich panels using different skin and core materials were prepared [5].
(Hazizan & amp; Cantwell, 2002) examined the low-speed impact response of 11 sandwich builds based on
low density polymeric foams. Various failure modes have been obtained and observed that the dynamic
response of the sandwich structures depends on the elastic properties of the foam core material [6].
Xiong et al. (2012) conducted semi-static uniform compression tests and concentrated on low-speed impact
tests to reveal failure mechanisms and energy absorption capacities of pyramidal caged core two-layer carbon
fiber composite sandwich panels. Three different volume fraction kernels with different relative densities are
produced. The failure modes and deformation mechanisms of the carbon fiber sandwich composite are
obtained and compared with glass fiber weave textile scissors hubs [7].
(Avila, Carvalho, Dias and & Cruz, 2009) investigated the effect of nano-structures, sandwich composites
under impact loads. A series of sandwich sheets of glass fiber / nano modified epoxy surface layers and
polystyrene foams were prepared. The volume fraction of fiber used was about 65%, while the nanoclay
content varied from 0% to 10% by weight. The results show that addition of 5 wt% nanoclaves leads to more
efficient energy absorption [8].
(Bhuiyan, Hosur, & Jeelani, 2009) evaluated the low speed impact behavior of sandwich panels consisting of
different core (smooth and nanofoam) and biaxially braided carbon fiber / epoxy surface layers. They
observed that nanofiber foams have smaller areas of damage than pure fragments. In addition, nanofluids
have higher peak loads when compared to flat foam sandwiches [9].
Meo et al. (2005) have experimentally and numerically investigated impact damage on honeycomb sandwich
panels in their work. The composite panels used for the experiment were selected from aircraft door
materials. Composite sandwich panels were made for five different energy levels at low speed impact
response. In this study, information about damage initiation, damage progression and damage mechanisms
have been obtained. As a result of the investigations, it has been observed that numerical studies and
experimental results are in harmony. This enables researchers to obtain the highest impact strength without
performing too much experimental work with numerical analysis [10].
In this study, stress distributions of two different supports with flat and radial built-in and linear supports are
investigated. The obtained results were analyzed in the ANSYS 12.0 package program by comparing the
geometry of the plate and the cases where the support shapes and support geometry are the same and the plate
geometry is different.
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2. EXPERIMENTAL STUDIES
2.1. Definition of Sandwich Composite Modeling Process and Mechanical Properties in the
System
As a first step, the flat anchorage sandwich composite material is defined as "structural" for mechanical
analysis of the Ansys 12.0 package program. Selection of element for composite material is done. In order to
study the solid model, "solid layered 46" element is selected from the package program. As a next step, the
real number of the top layer, substrate and core (foam) layer shown in Table I, the number of layers, the
orientation angle and the thickness are entered into the ansys package program of the sandwich composite
material .
Table I. Parameters of sandwich composite plates
Materials
Department
Top Layer
Lower Layer
Core ( foam )

Real Fixed Number

Number of layers

Orientation Angle

Thickness

1
2
3

1
1
1

0
0
0

300 mm
300 mm
300 mm

The mechanical properties of the top layer, bottom layer and core layer of the sandwich composite material in
Table II are defined in the ANSI Sys 12.0 package program. Since the top and bottom layers are an orthotopic
material, orthotopic mechanical properties are introduced into the system. Since the core (foam) layer is an
isotropic material, isotropic mechanical properties are introduced.
Table II. Mechanical properties of sandwich composite plates
Materials
Department
Top Layer
Lower Layer
Core ( foam )

EX
(Mpa)
23200
19750
300

EY
(Mpa)
9000
8500

EZ
(Mpa)
9000
8500

PRXY

PRYZ

PRXZ

0.4
0.15
0.38

0.2
0.2

0.4
0.15

GXY
(Mpa)
4000
4500

GYZ
(Mpa)
4000
4500

GXZ
(Mpa)
4000
4500

Keypoint boundary measures of the sandwich composite layer are modeled by entering the system as in
Table III.
Table III. Model boundary measures of sandwich composite layer
Materials Department
Top Layer
Lower Layer
Core ( foam )

X1
(mm)
0
0
0

X2
(mm)
300
300
300

Y1
(mm)
10
-12.9
-12.9

Y2
(mm)
15
-15
10

Z1
(mm)
-150
-150
-150

Z2
(mm)
150
150
150

Fig. 2. Sandwich composite layer modeling

The "Glue Volumes" module is used in Ansys package program to stick the mechanical properties of the
model together. As the next process step, at the beginning of the system, the model parameters in Table II are
defined by selecting the top layer, the bottom layer and the core layer one by one.
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2.2. Meshing (Split to Modular Elements) Operation
The size of each network element forming the network structure of the model was defined as 3 mm by first
choosing the top layer of the flat embedded sandwich composite material model. Individual network
properties are defined by selecting top, bottom, and core layers. Then the mesh of bottom layer and core layer
is divided into model elements. Thus, network structures and properties are determined.

Fig. 3. Meshing of the sandwich composite sheet (isometric view)

2.3. Support (Stabilization) and Pressure Application to Plate
The sandwich composite model was fixed to the right and left edges to be anchored. Then, pressure is applied
to the top plate of the model at 0.5 MPa pressure.

Fig. 4. Sandwich composite sheet a) support b) plate pressure application

2.4. Modeled Analysis
In the model analysis phase, static analysis is first selected to perform static analysis. The next step is to select
the option to calculate the pre-tension effects from the system and the solution is called "Solve Current Load
Step". As a result of the analysis, the model has 110000 elements and 122412 nodes (node counts).

Fig. 5. Static analysis selection of sandwich composite layer and input to pressure application modules
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Fig. 6. Analysis of the sandwich composite layer (Solution is done)

3. Results
Stress and von mises stress analyzes in the x, y, z axes as a result of the dissolution of the flat anchorage
support are determined in Fig. 7.

Fig. 7. Stress voltage at X axis of a sandwich composite layer with flat anchorage b) Stress voltage at Y axis c) Stress
voltage at Z axis d) Von mises stress voltage f) Stress intensity strain
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Fig. 8. Stress voltage graph at the X axis a) Stress voltage graph at the Y axis a) Stress voltage graph at the Z axis d) Von
mises stress voltage graph at the determined points of the sandwich composite layer

Fig. 9. Deformation state of the sandwich composite plate with flat anchorage b) Vector analysis

3.1. Linear support and analysis of flat plate sandwich composite model
In the linear support of the sandwich composite model, the same operations as in the flat insert model are
entered in the ansys 12.0 package program, respectively. Once the model has been created, the upper and
lower layers of the left and right sides are selected linearly, and 0.5 MPa pressure is applied to the upper
plate.
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Fig. 10. Linear support of the sandwich composite model a) Linear support of the upper layer b) Pressure application to
the plate c) Display after pressure application d) Dissolution of the model

3.1.1.

Results

Stress and von mises stress analyzes in the x, y, z axes as a result of the analysis of the straight line support
are determined in Fig. 11.

Fig. 11. Stress linearity of a sandwich composite layer with a straight line support a) Stress voltage at X axis b) Stress
voltage at Y axis c) Stress voltage at Z axis d) Von mises stress voltage f) Stress intensity tension
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Figure 12. Stress-strain graph of the sandwich composite layer at the determined points a) X-axis stress stress graph b)
Stress voltage graph at Y axis c) Stress voltage graph at Z axis d) Von mises stress voltage graph

3.2. Modeling and meshing of radial anchorage sandwich composite material
The steps in forming the radial anchorage sandwich model are described in Table 4 and the model is created
because the boundary conditions in the model formation are radiused after the parameters of Table I and
Table II and mechanical properties of the ansys 12.0 package program are defined as in steps of the flat
anchorage plate sandwich composite model. Then, as in the case of model sandwich plate modeling, mesh
formation is performed by defining the individual stratified network structure.
Table IV. Limit parameters of the radial plate sandwich composite model

Materials
Department

Outer
radius

Top Layer

4005

Internal
radius
depending
on
demand
4000

Lower Layer

4030

Core (foam)

4027.9

Z 1 coordinate

Z 2 coordinate

Starting
angle

Finish
angle

0

300

0

4.297

4027.9

0

300

0

4.297

4005

0

300

0

4.297
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Fig. 13. Modeling and meshing of a radial plate a) top layer b) bottom layer c) core layer and whole model d) meshing of
the model

3.3. Anchored support and solution of radial plate sandwich composite material
Radius Sandwich composite model in the built-in support process in the flat built-in model, the same process
is entered in the Ansys 12.0 package program. The model is anchored by selecting the left and right edges
from the isotropic view and the model is analyzed by applying 0.5 MPa pressure to the top plate in the same
way. As a result of the analysis, there are 111100 elements and 123624 nodes in the model.

Fig. 14. Radial plate sandwich model a-b) anchorage c-d) pressure application to the upper plate e) analysis of the model

3.3.1.

Results

As a result of the analysis of the radial embedded support, stress stress and von mises stress analysis in the x,
y, z axes are determined in Fig. 15.
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Fig. 15. Stress stress at the X axis of the sandwich composite layer with radial anchorage b) Stress stress at the Y axis c)
Stress stress at the Z axis d) Von mises stress tension f) Stress intensity strain

Fig. 16. Radius sandwich composite model a) deformation state b) vector analysis
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Fig. 17. Stress voltage graph at X axis of a) Sandwich composite layer at the determined points of the Radius built-in
sandwich composite layer b) Stress voltage graph at Y axis c) Stress voltage graph at Z axis d) Von mises stress
voltage graph

3.4. Linear support and analysis of radial plate sandwich composite model
The linear support of the radial plate sandwich includes the steps of linearly supporting the flat plate
sandwich. In the same way parameters and properties are defined in the ansys 12.0 package program. By
selecting the left and right side underlines of the model, the model is linearly supported and the model is
analyzed by applying 0.5 MPa pressure to the top plate.
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Fig. 18. Radial sandwich model a) linear support b) pressure application c) analysis of model

3.4.1. Results
As a result of analysis of the radial linear support, stress stress and von mises stress analysis in x, y, z axes are
determined in Fig. 19.

Fig. 19. Stress stress in the X axis of a Radial Linear Sandwich composite layer a) Stress stress in the Y axis b) Stress stress
in the Z axis d) Von mises stress f) Stress intensity strain
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Fig. 20. Stress voltage graph at the X axis of a) Sandwich composite layer at the specified points of the radial linear support
b) Stress voltage graph at the Y axis c) Stress voltage graph at the Z axis d) Von mises stress voltage graph

3.5.

General Results

The way we follow in the ANSYS program when performing stress analysis with finite element method is as
follows;










We designate the materials we think we will use in the model
Introducing these materials in the program
Entering the mechanical properties of the materials we use
Creation of our model
Creating the network structure of the model
Determination of the boundary conditions of the model
Implementation of installation
Solution
Analysis

After these roads detailed in the model were observed, flat plate and Radius plates were modeled in sandwich
composite materials with dimensions of 300 × 30 × 300 mm and these plates were modeled by built-in and
linearly supported tensile distributions under pressure of 0.5 MPa, maximum and minimum stresses and
points formed by these stresses determined. The maximum and minimum stresses obtained in the case of
embedded and linear supports in flat and radial plates are given in Table 5.
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Table V. General analysis of test results
σx
( Mpa )

σy
( Mpa )

σz
( Mpa )

Von Mises Stress
( Mpa )

132.286 Mpa (Cheek)
142.309 Mpa (More)

6.413 Mpa (Cheek)
17.946 Mpa (More)

14.617 Mpa (Cheek)
24.590 Mpa (More)

125.918 Mpa (Cheek)
0.0577 Mpa (More)

228.629 Mpa (Cheek)
70.188 Mpa (More)

92.503 Mpa (Cheek))
13.816 Mpa (More)

31.115 Mpa (Cheek)
16.609 Mpa (More)

192.510 Mpa (Cheek)
0.0363 Mpa (More)

20.739 Mpa (Cheek)
5.315 Mpa ((More))

150.693 Mpa (Cheek)
116.876 Mpa (More)

26.010 Mpa (Cheek)
13.589 Mpa (More)

132.842 Mpa (Cheek)
0.3286 Mpa (More)

17.678 Mpa (Cheek)
105.035 Mpa (More))

66.826 Mpa (Cheek)
231.739 Mpa (More)

18.635 Mpa (Cheek)
30.375 Mpa (More)

191.225 Mpa (Cheek)
0.2335 Mpa (More)

(Flat Plate, Built-in
Support)

(Flat Plate, Linear
Support)

(Radius Plate, Built-in
Support)

(Radius Plate, Linear
Support)

In the obtained results, the cases where the geometry of the plate is the same and the geometries of the plate
are the same and the geometry of the support is the same, are compared according to the differences of the
support shapes.

4.

RESULTS

Geometry is the same, support types are different




In the case of anchorage on a flat plate, it is seen that the maximum pressure stresses occurring in the
planes are higher than the linear meshes but the maximum pull stresses are lower. It is also noted that the
maximum draw and compression stresses in the x direction are higher than those in the other planes.
Another remarkable point is that the maximum draw tension in the y direction on the linear support is
very large relative to the built-in bearing. In the von mises stress analysis, it is investigated that the
maximum draw tension in the linear support is higher than the built-in meshes.
Likewise, if we compare the built-in support and the linear support in Radius plates; it is seen that the
maximum pull stresses on the other two axes, except for the maximum draw tension on the y axis, are
greater in the linear support. The maximum compression stresses are much larger on a linear basis than on
a built-in pedestal. On the other hand, the maximum compression stresses on the linear support are much
greater than the maximum pull stresses. In the von mises stress analysis, it is investigated that the
maximal pull tension of the linear support is larger than the max pull tension of the built-in support.

Geometry is different, support shapes are the same


When we compare the plate with built-in flat plate and Radius plate, it can be seen that the maximum
draw and compression stresses in the y direction are higher on the Radius plate and the strains in the x
and z direction are higher on the flat plate. Especially the x-direction stresses are much higher on the flat
plate.

 When we compare the radial plate with the linearly supported flat plate, the maximum pulling stresses
decrease in all directions and the maximum pressures increase in the radial plate on all axes.

508

Investigation of Stress Analysis in Sandwich Composite Plates by Ansys Method, A. K. Gür, S. Taşkaya,
N. Katı, T. Yıldız

REFERENCES
[1] Tortoç A., Numerical Study of the Influence of Fracture Durability on Balsa / Pvc Sandwich Structures, Dokuz Eylül
University, Institute of Science Graduate Thesis, Department of Mechanical Engineering, Manufacturing and
Construction Department, November, 2009.
[2] http://www.aerodesign.ufsc.br/teoria/artigos/materiais/sandwich_design.pdf
[3]

Anderson, T., & Madenci, E. Experimental investigation of low-velocity impact characteristics of sandwich
composites. Composite Structures, 50, 239-247,2000.

[4]

Atas, C., & Sevim, C. On the impact response of sandwich composites with cores of balsa wood and PVC foam.
Composites Structures, 93, 40-48, 2010.

[5] Dear, J.P., Lee, H., & Brown, S.A. Impact damage processes in composite sheet and sandwich honeycomb materials.
International Journal of Impact Engineering, 32, 130-154, 2005.
[6] Hazizan, Md. A., & Cantwell, W.J. The low velocity impact response of foam-based sandwich structures. Composites:
Part B, 33, 193-204, 2002.
[7] Xiong, J., Vaziri, A., Ma, L., Papadopoulas, J., & Wu, L. Compression and impact testing of two layer composite
pyramidal-core sandwich panels. Composites Structures, 94, 793-801, 2012.
[8] Avila, A.F., Carvalho, M.G.R., Dias, E.C., & da Cruz, D.T.L., Nanostructured sandwich composites response to lowvelocity impact. Composites Structures, 92, 745-751, 2009.
[9] Bhuiyan, M.A., Hosur, M.V., & Jeelani, S. Low-velocity impact response of sandwich composites with nanophased
foam core and biaxial (+/−45 degrees) braided face sheets. Composites: Part B, 40, 561-571, 2009.
[10] Meo, M., Vignjeviç, R., Marengo, G,. The response of honeycomb sandwich panels under low-velocity impact
loading, International Journal of Mechanical Science, 47,1301-1325, 2005.

509

Detection of Pre-Epileptic Seizure by using Artificial Neural
Networks
T. B. Alakus1,*, Turkoglu2
Yazılım Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye
Yazılım Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye

1
2

Abstract
Epilepsy is one of the most frequent disorder in the world. Accurate, measured and comprehensible EEG
(Electroencephalography) signals give vital information about brain activities, conditions and epileptic seizure attacks.
Detection of pre-epileptic seizure is important for the individuals because of epileptic seizures occur suddenly and irregularly.
In this paper, we propose a method to classify the normal and interictal EEG signals for the pre-epileptic seizure detection of
epilepsy. The proposed method is based on ANN (Artificial Neural Network) classifier. Classifying the signals includes three
stages; i) normalization of signals, ii) creation of feature vector and iii) classification of normal and interictal signals by using
ANN. First we normalized the both signals. Then we extract some statistical features both interictal and normal signals to
use as a input for ANNe classifier. Our result show that classifying accuracy by using ANN to classify interictal and normal
signals is 95.5%.

1. GİRİŞ
Epilepsi, yaklaşık dünya üzerinde elli milyon kişiyi etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktır [1]. Yüksek ateş, felç,
zehirlenme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkar ve epileptik durumda beyin dengesiz davrandığı için bu durum
kişide tuhaf duygu ve hislere neden olmakta ve davranışlarını etkilemektedir. Epilepsi genel ve kısmi olmak
üzere ikiye ayrılır. Genel epilepsi beynin tüm bölgesini etkilerken, kısmi epilepsi ise sadece beynin hangi
bölgesinde ortaya çıkmışsa o bölgeyi etkiler. Epileptik nöbetler kişilerin sosyal hayatlarını, psikolojisini ve
fiziksel özelliklerini kötü yönde etkilemektedir. Epilepsi günümüzde, ameliyatla, pille ve ilaçla olmak üzere üç
yöntemle tedavi edilmektedir. İlaçla tedavi yönteminde hastalar günlük olarak ilaçlarını almakta bu da
beyindeki sinyallerin dengeli halde kalmasına yardımcı olmaktadır. Cerrahi yöntemle tedavide kişiler ameliyat
olmakta ve pil ile tedavide kişilerin beynine, beyin sinyallerin kontrol edilmesi için pil yerleştirilmektedir.
Ancak hastaların neredeyse %25’i ilaçla tedaviden sonuç alamakta ve nöbetler kontrol edilememektedir [2].
Epileptik sinyallerinin ve nörolojik rahatsızlıkların erken teşhis edilmesinde EEG önemli bir rol oynar.
Electroencephalogram (EEG) sinyalleri, beynin fonksiyonları hakkında ve beyindeki nörolojik rahatsızlıklarla
ilgili bilgiler içeren karmaşık sinyallerden oluşur ve beyindeki elektriksel aktiviteleri kayıt eder. EEG
kayıtlarının epilepsinin anlaşılmasın önemli rol oynamasının nedeni, epileptik sinyallerle ilgili çok sayıda
değerli bilgiye sahip olmasıdır. Epilepsiden rahatsız olan kişilerden elde edilen EEG kayıtlarında, interiktal ve
iktal olmak üzere iki tür normal olmayan EEG kayıtları bulunur. İnteriktal sinyalleri epileptik nöbetler
arasındaki sinyallerden oluşmaktayken, iktal ise, epileptik nöbet sırasında elde edilen sinyallerden oluşur. İktal
ve interiktal bölge için çok sayıda EEG verisinin olması epilepsinin önceden tahmin edilmesi için yeterli bilgiyi
sağlamaktadır ancak, EEG sinyallerinin karmaşık olması ve epileptik sinyallerin ve gürültülerin birbirine
benzemesi, epilepsinin önceden tahmin ve tespit edilmesini zorlaştırmaktadır.
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Bu çalışmada, sağlıklı bölgeden ve iktal bölgeden elde edilen sinyaller normalize edilmiş ve sinyallerden
istatistiksel yöntemler kullanılarak özellik çıkarımı yapılmıştır. Özellik vektörü elde edildikten sonra sinyaller
homojen bir şekilde dört ayrı veritabana aktarılmış ve hem eğitim hem test için kullanılmıştır. Son olarak eğitim
ve test aşaması bittikten sonra YSA kullanılarak sağlıklı ve interiktal bölgeden elde edilen sinyalleri ayırt etmek
ve epilepsiyi tahmin etmek için sınıflandırma yapılmıştır.

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR
(Osman Salem ve diğ.) epileptik nöbetleri erken teşhis etmek için ADD (Ayrık Dalgacık Dönüşümü) ve KK
(Karınca Kolonisi) sınıflandırmasını kullanarak yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Dalgacık dönüşümünü ve
istatistiksel metodları kullanarak özellik çıkarımı yapmışlar ve elde etmiş oldukları özellik vektörlerini karınca
kolonisi sınıflandırmasını kullanarak sınıflandırmışlardır. Çalışmanın sonucunda elde ettikleri başarı oranı
yüksek olmuştur [2].
(A. T. Tzallas ve diğ.) yaptıkları çalışmada iki tür (iktal ve interiktal) EEG sinyali kullanarak sınıflandırma
yapmışlardır. Özellik çıkarımı ve sınıflandırmanın, epilepsinin tahmininde önemli rol oynadığı sonucuna
varmışlardır. Sonuç olarak sınıflandırma algoritması kullanarak elde edilen EEG sinyallerinin epileptik olup
olmadığını kontrol etmişlerdir [3].
(Ling Guo ve diğ.) yaptıkları çalışmada dalgacık dönüşümü ve line length kullanarak özellik çıkarımı yapmışlar
ve YSA kullanarak EEG sinyallerini sınıflandırmışlardır. Çalışmanın sonucunda sınıflandırma başarısını diğer
çalışmalarla karşılaştırmışlar ve başarının yüksek olduğunu belirtmişler [4].
(Mohamed El Menshawy ve diğ.) mobil tabanlı bir uygulama geliştirip epilepsi nöbetlerini tahmin etmeyi
amaçlamışlardır. Çalışmalarında, gürültüleri kaldırmak için farklı algoritmalar kullanmışlardır. Özellik
çıkarımı yapmak için istatistiksel metotlar kullanmışlar ve özellik uzayını azaltmak için özellik seçim
algoritması kullanmışlar. Elde edilen özellik vektörlerini sınıflandırmak için k-ortalama kümeleme (KNN)
tekniğini kullanmışlar ve android tabanlı uygulama geliştirmişler [5].
(Ahmed Mirzaei ve diğ.) çalışmalarında EEG ve EEG’nin dalgacık dönüşümünü kullanarak ayırdıkları alt
bantlarının analizi için dalgacık spektral entropi kullanmışlardır. Üç farklı grup (iktal, sağlıklı ve interiktal) için
çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak t-student metodunu kullanarak farklı gruplar arasındaki farkı
ölçmüşlerdir [6].
(U. Rajendra Acharya ve diğ.) epilepsi tahmininde EEG sinyallerinin kullanılması üzerine değerlendirme
makalesi yazmışlardır. Çalışmada, normal, iktal ve interiktal bölgelerinden elde edilen sinyallerin ayırt edilmesi
için kullanılan entropileri bir araya getirmişlerdir [7].
(S. V. Anand ve R.S. Selvakumari) epileptik ve epileptik olmayan EEG sinyallerini dalgacık dönüşümünü
kullanarak alt frekanslarına ayrıştırmışlar ve herbir alt bant için özellik çıkarımı yapmışlardır. Elde edilen
özellikler DVM (Destek Vektör Makineleri) kullanılarak sınıflandırılmıştır [8].
(S. Akareddy ve P. Kulkarni) EEG sinyallerindeki düzensizlikleri ölçmek için yaklaşık entropi analizini
kullanmışlar ve elde edilen özellikler YSAda sınıflandırma yapmak üzere kullanılmıştır [9].
(Ling Guo ve diğ.) özellik çıkarımı için genetik programlamayı kullanarak hem özellik uzayını azaltmayı hem
de sınıflandırma başarısını artırmayı amaçlamışlardır. Genetik programlamanın yapısı gereği, kaç adet özellik
çıkarılacağı otomatik olarak hesaplanmış ve çalışmanın sonucunda genetik programlama sayesinde
sınıflandırma başarısının yüksek olduğu görülmüştür [10].

3. MATERYAL VE METOTLAR
3.1. EEG Veritabanı
Çalışmada kullanılan EEG veritabanı İspanya Pompeu Fabra Üniversitesi’nden alınmıştır [11]. Veritabanı,
iktal, sağlıklı ve interiktal olmak üzere üç ana gruptan oluşmakta ve toplam A-E olmak üzere beş adet veriseti
bulunmaktadır. A (sağlıklı göz açık) ve B (sağlıklı göz kapalı) veriseti sağlıklı grubunu, C (hipokampal) ve D
(epileptik bölge) veriseti interiktal grubunu, E (epileptik bölge) veriseti iktal grubunu oluşturmaktadır. Herbir
veri seti 23,6 saniyelik EEG segmentlerinden oluşmaktadır. Verisetlerinde 100 tek kanal EEG segmenti
bulunmakta, herbir segment 4097 adet örnekten oluşmakta ve örnekleme frekans değeri 173,61 Hzdir. Şekil 1’de tüm verisetleri için EEG sinyalleri gösterilmiştir. Her EEG segmenti, 128 kanallı amplifikatör ile toplanmış
ve 12 bit analog/sayısal dönüştürücü ile dönüştürülmüştür.
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Şekil – 1: EEG sinyalleri.

3.2. Özellik Çıkarımı
Çalışmada özellik vektörünü elde etmek için Shanon ve Log Enerji entropi, standart sapma, ortalama mutlak
değer, basit kare integral, dalga boyu uzunluğu, sıfır geçişleri, varyans ve kare ortalamalarının karekökü olmak
üzere toplam dokuz adet metot kullanılmıştır. Her bir metot sonucunda elde edilen özellikler kendi içlerinde
normalize edilmiş ve sağlıklı ve interctal sinyallerin sınıflandırılmasında kullanılmıştır. Tablo 1’de, normalize
işlemi yapılmış üç sağlıklı ve üç interiktal EEG sinyali için çıkarılan özellikler tablo halinde gösterilmiştir.

3.2.1. Shannon Entropisi (ShanEn)
Shannon entropisi, işaretlerin analizi ve uygulamalarında en çok kullanılan entropi çeşitlerinden birisidir.
Shannon bir iletinin iletilme ihtimalini göstererek, iletilerin taşıdıkları belirsizlikleri ve arta kalan net bilgiyi
entropi ile ölçmeyi amaçlamıştır. Denklem 1’deki şekilde formüle edilir.
𝐸𝐸(𝑠𝑠) = − ∑ 𝑠𝑠2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠2
𝑛𝑛 𝑛𝑛

2 𝑛𝑛

(1)

Formülde s işareti gösterirken, s n işaretin n. katsayıdaki değerin göstermektedir.

3.2.2. Log Enerji Entropisi (LogEn)
Shannon entropisi gibi Log Enerji entropisi de sinyallerin analizi ve uygulamalarında kullanılmakta ve Eşitlik
2’deki gibi ifade edilmektedir [12].
2
𝐻𝐻 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑥𝑥) = − ∑𝑁𝑁−1
𝑖𝑖=0(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2 (𝑝𝑝 𝑖𝑖 (𝑥𝑥)))

Eşitlikte, x değeri sinyali gösterirken p i işaretin i. katsayıdaki değerini göstermektedir.
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3.2.3. Sdandart Sapma (SS)
Standart sapma, verilerin aritmetik ortalamaya göre yayılımın ölçüsüne denmektedir. Standart sapma yöntemiyle verilerin
ortlamadan ne kadar uzak ya da ortalamaya ne kadar yakın olduğu öğrenilmektedir [13]. Standart sapma Formül 3’teki gibi
hesaplanmaktadır [14].
1
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = √
2
∑𝑁𝑁
𝑁𝑁−1 𝑖𝑖= (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 𝑖𝑖 )
1

(3)

Denklemde N değeri veri sayısını göstermektedir.

3.2.4. Ortalama Mutlak Değer (OMD)
OMD (Ortalama Mutlak Değer) işaretlerin sahip olduğu genliğin mutlak değer ortalamasına denmekte ve Denklem 4’teki gibi
ifade edilmektedir [15-16].
1
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐷𝐷𝐷𝐷ğ𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑𝑁𝑁 |𝑥𝑥 |
𝑁𝑁

3.2.5. Basit Kare İntegral (BKİ)

(4)
𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

İşaretin sahip olduğu enerjiyi nitelendirmek için kullanılır ve Denklem 5’teki gibi hesaplanır [17].
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 İ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = ∑𝑁𝑁 |𝑥𝑥 𝑘𝑘𝑘𝑘|2

(5)

3.2.6. Dalga Boyu Uzunluğu (DBO)
İşaretlerin ya da dalgaların kümülatif uzunluğunu belirtmek için dalga boyu uzunluğu kullanılır. Dalga boyunun değeri, zamana,
frekansa ve genliğe bağlıdır. Uzunluk eşitlik 6’daki gibi tanımlanmaktadır [16-18].
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈ğ𝑢𝑢 = ∑𝑁𝑁−1 |𝑥𝑥𝑖𝑖=1
𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥 𝑖𝑖 |

(6)

3.2.7. Sıfır Geçişleri Metodu (SG)
İşaretin apsisi (x eksenini) kestiği noktaların sayısını hesaplamak için kullanılır ve Denklem 7’deki ifade edilmektedir [14-16].
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐺𝐺𝐺𝐺ç𝑖𝑖ş𝑖𝑖 = ∑𝑁𝑁−1 𝑛𝑛=1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥 𝑛𝑛 ∗ 𝑥𝑥 𝑛𝑛+1 ) ∩ |𝑥𝑥 𝑛𝑛 − 𝑥𝑥 𝑛𝑛+1 | ≥ 0

(7)

3.2.8. Varyans Değeri
Varyans, bir örneklem için mümkün olan tüm değerlerin, beklenen değer ya da ortalamadan uzaklıklarını hesaplayan bir
metottur ve İfade 8’deki gibi hesaplanmaktadır.
𝑉𝑉 =

1

𝑁𝑁−1

∑
𝑁𝑁

𝑖𝑖=
1

|𝐴𝐴

𝑖𝑖
−

1
𝜇𝜇 = ∑𝑁𝑁 𝐴𝐴

𝜇𝜇|2

𝑁𝑁

A işareti gösterirken, 𝜇𝜇 değeri işaretin ortalamasını ifade etmektedir.

𝑖𝑖

(8)
𝑖𝑖=1

3.2.9. Kare Ortalamaların Karekökü (KOK)

Bilgisayar bilimlerinde istatistik ve hesaplama alanlarında kullanılan yöntemlerden birisidir ve üç aşamadan oluşur. Önce
değerlerin karesi alınır, karesi alındıktan sonra ortalaması hesaplanır ve son olarak ortalamanın karekökü alınmaktadır.
Formül 9’daki gibi ifade edilir [18].
1
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = √ ∑𝑁𝑁 𝑥𝑥2
𝑁𝑁
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Tablo - 1: Normalize edilmiş özellik vektörleri

OMD
BKİ
LogEn
KOK
ShanEn
SS
Varyans
DBU
SG

S23
0,357455
0,192345
-0,81132
0,437574
0,355161
0,467333
0,191471
0,576571
0,667888

S55
0,434431
0,277941
-0,73585
0,526002
0,436654
0,538593
0,276678
0,697965
0,647131

S75
0,426225
0,263968
-0,74528
0,51261
0,435506
0,534338
0,262769
0,532467
0,521368

I23
0,370532
0,204172
-0,69043
0,451854
0,370774
0,706244
0,204172
0,396816
0,445665

I55
0,370511
0,204734
-0,68497
0,452476
0,371192
0,711684
0,204734
0,261158
0,266178

I75
0,676766
0,582467
-0,4529
0,763195
0,673571
0,756758
0,582467
0,374048
0,175824

3.3. Sınıflandırma
Verileri, çıkarılmış özelliklere göre en yakın sınıflara dağıtmak için sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma
yapmak için ise YSA (Yapay Sinir Ağları) kullanılmıştır.

3.3.1. Yapay Sinir Ağları
Esin kaynağı insan beyni olan ve insan beyninin en temel özelliklerinden biri olan öğrenme yoluyla kendi
kendine yeni bilgiler üretebilen, oluşturabilen paralel ve dağıtılmış bilgisayar sistemlerine yapay sinir ağları
denmektedir. YSA, öğrenme, sınıflandırma, özellik belirleme, optimizasyon vb. konularda kullanılmaktadır.
Bilinen hesaplama yöntemlerinden farklıdır. Eksik bilgiyle çalışabilirler, bulundukları herhangi bir ortama
uyum sağlayabilirler, hatalara karşı toleranslıdırlar.
YSA, Şekil 2’de görüldüğü üzere yapay sinir hücrelerinden (proses elemenları) oluşmakta ve yapay sinir hücrelerinin
girdi, ağırlık, toplama fonksiyonu, aktivasyon fonksiyonu ve çıktı olmak üzere beş temel elemanı vardır.
Girdiler, proses elemanına gelen bilgiyi ifade etmekte, ağırlıklar ise bilginin ne kadar önemli olduğunu ve hücre
üzerinde ne kadar etkisi olduğunu göstermektedir. Toplama fonksiyonu hücereye gelen net girdiyi hesaplarken,
aktivasyon fonksiyonu ise hücrenin çıktısını üretmektedir. Son olarak çıktı kısmı ise, aktivasyon fonksiyonu
tarafından elde edilen çıktıyı gösterir.

Şekil – 2: Yapay sinir hücresi modeli

3.3.2. Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırma
Sınıflandırma yapılırken toplam özellik vektörleri çıkarılmış, 100 sağlıklı-100 interiktal olmak üzere toplam
200 adet sinyal homojen bir şekilde dört ayrı veritabana ayrılmış ve hem eğitim hem de test için zemin
hazırlanmıştır. Çalışmada sınıflandırma yapılırken tüm veritabanındaki sinyallerin %75’i eğitim, %25’i ise test
için kullanılmıştır. Aynı zamanda çok katmanlı algılayıcıda 2 adet çıkış ve 1 adet saklı katman bulunmaktadır.
Çalışmada çok katmanlı ileri beslemeli yapay sinir ağı kullanılmıştır. Tablo 2’de YSA için kullanılan eğitim
parametreleri gösterilmiştir.
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Sinyaller dört ayrı parçaya bölünmüş ve YSA’da giriş olarak kullanılmıştır. Sınıflandırmanın doğrulama
başarısını ölçmek için ise dörtlü çaprazlama yapılmıştır.
Tablo-2: Eğitim parametreleri
Yapay Sinir Ağları Modeli

Çok katmanlı ileri beslemeli

Katman Sayısı
Gizli katmandaki nöron sayısı
Giriş sayısı
Çıkış sayısı
Başlangıç ağırlıkları

4
1
9
2
Rastgele (0,...1)

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada sağlıklı EEG sinyalleri ile einteriktal EEG sinyalleri karşılaştırılarak sınıflandırma yapılmıştır.
Çalışmada 100 sağlıklı ve 100 interiktal olmak üzere toplam 200 adet EEG sinyali kullanılmıştır. Bu
işaretlerden istatistiksel metodlar kullanılarak özelik çıkarılmıştır. Toplam çıkarılan özellikler herbir sinyal için
9 adet olmak üzere toplam 1800 adettir. Bu çıkarılan özellikler sayesinde YSA’nın sağlıklı sinyaller ile
interiktal sinyalleri ayırt edip edemeyeceği belirlenmek istenmiştir. Özellik çıkarılırken önce sinyaller
normalize edilmiş daha sonra dokuz adet istatistiksel metot kullanılarak özellik vektörü elde edilmiştir. Elde
edilen istatistiksel değerler tekrar normalize edilmiş ve YSA için giriş verileri oluşturulmuştur. Çalışmanın
sonucunda sağlıklı ile interiktal sinyaller arasındaki sınıflandırma %95,5 oranında doğru yapılmıştır.

KAYNAKLAR
[1] WHO, World Health Organization: Epilepsy: Epidemiology, Aetiology And Prognosis, WHO Factsheet, 2001.
[2] Osman S., Amal N., Ahmed M., Epileptic seizure detection from EEG signal using discrete wavelet transform and ant
colony classifier, Selected Areas in Communications Symposium, 2014.
[3] A. T. Tzallas, M. G. Tsipouras, D. G. Tsalikakis, E. C. Karvounis, L. Astrakas, S. Konitsiotis, and M. Tzaphlidou,
Automated epileptic seizure detection methods: A review study, Epilepsy-Histological: Electroencephalographic and
Psychological Aspects, 75–98, 2012.
[4] Ling G., Daniel R., Julian D., Juan R. R., Alejandro P., Automatic epileptic seizure detection in EEGs based on line
length feature and artificial neural networks, Journal of Neuroscience Methods 191; 101-109, 2010.
[5] Mohamed E. M., Abdelghani B., Mohamed S., An automatic mobile-health based approach for EEG epileptic seizures
detection, Expert Systems with Applications 42; 7157-7174, 2015.
[6] Ahmad M., Ahmad A., Parisa G., Leili S., EEG analysis based on wavelet-spectral entropy for epileptic seizures
detection, 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics, 2010.
[7] Rajendra A., Fujita H., Vidya K. S., Shreya B., Joel E.W. K., Application of entropies for automated diagnosis of
epilepsy using EEG signals: A review, Knowledge-Based Systems 88; 85-96, 2015.
[8] Anand S. V., Selvakumari R. S., Detection of epileptic activity in the human EEG-based wavelet transforms and SVM,
International Journal of Engineering, 2(1); 2013.
[9] Akareddy S., Kulkarni P., EEG signal classification for epilepsy seizure detection using improved approximate entropy,
Int. Journal of Public Health Science (IJPHS), 2(1); 23–32, 2013.
[10] Ling G., Daniel R., Julian D., Cristian R. M., Alejandro P., Automatic feature extraction using genetic programming:
An application to epileptic EEG classification, Expert Systems with Applications: An International Journal, 38(8);
10425-10436, 2011.
[11] Andrzejak R. G., Indications of nonlinear deterministic and finitedimensional structures in time series of brain electrical
activity: Dependence on recording region and brain state, Physical Review E, 64; 2001.
[12] Serap A., Hamdi M. S., Sadık K., Log energy entropy-based EEG classification with multilayer neural network in
seizure, Annals of Biomedical Engineering, 37(12); 2009.
[13] Özbek H., Keskin S., Standart sapma mı yoksa standart hata mı?, Van Tıp Dergisi, 14(2); 2186-2195, 2013.
[14] Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V., Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınevi, 2012.
[15] Phinyomark A., Nuidod A., Phukpattaranont P., Limsakul C., Feature extraction and reduction of wavelet transform
coefficients for EMG pattern classification, Elektron. ir Elektrotechnika, 122(6); 27–32, 2012.
[16] Zecca M., Micera S., Carrozza M. C., Dario P.,Control of multifunctional prosthetic hands by processing the
electromyographic signal, Crit. Rev. Biomed. Eng., 30(4-6);. 459–85, 2002.

515

Detection of Pre-Epileptic Seizure by using Artificial Neural Networks, T. B. Alakus, I. Turkoglu

[17] Du, S.; Vuskovic, M., Temporal vs. spectral approach to feature extraction from prehensile EMG signals.
Information Reuse and Integration Proceedings of the 2004 IEEE International Conference 344350, 2004.
[18] P. F. Bach, Myoelectric signal features for upper limb prostheses, Norwegian University of Science and
Technology, 2009.

516

Design of a Multi-Axle Steering Mechanism for a Special Purpose
Vehicle: Kinematic Design and Optimization
M.M. Topac1,*, A. Kaplan1, B. Kuleli2, U. Deryal3
Department of Mechanical Engineering, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2
Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş. İzmir, Turkey
3
The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
1

Abstract
Conceptual kinematic design and optimization stages of the multi-axle steering mechanism of an 8x8
special purpose vehicle are summarized. In the first part of the work, pre-kinematic design of the steering
mechanism was composed. In the second part, the kinematic model of this mechanism was created by
using Adams®/View multibody systems software. In order to perform the kinematic optimization study,
MBS model of the full vehicle was also built. Steering mechanism was optimized in terms of Ackermann
error via Adams®/Insight tool by taking the physical design constraints such as the position of the
steerable wheels into account. Optimal hardpoint positions of the swing arm which interconnects the
steer axles for simultaneous steering were also determined. In the last part of the study, toe deviation
characteristics for steer axles during the wheel travel were obtained. Numerical results showed that it is
possible to satisfy the β F ≤ ± 0.5° condition for the Ackermann error in the full steering ranges of the
inner wheels of steer axles. None of the internal angles of the mechanism exceeds the value of φ i = 165º
for this steering condition. Moreover, toe angle deviation of the axles remains below the value of Δβv ±
0.25º for displacement of the wheels of z P = ± 100 mm.
Keywords: Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) vehicle, multi-axle steering, Ackermann error,
multibody systems (MBS), kinematic optimization, design of experiments (DOE), response
surface methodology (RSM).

1. INTRODUCTION
As a result of the traffic regulations and the limits of domestic road conditions, the double front axle steering
concept is applied in heavy vehicles to increase the load carrying capacity and to improve the handling
stability [1]. However, this type of steering system generally causes the tire wear. In order to avoid this
problem, it is important to find the proper hardpoint positions of the steering mechanism which provide
correct steering motion of the wheels. One of the main targets of a vehicle steering mechanism is to give to
the steerable wheels a correlated β such that, the intersection of the wheel axes should meet at the center of
the bend, O [2, 3]. This rule which can also be seen for a four axle vehicle in Fig. 3 is known as “Ackermann
Geometry” where, axle III is the non-steer (or “reference”) axle. This geometry is also represents the lowspeed cornering of the vehicle [4]. For the wheels of the axle I, Ackermann Geometry can be expressed as:

β aA = tan −1

*

1

(1)

j′
cot β i +
LI
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Here, β aA is the ideal turning angle of the outer wheel for a given steering angle β i of the inner wheel.
Basically, a steering mechanism should satisfy Ackermann principle for given steering error tolerances. The
“steering error” or “Ackermann error” β F which is the difference between real turning angle β a and the ideal
steering angle of the wheel can be written as [4]:

β F = β a − β aA

(2)

Steering error depends on the kinematic geometry of the steering mechanism. As a rule, a steering mechanism
should satisfy the Ackermann steering condition with a β F ≤ ±0.5º error limit for β i = ± 30º range of the inner
wheel of an axle. If this is not possible, this limitation should be satisfied at least up to β i = ± 20º [5].
This paper describes the kinematic design and optimization steps of a multi-axle steering mechanism of an
8x8 Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) vehicle prototype are summarized. General views of steering
axles (I and II) and the reference vehicle are seen in Fig 1.b and Fig 1.c. In the scope of this study, firstly, a
draft design of this steering system was built. MBS models of the full steering mechanism and the vehicle
were composed. Ackermann error characteristics of the steer axles were obtained. In order to minimize the
maximum steering error (MSE) of the system, a Design of Experiments-Response Surface Methodology
(DOE-RSM) – based optimization study was also carried out by using Adams®/Insight software application
by taking the physical design constraints into account. In the final part of the work, toe deviation
characteristics for steer axles during the wheel travel were obtained.

a

b

c
Fig. 1.a. Ackermann steering of a multi-axle vehicle b. general view of the steering mechanism c. the reference vehicle [6]

2. MATERIAL AND METHOD
In the scope of this study, DOE-RSM was applied to obtain the proper positions of the hardpoints of the
steering mechanism for the given design targets. The DOE approach is used for understanding the correlation
between the design parameters of the system and its performance [7]. Essentially, RSM, which uses a
polynomial type regression model [18] is one of the extended DOE methods. Principal target of the response
surface experiments is to obtain a proper model to estimate and analyze the relationship between design
variables and system response. For a second order response surface, regression model can be expressed in
matrix form as [8]:

y = Xβ + ε

(3)
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where, y is vector of observations, X is the model matrix, β is the partial regression coefficients vector and ε
is the vector of random errors [9]. Estimated value of β which minimizes ε can be expressed as:

(

βˆ = X T X

)

−1

XT y

(4)

Kinematic optimization of the multi-axle steering system was carried out by using Adams™ Multibody
Systems (MBS) software. Adams/Insight™ multiobjective optimization tool was used for the kinematic
optimization process. ADAMS/Insight™ uses the method of least squares to estimate the β coefficients in the
regression model [10, 11]. In order to achieve experimental data, Central Composite Design (CCD) type
which is offered in the design specification table of Adams/Insight™ was also utilized for this purpose.
Flowchart of the optimization process is given in Fig. 2 [12]. Application details of this method can also be
found in [13].

Fig. 2. Flowchart for the optimization process (According to [12])

3. SYSTEM DESCRIPTION AND THE MBS MODEL
General view of the steering mechanism design is given in Fig 3.a. Primary hardpoints of the system was
determined by taking the structural elements such as the chassis, axle beams and the suspension control arms
(Fig 1.b) into account. In this design, the mechanism is driven by a steering box (9) and two connecting rods
(10, 11) which transmit the steering motion to the steering arms (14, 17, 23 and 26) via bell crank shaped
control arms (12, 21). Vertical (z) coordinates of axle housing mounting bearings E and P are equal. A swing
arm (19) also interconnects the axle I and axle II for simultaneous steering motion with a lever ratio, i. In
order to compose the simplified planar steering gear model, the principle given by Reimpell [14] for the
classical steering trapezoid was utilized (Fig.3.b).

a

b

Fig. 3.a. General view of the steering system b. construction of the kinematic steering trapezoid [14, 15]

On the other hand, unlike a classical steering trapezoid (Fig.4.a), the track rod was divided into two parts (1316 and 22-25) because of the design requirements such as the structure of chassis and suspension
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configuration. MBS model of the multi-axle steering mechanism was created by using Adams®/View
multibody systems software which can be seen in Fig.4.b.

a

b

Fig. 4.a. The planar Ackermann trapezoid [14] b. the MBS model of the multi-axle steering system

By using the main dimensions of the reference vehicle (Fig.1.c), the MBS model of the full system which
includes the steering mechanism was also composed. The chassis and the other structural elements of this
model were assumed to be completely rigid. General view of this model and the steering simulation of the
multi-link steering mechanism are seen in Fig.5.a and Fig.5.b. Steering angle alterations for the axle I and
axle II are also given in Fig.6 as functions of time.

a

b

Fig. 5.a. Full vehicle model b. full steering simulation of the mechanism

Fig. 6. Steering angle alterations for the primary kinematic model
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4. RESULTS OF THE KINEMATIC OPTIMIZATION AND DISCUSSION
The angle λ (Fig.3.c) is the main design parameter which determines the steering error characteristic of a
trapezoid type steering mechanism [4]. In order to find out the optimal positions of the spherical joints that
constitute the proper λ value, hardpoints G, J, T and R were chosen as design variables (or “factors”). In other
words, the correct positions of these hardpoints in x-y plane were searched by using the DOE-RSM software.
However, providing the condition β F ≤ 0.5º for the steer axles does not satisfy the design requirements for a
multi-axle steering mechanism completely. One of the main design targets for this design type is
synchronized turning of the whole steerable wheels with acceptable Ackermann error values for given
steering ranges. In this design, simultaneous steering of the steer axles is provided by means of a swing arm
(19) with a lever ratio, i. Hence, determination of the proper swing arm dimensions (Fig.7, Detail a) which
specifies i, is important to obtain a correct steering characteristic. For the initial design, value of i is b/a =
1.76. Since the geometry of the swing arm also affects the simultaneous steering characteristics of the steer
axles, hardpoints L and M were also chosen as design variables. Optimization process was carried out
according to Fig 2, by taking the physical design constraints such as the positions of the steer wheels into
account. Terminology for the results given in this chapter is seen in Fig.7.

Fig.7. Steering geometry of the reference vehicle (According to [16])

Steering error characteristics of the axle I and axle II as functions of β iI and β iII are given in Fig.8.a and
Fig.8.b. In these figures, results obtained from initial and optimized trapezoid geometries are also compared.
It can be clearly seen from these functions, with the use of the ADAMS/Insight™ DOE-RSM tool,
Ackermann error was decreased for axle I and axle II as 91.8% and 92.8% respectively for the maximum
steering angles of the inner wheels.
Effects of the hardpoint positions of the swing arm on steering error of the wheel 6 with respect to the
reference wheel are clearly seen in Fig.9.a and Fig 9.b. Note that, these diagrams represent the difference
between the actual steering angle characteristic for certain i value and the calculated Ackermann steering
function of wheel 6 with respect to the wheel 5 (reference). Abscissas of these diagrams also show the turning
angle of wheel 5. In order to obtain these graphs, the hardpoints L and M were moved in the range of ±30 mm
in z axis. DOE-RSM process which was described in Chapter 2 was also repeated to obtain the optimal value
of i. Results of the optimization process for the swing arm are also seen in Fig.10.a and Fig.10.b. Here, effects
of the initial and optimal values of i on steering error of the wheels 6 and 2 with respect to the reference
wheel are compared. Optimal i value was calculated as b/a= 1.213.
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a

b

Fig. 8. Steering error functions of a. axle I b. axle II

a

b

Fig. 9. Effects of the swing arm geometry on steering error function of wheel 6 with respect to the wheel 5:
a. effect of hardpoint M b. effect of hardpoint L

a

b

Fig. 10. Steering error functions of a. wheel 6 and b. wheel 2 with respect to the wheel 5
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In order to avoid the lock-up effect of the mechanism, none of the internal angles of a steering trapezoid
(Fig.4.a) should exceed φ max = 165º for maximum steering range of the wheels [14]. The optimal design was
also checked for this rule as seen in Fig.11. Numerical results showed that the internal angles φ Imax and φ IImax
do not exceed ~140º for the full steering condition of the reference wheel.

Fig. 11. Full steering position of the mechanism

Finally, toe deviation characteristics of the steerable wheels during a bump motion were obtained. For this
reason, wheel travel simulations of the steer axles were also carried out. In these simulations, firstly, toe
characteristic of the wheel 5 was obtained for the vertical travel of z P = ±100 mm. During this simulation,
initial position of the wheel 6 (z P = 0 mm) was not changed. In the second step, z P = ± 100 mm bump motion
of the wheel 6 was simulated while the wheel 5 is stationary. Toe characteristics obtained from these
simulations are seen in Fig.12.a and Fig.12.b. Numerical results showed that toe deviations of the steerable
wheels do not exceed β v = ±0.25º for the wheel travel range of ±100 mm.

a

b

Fig.12. Results of the wheel travel simulations for a. axle I b. axle II

5. CONCLUSIONS
DOE-RSM based kinematic optimization study of a multi-axle steering mechanism of an ARFF vehicle was
carried out in terms of Ackermann error. Structural elements of the steering mechanism, suspensions and
chassis were assumed to be completely rigid. Results obtained from this study are summarized below:
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•

By using the DOE-RSM based optimization tool, the Ackermann (or steering) error β F was reduced
up to 91.8% and 92.8% for axle I and axle II respectively. Results showed that, it is possible to
satisfy the β F ≤ ± 0.5° condition for the Ackermann error in the full steering ranges of the inner
wheels of the steer axles.

•

Swing arm geometry has a great influence on the correct synchronous motion of the wheels of the
second steer axle with respect to the steer axle I in terms of the Ackermann error.

•

All of the internal angles of the mechanism satisfy the requirement of φ i ≤ 165º for maximum
steering angle of the reference wheel.

•

After the optimization process, toe angle deviations of the steer axles remain below the value of β v
= ± 0.25º for displacement of the wheels of z P = ± 100 mm.
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Abstract
Noise is regarded as one of the most important problem in signal processing. It causes the loss of
important information from the signal by adding unnecessary information to it which results in
unsuccessful signal processing. To minimize the information losses due to noise, various methods have
been developed. One of the most effective of those methods is Wavelet transform. In this research,
Discrete Wavelet Transform (DWT) is applied to the electromyogram (EMG) signals collected from the
forearm’s flexor muscle. The applied method is used to study the filtration of noise which can be present
in EMG signals. DWT was applied on the EMG signal, which was then soft threshold and finally inverse
transformed. The result shows all of the features and also the filtered version of the EMG signal. To
determine denoising performance, Hilbert transform and enveloping was used and results shows us that
raw signals successfully were denoised.
Keywords: Wavelet transform, DWT, EMG, noise elimination, Hilbert transform.

1. INTRODUCTION
The electromyogram signal is electrical response of muscle which impact from the nervous system. It is a
complicated signal which is affected by the physiological properties of muscles. EMG signals have complex
time and frequency characteristics. Wavelet transforms can simplify nonlinear analysis and processing in both
time and frequency. Therefore it is a good method to deal with the non-linear structures of the EMG signals
[1-2].
The term wavelet was first used by Alfred Haar in 1909. Jean Marlet and Y. Meyer along with their friends
further improved wavelet transform and in 1988 Stephane Mallat contributed significantly. Afterwards, world
renowned researchers like Ingrid Daubechies and Ronald Coifman developed its current version [3].
Recently, several wavelet EMG signal algorithms for noise elimination were developed, searching a
particular parameter such as the wavelet function, threshold details coefficients. The EMG signals are
collected at 2 KHz sampling frequency with Arduino Due programming card. The significant EMG activities
happen between 10 Hz and 500 Hz. The rest is considered to be noise. Wavelet transform has been used for
the filtration of noisy EMG signal.
In this study, DWT was applied on the EMG signal which were then went through soft thresholding process
and finally they were inverse transformed. The aim of this study is to analyze the EMG signal to filter
unnecessary signals, performing threshold operations and inverse transforming it.
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2. WAVELET ANALYSIS
Wavelet Transform has been developed to eliminate disadvantages such as time-frequency resolution of
stationary signals which is not possible with Fourier Transform. Unlike the Fourier transform, wavelet
transformation has broad window for low frequencies, and small window for higher frequencies. Thus, the
optimum time-frequency resolution over the entire frequency range can be achieved. In Biomedical signal
processing and many other fields, the use of wavelet transform is more common than Fourier transform.
The Wavelet transform can be generally classified into continuous and discrete wavelet transforms. In
discrete wavelet, due to the transform processing load is widely used rather than continuous wavelet
transform. Wavelet transforms can be used for data compression, noise reduction, and absence of detection,
feature extraction and similar operations.
Wavelet transform has the ability to decompose signals into different frequency bands using multiresolution
analysis (MRA). The MRA could give good frequency resolution even at low frequency analysis [4].

2.1. Discrete Wavelet Transform
Discrete wavelet transform uses a discrete set of the wavelet scale and computes approximation and detail
coefficients according to chosen wavelet family such as Haar, Bior, Daubechies wavelets etc. The Daubechies
is suitable wavelet for EMG signal analysis, according to most research.
In case of realization of discrete analysis of continuous signal, the transformation parameters of scale should
be made discrete. Wavelet Transform actually does the opposite of short-time Fourier transform. Initially
signal is decomposed into frequency bands, then analyzed in time:

1
 t −b 
x(t )ψ * 
dt
∫
a
 a 

W ( a, b) =

(t )
x=

Cψ
a

2

∫ ∫W

 t −b 
 da ⋅ db
 a 

ψ ∗

( a ,b )

a >0 b

(1)

(2)

MRA that can be used in order to obtain the DWT; discrete signals are sequentially applied to the low-pass
and high-pass filters and the resulting signals are subjected to data reduction by two. This procedure is shown
in Figure 1, where g ( n) and h( n) denotes the high pass and low pass filters, respectively. Also in Figure 1;
frequency bands are shown for each level. At each level of this procedure calculates,

yhigh [k ]=

∑ x[n] ⋅ g[2k − n]

(3)

n

ylow [k ]=

∑ x[n] ⋅ h[2k − n]

(4)

n

Where,

h[ N − 1 − n] = (−1) n g[n]
N is the total number of samples of

(5)

x[n] [5].
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Fig. 1. Wavelet decomposition tree [5].

3. SIGNAL FILTERING USING WAVELET TRANSFORMS
In this study, DWT was used to eliminate noise from the EMG signal. This process takes place in 3 steps:
decomposition, soft thresholding and inverse wavelet transform.

3.1. Wavelet Denoising
Electromyogram (EMG) is a bio-potential signal which consists of muscular contraction. The sources of these
signal are variable electrochemical events in living body. The recording of electrical signals in muscles
provides significant information for diagnosis of abnormality both in muscles and in motor systems. The
amplitude of the EMG signals about 1~5.0 mV. The other problems are random-noise. The main frequency
range of the energy of EMG is 0~1000 Hz, however raw EMG signals could have a low frequency and high
frequency interference signals. Figure 2 shows raw EMG signals, which collected from the forearm’s flexor
muscle [6].
In this work, wavelet transform has been used for the filtration of that noise. Selecting an appropriate wavelet
transform was very important. We used the Daubechies wavelet on account of their structures being
composed of orthogonal. Equation 6 shows a simple calculation method for the noisy EMG signal,

s (n=
) f ( n ) + σ ⋅ e( n )
Where

f ( n)

coefficients of

(6)

e(n) indicates electromyogram signals To do a MRA for s (n) , we note that the WT
f (n) . The noise filter block diagram shows in Figure 3.
and

Fig. 2. Noisy EMG signal

527

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
A Wavelet de-noising takes place into 3 steps:
•

Decomposition: Choose wavelet and number of decomposition levels ;

•

Thresholding: The threshold is chosen for each level 1 thorough N that is employed to detail
coefficients ;

•

Reconstruct: Reconstruct (inverse wavelet transform) the signal by the revised wavelet
coefficients.

Fig. 3. The noise filtration block diagram [7]

3.2. Results
DWT is applied to the Electromyogram signals which recorded from the forearm’s flexor muscle by surface
electrodes. Filters were applied to raw EMG signal to obtain detail coefficient subset from first level to final
level. In this study, the fourth-order Daubechies WT was used to filter the noise. The wavelet decomposition
tree used and the respective frequency range of each coefficient are shown in Fig. 4.

Fig. 4. Sixth level wavelet decomposition of EMG signal

After applying MRA with chosen wavelet to input signal. We can obtain approximation coefficients and
detail coefficients which have frequency information of next level decomposition.
Using DWT, the average voltage can be estimated by the lowest frequency component (coefficient a6 ), as
shown in Fig. 6. It is also possible to verify the influence of another coefficient ( d 6 ) on the movement
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artifacts. Fig. 5 shows the components of the terminal nodes ( a6, d1 ⋅⋅⋅ d 6 ). Applying the “manual soft
thresholding” with values indicated in the components of Fig. 5.

Fig. 5. Raw EMG signal; the approximation at sixth level and detail coefficients at each levels

After applying the DWT and soft thresholding procedures, the IWT was employed. The reconstructed EMG
signal, shown in Fig. 6. As shown in Figure 6, we obtained denoised EMG signal compared with raw EMG
signal.

Fig. 6. Comparison between the original and filtered EMG signal

In order to compare the denoising performance, the discrete Hilbert transform were applied to the raw and
denoised EMG signals. The Discrete Hilbert transform converted the EMG signals ( s ( n) , f ( n) ) into
analytical signals ( sh ( n) ,

f h (n) ) [8-11].
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sh =
(n) s (n) + isr (n)

(7)

=
sh (n)

(8)

s 2 ( n) + s 2 r ( n)

In this equations,
magnitude of the

s (n) is the raw EMG signal, sr (n)

is the imaginary part of

sh (n) . sh (n)

sh (n) .

(n) f (n) + if r (n)
f h=
=
f h ( n)

(9)

f 2 ( n) + f 2 r ( n)

(10)

The same procedure could be applied to denoised EMG signal

f r ( n)

shows the imaginary part of

Absolute values

is the

sh (n)

and

f h ( n)

f h ( n) . f h ( n)

f (n) shows

the denoised EMG signal,

shows the magnitude of the

f h ( n)

[7-10].

also realize enveloping of raw and denoised EMG signals.

Fig. 7. Absolute values of raw and denoised EMG signals

4. CONCLUSION
In this paper, Discrete Wavelet Transform (DWT) is applied to the EMG signals. With this method, it is
possible to observe the features and also the filtered version of the EMG signal. When compared DWT with
Fourier methods, DWT is very suitable for analyzing physical situations where the signals are nonlinear.
The WT is an appropriate method for signal analysis and filtering due to its MRA characteristics. The suitable
mother wavelet and decomposition level for this study are 4th Daubechies WT and the 6th decomposition
levels, separately.
After denoising process, the raw and denoised signals were converted to analytical signals by the Hilbert
transform and then absolute values of both signals were calculated for enveloping. Residual of enveloping
results is shown below.

Fig. 8. Residual of absolute values
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Residual shows us that raw signals successfully were denoised. This method can be used for feature
extraction of EMG signals.
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Abstract
Electric energy is related with voltage, current and resistance. In this context, resistance is determined by
the amount of current flowing through an element. However, current passing through an element creates
heat on that element and conductors. The heat on the transmission lines and the elements is undesirable.
It causes breakdowns and fires in excess heat transmission lines. Aluminum lines are used instead of
copper in energy transmission lines. Aluminum is chosen because of its low cost and light weight,
although it has lower self-conductivity than copper. Aluminum, however, can heat up faster than it looks.
Various methods have been developed and are currently being applied to detect the temperature increase.
In this study, the use of a thermal camera has been investigated in order to be able to perform heat
tracing with using it on medium voltage and high voltage energy transmission lines and other
components.
Keywords: Breakdown, Fire, Thermal Camera, Transmission Line.

1. INTRODUCTION
There is a link between the increase in the industry, the increase in electricity customers and the increase in
electricity consumption in general and the process from electricity generation to the end user. The increase in
consumption causes changing the equipment and methods used in electricity generation, transmission and
distribution. Likewise, the increase in consumption increases the rate of fault and breakdown. Aluminum is
generally used in electrical transmission lines. While full aluminum is used in low voltage lines, steel cored
aluminum is used in medium and high voltage lines. Aluminum looks like copper in terms of being easy to
shape. It can easily oscillate between two pole[1].
The symbol of aluminum is Al and being in the class of metals. It is natural to oxidize in the contact of
oxygen. The appearance of aluminum looks like silver. It is a soft and easily processable material. The
melting temperature of aluminum is quite low compared to other metals and is 660°C [2].
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Fig. 1. Pure Aluminum

2. ELECTRICAL TRANSMISSION LINE
Copper and aluminum are used in low voltage electricity transmission lines. While copper conductor is used
in indoor installation and short transmission lines, aluminum is mostly used in outdoor transmission lines.
Steel cored aluminum conductors are used the high and medium voltage transmission lines. Considering the
high and medium voltage transmission lines, steel cored aluminum conductors are used. These conductors
consist of a single conductors in core that to hold tension and load in the middle, and multi conductors around
the core conductor in a spiral structure. The conductor in the spiral structure gains flexibility. The tension and
stretching between the poles in the electrical transmission lines are realized by the aluminum conductors that
the multi-core spiral structure. The reason for using a spiral structure in the transmission line is to reduce
reactance.
ZH = RH + jXH

(1)

RH = k * L / S

(2)

XH = X0 * L

(3)

X0 = 0,144 * log(Dor/S) + 0,016/n

(4) [1]

The ‘k’ which is given in the formula is resistivity. It is 18 for aluminum and 28,8 for copper. ‘L’ is the length
of line, ‘S’ is the cross section of conductor. In the formula 4, ‘Dor’ is the average geometric distance
between the phase conductors and ‘n’ is the number of conductors within S cross-section. As can be seen
formulas 3 and 4, total reactance of line is related to specific reactance, length and multicore of the conductor,
while reducing the reactance of line is reduce total empedance of transmission line.
Since the electrical transmission lines are in a spiral structure, the current flowing through the line divides and
flows equally to the conductors. However, if one of these conductors is thinned, damaged or broken, the
current in the relevant section of the line will pass more than the other conductors and cause an overheating.
Overheating cause the relevant part of the line to become tired over time and the line will completely break.
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Fig. 2. Aluminum Conductors with Steel Cored

The current passing through the power transmission line creates a power loss of R*I due to the resistance of
the conductor. The power loss on the line during the current draw is R*I2*t. Since the power loss has to be
transformed into another form of energy in the electrical transmission lines, the heat will emerge and
disappear where the transmission line is located[3]. Overheating may cause fire, which is undesirable in the
transmission lines.

3. ELECTRICAL POWER COMPONENTS
Transformers are the most important members of the electricity transmission system except for transmission
lines. Transformers that are used to power down and upgrade are used in poles, inside buildings, on the
ground and in switch centers. Transformers are exposed to heat in their windings and core during the period
of power conversion due to the high current passing. This heating must be removed and discarded [4]. For
this reason, the transformers are manufactured as oil-cooled, dry-type (fan), air-cooled, natural-cooled, waterspray-cooled. Oil-filled transformers are the most widely used transformer types. However, the oil used in
these transformers may lose its properties after a while and be exposed to perforation. Transformer oil must
be changed periodically for this reason. The transformer, which is operated without changing the oil, faces
danger of fire due to overheating [5].
In the electrical power system, there are insulators, separators and circuit breakers and power bus as
supplementary elements to the transformer. The isolator, power poles and transformer outputs serve as
connection support points. Bus is the main distribution point for big power without transmission line. The
common point between the isolators and the buses is to connect them both by using a wedge or connection
device. At this point, an abrasion at the connection point destroys the power flow and cause rise in heat. The
all images has been captured from 18th TEİAŞ Switchyard Centre at Kadirli, Osmaniye. In figure 3, the
thermal image of the transfer line shows 143°C on junction point while an ambient temperature is 21,3°C.
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Fig. 3. Transfer Line and Its Thermal Image

Separators and circuit breakers electrically and physically separate the load group connected to itself in the
transformer switch centers from the network. Small arcs occur due to poor contact or bad conditions in the
contacts of the isolator. These arcs oxidize at the contact tips and cause more arcs. The occurring arc ignites
the ignition contacts due to warming and becomes unable to perform the separator and breaker operation. The
resulting arc fires the contacts due to heating so that the separator and circuit breaker can no longer be
operated. Figure 4 and 5 shows the thermal image of the separators used in the switchyard heating up to
around 100 ° C.

Fig. 4. Separators
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Fig. 5. Separator Thermal Images

Fig. 6. Post Insulator and Thermal Image

Figure 6 shows the post insulator connection for the line entering the control building. Here, it is seen that the
temperature is increased to 160°C by thinned at the insulator connection.

4. FIRES ON ELECTRICAL TRANSMISSION LINES AND PREVENTION
An electrical transmission line consists of load buses, step-up and step-down transformers, circuit breakers,
separators and lines from generation to consumers. One reason for the failure of the power transmission and
distribution system is that the components of the power system burn due to excessive heat. Regular
maintenance and inspections are carried out to prevent these fires. However, situations that are ignored due to
human error cannot prevent these fires and malfunctions. The use of a thermal camera remains an alternative
solution to prevent fires that may occur in components and on transmission lines.
Thermal camera creates an image by classifying infrared rays which is temperature of object from blue to red.
This temperature distribution helps to detect possible electrical failures or fires that may be caused by heat.
Figure 7 shows a thermal camera image of a 30 KV bar. The increase in temperature appears to be turned
from dark to light. In other words, the temperature of the connection terminals of the bar approaches the
maximum level.
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Fig. 7. Thermal Camera Image of The Heat on 30 KV Bus Generated by The Current at The Terminal Connection Point

Fig. 8. The Thermal Image of Corona Ring

With the thermal camera, not only the temperature distribution of the whole region but also the temperature
of a specific point can be taken according to the characteristic of the camera at the same time. In this way, we
focused on the Corona ring as in figure 8 and found that the temperatures are 83,2°C and 79,4°C but the other
ambient temperatures are 9,5°C and 12,3°C. Also in figure 8, it is easily determined that there is a
temperature increase at the Corona ring connection point. Thanks to the focus, the warming point of the
corona ring can be detected from a distance.
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Fig. 9. Detecting Heat on Circuit Breaker

The temperature increase at the circuit breaker on the left side of figure 9 were detecting by thermal camera.
The circuit breaker is on the right side in figure 9. When these temperatures rise above the permissible or
surveillance value, the speed of intervention will increase and possible failures will be prevented.
The constant thermal camera to be installed in transformer substations will be controlled continuously and if a
temperature increase is detected, it will be concentrated to the relevant point and the temperature of that
specific point will be monitored.
With using the thermal camera, the rupture of one of conductors which being spiral can be detected. Because
if one of the stranded conductors is thinned or broken, there will be more current flow than other conductors,
and the temperature rise will occur at the fault point.

a) Separator Contacts

b) Current Transf.

c) 154-30kV Transf.

Fig. 10. The Thermal Images from Components are used on Electrical Transmission Lines

5. CONCLUSION
Heating on medium and high voltage transmission lines sometimes creates problems. The first of these
problems is the breakdown of the power of the area where the fault is, the additional cost, the fire and the
waste of time. By using the thermal camera mentioned this paper, it is thought that these problems will be
minimized. Currently thermal cameras are used in these lines. It is thought that the problem will be
minimized by spreading the usage of the thermal camera which is by sensing the infrared energy emitted by
the elements, conductors or else and transforming it into an electronic signal and collecting all data in a
operation center as mentioned above.
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Abstract
This study aims at modelling performance parameters of an automotive air conditioning (AAC) system
charged with R1234yf, an alternative refrigerant for AAC systems with low global warming potential,
using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). For this aim, an experimental system was
developed from the original AAC components of a compact car. Then, it was equipped with instruments
for temperature, pressure, mass flow rate and rotational speed measurements. Next, the AAC system was
tested at in a wide range of operating conditions by varying the compressor speed and air stream
temperatures entering the evaporator and condenser. Using test results, various performance parameters
of the experimental system were evaluated and used for ANFIS modelling of the system. The input
parameters of the model were the air stream temperatures at the inlets of the evaporator and condenser,
the relative humidity of the air stream at the evaporator inlet and compressor speed, while the output
parameters were the cooling capacity, compressor power, condenser heat rejection rate, coefficient of
performance, conditioned air temperature, compressor discharge temperature, refrigerant mass flow rate
and compressor pressure ratio. The predictions of the ANFIS model were compared with the
experimental results. The ANFIS model usually yielded quite accurate predictions with correlation
coefficients in the range of 0.9633–0.9856 and mean relative errors in the range of 1.76–4.99%. These
results reveal that the ANFIS model can be used for predicting the performance of AAC systems with
R1234yf rather than dealing with a complex mathematical model usually requiring excessive engineering
effort.
Keywords: Air conditioning, refrigeration, ANFIS, automotive, R1234yf.

1. INTRODUCTION
European Union’s f-gas regulation restricts the use of Hydrofluorocarbon refrigerants with a GWP above 150
in the automotive air conditioning (AAC) systems of all new vehicles placed in the EU market from the
beginning of 2017 [1]. Therefore, R134a, the refrigerant that has been uniquely employed in AAC systems
since 1994, will not be used in new vehicles due to having a global warming potential (GWP) of 1430. CO 2 ,
R152a and R1234yf are considered as major alternative refrigerants to R134a. In a CO 2 system, the high side
pressure may reach to as high as 150 bars, which requires heavy equipment and causes leakage problems as
well as low energy effectiveness. On the other hand, serious flammability of R152a restricts its usage in
mobile systems for safety reasons. Therefore, R1234yf, a recently developed refrigerant from
hydrofluoroolefin family with a GWP of just 4, is considered as the best alternative to R134a in AAC
systems. Because this new refrigerant works under conditions similar to R134a [2], it can replace R134a in
AAC systems.
Since classical mathematical modelling techniques require very detailed information about the materials of
the components, their dimensions and geometry as well as thermodynamic and transport properties of the
*
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refrigerant and air streams, AAC systems can be modelled by a soft computing technique such as adaptive
neuro-fuzzy inference system (ANFIS) so that their performance parameters can be predicted as a function of
operating conditions.
ANFIS was first introduced in 1993 by Jang [3]. However, it was applied to the modelling of thermal systems
about one decade later. Ertunc and Hosoz [4] developed ANFIS and artificial neural network (ANN) models
to predict the heat rejection rate and refrigerant outlet temperature in an evaporative condenser. By comparing
the results of ANN and ANFIS models, they determined that the accuracies of ANFIS predictions were
usually slightly better. Esen and Inalli [5] investigated the applicability of ANFIS and ANN approaches for
predicting the performance of a vertical ground source heat pump system using R22 as refrigerant. They
found that the ANFIS approach can reliably be used for performance prediction of a heat pump. Hosoz et al.
[6] determined various performance parameters of an R134a vapour-compression refrigeration system
coupled to a cooling tower using ANFIS. The predictions of their model usually agreed well with the
experimental data with correlation coefficients in the range of 0.807 ̶ 0.999 and mean relative errors in the
range of 0.83 ̶ 6.24%. Sahin [7] utilised ANN and ANFIS approaches for predicting the performance of a
single stage vapour-compression refrigeration system with an internal heat exchanger using refrigerants
R134a, R404a, R407c. She found that the ANN model yielded slightly better predictions than the ANFIS
model for R134a, while the ANFIS model yielded slightly better predictions than the ANN model for R404a
and R407c. Hosoz et al. [8] developed an ANFIS model to predict the performance parameters and exhaust
emissions of a single-cylinder direct-injection diesel engine fuelled with diesel fuel, biodiesel and their
blends. Their ANFIS predictions yielded accurate results with correlation coefficients in the range of 0.940 ̶
1.000 and mean relative errors in the range of 1.40 ̶ 27.40%. Hosoz et al. [9] modelled various performance
parameters of an AAC system with R134a. Their ANFIS predictions resulted in correlation coefficients in the
range of 0.966–0.988 and mean relative errors in the range of 0.23–5.28%. Sun et al. [10] predicted the
performance of a ground source heat pump system using ANN and ANFIS approaches. They revealed that
both approaches yielded very accurate and reliable predictions.
In this investigation, various performance parameters of an AAC system using alternative refrigerant
R1234yf were modelled using ANFIS approach. Then, the predictions of the developed ANFIS model were
compared with the experimental results, and their statistical performance was reported by using several
performance indicators.

2. EXPERIMENTAL SETUP
The experimental data for the proposed ANFIS model was obtained from the experimental AAC system
shown in Figure 1. Experimental system was developed from the original components of an AAC system
belonging to a compact car. It was mainly made up from a five-cylinder swash plate compressor, a parallelflow micro-channel condenser, a laminated type evaporator, a receiver/filter/drier and a thermostatic
expansion valve (TXV).

Fig. 1. Schematic illustration of the experimental AAC system

The compressor was driven by a three phase 4 kW electric motor through a frequency inverter to test the
system at the required compressor speeds. Both the condenser and evaporator were inserted into air ducts of
100 cm long. An axial fan was attached to one end of the condenser air duct while a centrifugal fan was
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attached to one end of the evaporator air duct. Volume flow rates of the condenser and evaporator air streams
were kept constant at 0.182 m3s-1 and 0.112 m3s-1, respectively. Two voltage-controlled electric heaters were
installed in these ducts upstream of the condenser and evaporator to provide the required air temperatures at
the inlets of the condenser and evaporator. All components in the refrigeration circuit were connected to each
other by copper tubing with elastomeric insulation. Before the tests, the AAC system was evacuated by a
vacuum pump, and charged with 2.00 kg of R1234yf, which was about l0% less than R134a charge required
by the system.
In order to determine performance parameters of the experimental AAC system, various mechanical
measurements were conducted on it. A photoelectric tachometer was used for measuring the compressor
speed. A Coriolis mass flow meter located in the liquid line was used for measuring the refrigerant flow rate.
Both Bourdon manometers and pressure transmitters were utilized to monitor the condenser and evaporator
pressures. Type K thermocouples were employed for measuring the refrigerant temperatures and air dry/wet
bulb temperatures at the inlet and outlet of each component. A data acquisition system connected to the
sensors gathered data and recorded on a computer. Important characteristics of the instrumentation are
reported in Table I. Detailed information on the experimental system can be found in Refs. [11] and [12].
Table I. Characteristics of instrumentation.

Measured Variable
Temperature
Pressure

Instrument
Type K thermocouple
Pressure transmitter
Bourdon gauge
Anemometer
Coriolis flow meter
Photoelectric tachometer

Air flow speed
Refrigerant mass flow rate
Compressor speed

Range
-50 to 500 °C
0 to 25 bar
1 to 10, 0 to 30 bar
0.1 to 15 m s-1
0 to 350 kg h-1
10 to 100000 rpm

Accuracy
± 0.3 °C
± 0.2 %
0.1, 0.5 bar
± 3.0 %
± 0.1 %
±2%

3. TEST PROCEDURE
In order to provide data for the proposed ANFIS model, the experimental AAC system was tested in the
compressor speed range of 1000−2500 rpm with intervals of 500 rpm. In the tests, the air temperature at the
inlet of the evaporator (T evap,ai ) was changed between 25 and 40 °C with intervals of 5 °C, while the air
temperature at the inlet of the condenser (Tcond,ai) was changed between the selected Tevap,ai and 40 °C with
intervals of 5 °C. On the other hand, the relative humidity of the air stream at the inlet of the evaporator
changed between 25% and 64%. Consequently, totally 58 tests were performed under various input
conditions. The duration of each test was about 15 minutes, and only steady state test data gathered in the last
5 minutes were used for performance evaluations. Based on temperature and pressure data, the
thermodynamic properties of R1234yf were obtained from REFPROP software.

4. THERMODYNAMIC ANALYSIS
In addition to air temperature at the evaporator outlet, refrigerant temperature at the compressor outlet and
compressor pressure ratio, there are four more performance parameters of the experimental AAC system,
namely the cooling capacity, compressor power, condenser heat rejection rate and coefficient of performance
(COP). The values of these parameters can be determined by applying the first law of thermodynamics to the
related component. The cooling capacity, also named as the evaporator load, can be evaluated from
(1)
=
Q evap m r hevap ,out − hevap ,in

(

)

where hevap,out and hevap,in are the refrigerant enthalpies at the outlet and inlet of the evaporator, respectively,
and m
 r is the refrigerant mass flow rate.
With the assumption of adiabatic compression, the compressor power absorbed by the refrigerant can be
determined from

=
Wcomp m r ( hcomp ,out − hcomp ,in )
where hcomp,out
respectively.

and

(2)

hcomp,in are the refrigerant enthalpies at the outlet and inlet of the compressor,

The heat rejection rate in the condenser can be obtained from

=
Q cond m r ( hcond ,in − hcond ,out )

(3)

where hcond,in and hcond,out are the refrigerant enthalpies at the inlet and outlet of the condenser, respectively.
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Finally, the COP for the AAC system, an indicator of its energy effectiveness, can be evaluated from the ratio
of the cooling capacity to the compressor power, i.e.

COP =

Q evap
W

(4)

comp

5. ANFIS MODELLING OF THE AAC SYSTEM
The input parameters for the proposed ANFIS model of the AAC system were the compressor speed,
temperatures of the air streams at the inlets of the evaporator and condenser and relative humidity of the air at
the inlet of the evaporator. On the other hand, the output parameters predicted by the ANFIS model were the
cooling capacity, compressor power, condenser heat rejection rate, coefficient of performance, air
temperature at the evaporator outlet, compressor discharge temperature, refrigerant mass flow rate and
compressor pressure ratio.
The data set consists of the values of input and output parameters of 58 tests performed on the AAC system.
This set was separated into two different sets named as training and test data sets. In this random separation,
70% of data were assigned as training data set, and the remaining 30% were assigned as test data set.
ANFIS uses the fuzzy (IF-THEN) rules, which is widely used in systematic human thought. It combines the
learning capabilities of neural networks and reasoning capabilities of fuzzy logic. The first ANFIS application
was used in time-series prediction by Jang [3]. ANFIS applies gradient descent optimization algorithm to the
fuzzy layer, and implements least square estimation method for the linear output layer. Because ANFIS
architectures have a disadvantage of high complexity in computation, the algorithm runs slower with high
numbers of membership functions [13]. An ANFIS model involves membership function, fuzzy logic
operators and conditional rules. The type and the grade of membership function are crucial parameters for
determining the ANFIS performance. The rules from the data constitute fuzzy model part, and in order to
obtain the results, a neural network model also learns and trains the rules [14].
The MATLAB Fuzzy Logic Toolbox was used for developing the ANFIS model [15]. The prediction
parameters used in the ANFIS model were shown in Table II. After trying several membership functions for
the training data, the ANFIS predictions yielded the best performance when the Gaussian curve membership
function was used.
Table II. ANFIS prediction parameters.

ANFIS Parameters

Values

Membership function (MF)

Gaussian

MF degree

0.75

Max. iteration

200

Training algorithm

Back propagation

6. STATISTICAL PERFORMANCE OF THE MODEL PREDICTIONS
The accuracy of the ANFIS model predictions were determined based on four different statistical
performance indicators. These are the mean relative error (MRE), root mean square error (RMSE), correlation
coefficient (r) and absolute fraction of variance (R2). The mathematical expressions for these indicators can
be found in [4] and [6].

7. RESULTS AND DISCUSSION
The ANFIS predictions for the performance parameters of the experimental AAC system as a function of the
experimental results are shown in Figures 2‒9. The data used in all comparisons were from the test data set,
which were not used for training of the ANFIS model. There is a ±5% error band and a straight line indicating
prefect prediction in all graphics. The values of the four considered statistical performance indicators were
also provided in the graphics.
The predictions of the ANFIS model for the cooling capacity with respect to experimental cooling capacity
are shown in Fig. 2. Yielding a correlation coefficient of 0.9754, a mean relative error of 2.24% and a root
mean square error of 0.0961 kW, the ANFIS predictions for the cooling capacity is quite accurate. Note that
all ANFIS predictions fall within ±5% error band.

542

ANFIS Modelling of An Automotive Air Conditioning System Using R1234yf, M. Hosoz, K. Kaplan, M. C.
Aral, M. Suhermanto, H. M. Ertunc
The predictions of the ANFIS model for the compressor power with respect to experimental compressor
power are presented in Fig. 3. Resulting in a correlation coefficient of 0.9810, a MRE of 4.70% and a RMSE
of 0.0784 kW, the ANFIS model predicts the compressor power quite well although compressor power
predictions are not as accurate as cooling capacity ones.
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Fig. 2. The ANFIS predictions for the cooling capacity as a function of the experimental cooling capacity

ANFIS

2.2
r = 0.9810

Predicted W

comp

(kW)

2

MRE = 4.7000%
RMSE = 0.0784 kW

1.8

+5%

2

R = 0.9972

1.6
-5%

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.8

1

1.2
1.4
Experimental W

1.6
comp

1.8
(kW)

2

2.2

Fig. 3. The ANFIS predictions for the compressor power as a function of the experimental compressor power

The predictions of the ANFIS model for the condenser heat rejection rate with respect to experimental
rejection rate are indicated in Fig. 4. The ANFIS predictions for the condenser heat rejection rate yield a
correlation coefficient of 0.9838, a MRE of 2.46% and a RMSE of 0.1437 kW, which are the indication of
very accurate predictions.
The predictions of the ANFIS model for the coefficient of performance with respect to experimental COP are
shown in Fig. 5. In this case, the ANFIS model yields a correlation coefficient of 0.9633, a MRE of 4.27%
and a RMSE of 0.1621, which are generally the poorest values obtained so far. This is due to the fact that
COP has more uncertainty sources than any other performance parameter because it depends on both the
cooling capacity and compressor power. Since the training of ANFIS model was performed using COP data
with high uncertainty, this caused relatively inaccurate COP predictions.
The predictions of the ANFIS model for the dry bulb temperature of the air stream leaving the evaporator, i.e.
the conditioned air temperature, are indicated in Fig. 6. Resulting in a correlation coefficient of 0.9737, a
MRE of 4.99% and a RMSE of 0.61°C, the ANFIS model again gives quite accurate predictions.
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Fig. 4. The ANFIS predictions for the condenser heat rejection rate as a function of the experimental rejection rate
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Fig. 5. The ANFIS predictions for the coefficient of performance as a function of the experimental COP
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Fig. 6. The ANFIS predictions for the conditioned air temperature as a function of the experimental ones

The predictions of the ANFIS model for the refrigerant temperature leaving the compressor, i.e. compressor
discharge temperature, are presented in Fig. 7. Elevated compressor discharge temperature is detrimental to
compressor oil, and decreases the compressor lifetime. The ANFIS model yields a correlation coefficient of
0.9805, a MRE of 2.00% and a RMSE of 1.91°C, which are generally the most accurate results obtained so
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far. Since the refrigerant temperature was measured very accurately, the ANFIS model was trained with
accurate data. Consequently, the model predicts the compressor discharge temperature very well.
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Fig. 7. The ANFIS predictions for the compressor discharge temperature as a function of the experimental ones
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Fig. 8. The ANFIS predictions for the refrigerant mass flow rate as a function of the experimental flow rate
ANFIS
6.5

r = 0.9835

6

RMSE = 0.1671

5.5
R

Predicted P

cond

/P

evap

MRE = 2.1847 %

2

= 0.9989
+5%

5

4.5

-5%

4

3.5

3.5

4

4.5

Experimental P

5
cond

5.5

/P

6

evap
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The predictions of the ANFIS model for the refrigerant mass flow rate in the AAC system with respect to
experimental mass flow rate are presented in Fig. 8. The ANFIS predictions for this parameter result in a
correlation coefficient of 0.9856, a MRE of 1.76% and a RMSE of 0.7 g/s. Because the refrigerant mass flow
rate was a directly-measured parameter similar to compressor discharge temperature, the ANFIS model yields
very accurate predictions for it.
The predictions of the ANFIS model for the compressor pressure ratio with respect to experimental
compressor pressure ratio are reported in Fig. 9. Resulting in a correlation coefficient of 0.9835, a MRE of
2.18% and a RMSE of 0.1671, the ANFIS model predicts compressor pressure ratio very accurately. Note
that this parameter is the ratio of two directly-measured variables.
The presented ANFIS predictions reveal that the ANFIS can excellently learn from the input-output patterns,
and predicts the output parameters of an AAC system under given input conditions. Therefore, the ANFIS
models can be used for predicting various performance parameters of an AAC system or, generally speaking,
thermal systems.

8. CONCLUSIONS
An experimental AAC system with R1234yf was set up and tested in a wide range of input conditions. Then,
using some of the experimental results, an ANFIS model of the AAC system was developed. Finally, the
ANFIS model was used for predicting the results of various performance parameters of the system and the
model predictions were compared with the experimental ones not used in developing the model. Yielding
correlation coefficients in the range of 0.9633–0.9856 and MREs in the range of 1.76–4.99%, the ANFIS
model outstandingly predicted various performance parameters of the AAC system. Consequently, it was
revealed that the ANFIS approach can be used for modelling AAC systems as an alternative to timeconsuming mathematical modelling.
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Online Image Based Measurement System for Complex Shaped
Extrusion Profiles
M.Akdoğan1,*, S.Yaldız2

Abstract
The using of machine vision systems are spreading in order to increase quality and efficiency in
production in accordance with the developing technology. The designing system providing production
with high speed and quality, the desired tolerance and low cost, is one of main subjects which
researchers study on. Besides, the discipline aimed at, while the quality is being kept, defective
production is minimized. Why Online image based measurement system; Increasing The Capacity of
Line, Competing with Other Manufacturers, Decreasing Production of Non-Standard Materials,
Minimizing consumption of raw materials, Improving Quality of Profiles, Minimizing the Cost of Labour,
And This is Necessary for Ensuring Trust to Business. The purpose of this application is that the
designing an autonomous online system which determines whether desired dimensions and precisions
belonging to sensitive areas of complex shaped extrusion profiles coming from extrusion line are
appropriate or not. The images of complex shaped profile parts, taken by digital camera, are first
processed a sequential operations which are correcting defective images caused by working environment,
then various image processing algorithms are applied to carry out 2 dimensional measurement. The most
important characteristic of this operation separating other process is that real-time controlling of the
parts which have complex shaped profile. This operation is both tested by computer as offline and
applied with real-time on extrusion line. The acquiring results are compared with the results obtained by
conventional systems, then the positive and negative aspects of both systems will be evaluated.
Keywords: Image Processing, Quality Control, Measurement.
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1. INTRODUCTION
Extruded profile part’s wall thickness and gasket gaps direct impact on profile quality so need a
sampling inspection to determine its thickness between tolerances or not. It is generally used Vernier
callipers measurement for profile wall thickness and gasket gaps. Main shortcomings come outs from
contact measurement due to fact that worker, lack precision or not good calibrated measurement device
and so on. This paper introduces a kind of extruded profile thickness detection method based on image
processing, and the result shows that it can well solve the wall thickness and gasket gaps dimensions.
To obtain images used high resolution image sensor (CCD). Profile boundaries fundamental importance
in image processing so edge detection significantly reduces the amount of data and filters out useless
information. Edge detection is in the forefront of image processing for object detection. In this paper
firstly getting image from CCD and then some noise remove operations performed. Afterwards image
thresholding applied to achieve interested image area. And then, segmentation of image algorithm,
contours finding algorithm used. Lastly, improved algorithm used finished image and measured
thickness of extruded profiles.

2. PROPOSED MEASUREMENT METHOD
This study proposes a complex shaped extruded products 2 dimensional size measurement based
on data mining. The method includes three steps.



Acquiring extruded profile image and pre-process.


Extract the contour regions of profile.



Using contours of profile measuring profile outer size, wall thickness, gasket gaps and specific areas size
via improved algorithm.

2.1. Acquaring extruded profile and pre-process
To find out useful information and data, this study getting image. Then, using some filters
extract the noise removed images. This process is very important section before contour extracting
step. Because, if wrong selected contour count of profile, next step is not success. In this step
another important thing is lightening. Lightening is vital importance of well acquiring images.
2.1.1.The automatic measurement station
CCD camera (Elp-Usb 8MP 5-50 mm varifocal lens, Sony IMX179 sensor camera) are
placed at the end of the conveyor, in s uch a position takes an cross -section image of profile just
some seconds before their cutting. For calibration used known references of profile’s horizontal
and vertical outer dimensions. An illuminator (30W 5600/3200K Dimmable 396 Led video light
lamp) lights up the profile sections in order to increase image contrast. It can ensure image clearer
and brighter in case of dark condition. One sensor on the side of profile detect the presence of a
profile in front of the cameras thus triggering the image acquisition and processing. Fig. 1. shows
camera, Figure 2. shows Illuminator, Figure 3. shows production line and Figure 4. shows
Algorithm steps.

Figure 1. Elp Camera

Figure 2. Illuminator

Figure 3. Profile production line

Figure 4. Algorithm steps
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2.1.2. Image Thresholding
Thresholding is the simplest method of image segmentation. From a grayscale image.
Thresholding can be used to create binary images [1]. Figure 5. shows a thresholding view of
profile image. For this operation used equation is shown (1).

Figure 5. Threshed image of profile.

1, f ( x, y ) ≥ T ( x, y )
G x, y = 
0, f ( x, y ) < T ( x, y )

(1)
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2.1.3. Median Filtering Operation
In image processing most suitable filter must be selected among the many filter [2].
Median filter is used some kind of noise reduction on an image. Median filtering is very widely
used in digital image processing because, under certain conditions, it preserves edges while
removing noise. Figure 6. (a) shows a not filtered view of profile image. After pre-processing, (b)
shows median filtered view of profile binary image, (c) shows a not filtered view of profile image
after thresholding, (d) shows median filtered view of profile binary image after thresholding.

(a) Not filtered image

(b) Filtered image

(c) Not filtered threshed image

(d) Filtered threshed image

Figure 6. Median Filtering Operations
2.1.4. Gaussian Filtering Operation
Gaussian filtering is used to blur images and remove noise but in our image not good
result so not used in our system. For this operation used equation is shown (2). Figure 7. shows a
gaussian filtered view of profile image after thresholding.

G x, y =

(

− x2 + y2

1
2πσ

2

⋅

)

Figure 7. Gaussian filtered image
(2)

2σ 2

2.1.5. Edge Detection
Edge detection is an image processing technique for finding the boundaries of objects
within images. It works by detecting discontinuities in brightness. Edge detection is used for image
segmentation and data extraction in areas. Canny edge detection algorithm is used in this study.
For this operation used equation is shown (3) and (4). Figure 8. shows a Canny edge detection
profile image after thresholding.

(3)
Figure 8. Canny edge detection image
(4)
− 1 − 2 − 1
 − 1 0 1
G x = − 2 0 2G y =  0
0
0 
2
1 
 1
 − 1 0 1 

 Gy 
2
2
G = Gx +G y θ = arctan 
 Gx 

3
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2.2. Two Dimensional contour detection procedure
The well-known edge-based segmentation algorithm proposed by Canny [3]. First a
Gaussian low pass filtering is carried out with a 20·20 mask with sigma equal to 1.6. The
algorithm then searches for those points (at the edges) where the gradient of the grey level is
maximum,since these are expected to correspond to the contour points that are of interest. A binary
image that contains the object of interest. OpenCV uses the Suzuki algorithm to perform contour
tracing [4]. In this algorithm, firstly the upper left contour pixel is found. Then, the neighborhood
of the first pixel is checked in clockwise direction to find the next pixel of the contour. From now
on, the search for the other pixels of the contour is done in anti-clockwise direction and ends when
the first two pixels of the contour are found again. Polygonal representation performed and all
contours described by a tree. This generates a collection of external contours. Figure 9. shows
some of image contours.
Opencv command;
cv2.drawContours (image, contours, x, (0,0,255),2). x is contour number.

(a) Contour -1 (ALL)

(b) Contour 2

(c) Contour 0

(d) Contour 3

Fig. 9. Image Contours
2.3.Image Based Measurement results
Figure 10. Shows technical drawing of PVC window profile cross section view. Figure 11 is real
image of product. And there is some measurements of profile images are shown from Figure 12 to 14.

Fig. 11. Real İmage

Fig. 10. Technical Drawing

Figure 12. Top width

Figure 13. Inner height

4
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Figure 14. Inner width
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The algorithm were implemented by Python 2.7. and performed on a Windows 7
Professional operation system. To generate the rules, o ne of the extruded PVC window profiles
used. Figure 15. presents the result of the profile image, the proposed method performed complex
shaped product. Algorithm firstly find starting point of contours, and than calculate next point
difference. If difference is plus, continue otherwise stop and store that point. This is first corner,
same method adopted all contours including inner for gasket gaps measure. For wall thickness of
profile, outer and inner contours’s specific region decided and calculating the between two
contours pixel sizes. All pixels scaling, according to the profile’s most outer dimensions. Figure
16. Shows some parts of program written in Python and OpenCV.

Figure 15. Measured image via image processing

Figure 16. Program parts of measurement system on Python
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Profile dimensions is shown in Table 1. If we examine table 1, we can say image based
measurement method results is nearly same as classical measurement method’s. Maximum
standard deviation equal to 0.40 mm is measured, thus confirming all results is in the tolerances.

W all
Thickness

Deviatio
n

ImageBasedMeas
ure

RealMeasu
re

Max.

Min.

Std.

Table 1. The Result of Measurement

Top

2,50

2,50

---

1,95

1,92

-0,03

Bottom
Right

2,50
2,00

2,50
2,00

-----

2,20
2,25

2,03
2,23

-0,17
-0,02

3,50

3,30

3,70

3,85

3,84

-0,01

4,50

4,50

4,70

4,28

4,29

-0,01

4,00
82,00
26,00
24,50
23,50

3,80
81,70
25,50
24,00
23,30

4,20
82,30
27,00
25,50
23,70

4
82
27,10
26,20
23,55

3,95
82,26
26,73
26,60
23,62

-0,05
+0,26
-0,37
+0,40
+0,07

Gasket Channel
(A,B)
Lined Ch. Edge
(A,B)
Lined Ch. (A,B)
Top width
Inner height
Inner w idth
A,B

3. CONCLUS IONS
This study presents a complex shaped extruded products measurement method using
image processing technics. The proposed method can measu re wall thickness, inner and outer
sizes, lined channels, gasket channels with a high accuracy. The experimental results show that the
proposed method is better for complex shaped products comparing to usual geometrics profiles
like as circle, square. On-line measurement can be used to continuously monitor the dimensional
quality of any profile, and alarm the operator when any problem occurs. The experimental results
show the algorithm is fast and requires minimum user interaction. This work is easily applicable
for the companies that produce extrusion pvc products and decreases the risk factor to 0 that is
caused by the human source.
Future research focuses are concentrated on improve the more robust algorithm for profile which
is different geometric shapes .
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ABSTRACT

The generation of big data have been heavily increased thanks to the developing technology and the
globalizing world. Related to that, the importance of protecting these data against cyber-attacks have
increased.
In this study examines cyber-attacks and studies regarding providing security for big data. In addition,
tools used in big data management and security deficits in those tools have been explained.
Keywords: Big Data, Cyber Attacks, Big Data Security.

1.

GİRİŞ

Çağımız, hiç şüphe yoktur ki büyük veri çağıdır. Dünya dijitalleşmiş ve birbirine bağlı hale gelmekte ve
dünyamızdaki veri miktarı inanılmaz bir şekilde artmaktadır. Veriler günlük olarak artmakta ve kayıtları
yönetmek için son derece güçlü iş zekâsı gerekmektedir[1]. Sorun, büyük miktarda veri tutmak için hangi
verilerin ne olacağı ve nasıl depolanacağı konusunda karar vermemiz verilerin alınması sırasında başlamakta,
böylece verilerimizin güvenilir şekilde tutulması sağlanmaktadır[2].
Önümüzdeki yıllarda üretilecek, toplanacak ve saklanacak benzeri görülmemiş miktarda veri göz önüne
alındığında, bilişim teknoloji endüstrisinin en büyük zorluklarından biri, bu verilerden güvenli bir şekilde
nasıl faydalanacağımızdır. Bununla birlikte, büyük verilerin olağanüstü değerini keşfetmek ve kullanmak,
güvenlik ve gizlilik risklerini artırmaktadır. Örneğin, "Amazon alışveriş tercihlerimizi izlerken, Google
tarama alışkanlıklarımızı öğrenirken, Twitter aklımızda olanı bilebilmektedir. Facebook, sosyal ilişkilerimizle
birlikte bu bilgileri de elde etmiş görünüyor. Mobil operatörler, yalnızca kim ile konuştuğumuzu değil,
yakınlarımızda kimin olduğunu bilebilmektedir. Büyük veri onu analiz edenlere; değerli bilgiler sunarak,
başkalarının kişisel verilerini toplama, depolama ve yeniden kullanabilme imkânı vermektedir”[3]. İnternet
çağında güvenlik ve gizlilik tehdidi, büyük veriler ile daha da tehlikeyi artırmaktadır[4].
Büyük veri güvenliği genellikle, dağıtılmış bir sistemin güvenliğini ve güvenliğini artıran çözümleri
uygulamak için kullanılmaktır. Büyük veri gizliliği, büyük verilerin yetkisiz kullanımı, erişimi ve istenmeyen
çıkarımlardan korunması üzerine odaklanmaktadır [5].
Bu makalenin ikinci bölümünde büyük verinin tanımı ve niteliğinden bahsedilecektir. Üçüncü bölümde,
bilgisayar ağları üzerindeki siber saldırı analizine yer verilecektir. Dördüncü bölümde büyük veride siber
güvenlik açıklarına değinilecektir. Beşinci bölümde, büyük veride siber güvenlik yöntemleri gösterilecek ve
altıncı bölümde ise sonuç verilerek makale sonlandırılacaktır.
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2. BÜYÜK VERİLERİN TANIMI VE NİTELİĞİ
Araştırmacılar, veri analistleri ve teknisyenler büyük
McKinsey & Company'nin raporunda: "Büyük verilerin
yakalama, depolama, yönetme ve analiz etme kabiliyetinin
Büyük veri üzerine farklı tanımlamaların sonunda büyük
tanımlama yapılmaya çalışılmıştır.

verilere çok farklı tanımlamalar getirmişlerdir.
boyutları; tipik veri tabanı yazılım araçlarının
ötesinde olan veri kümeleridir" denilmektedir[6].
verilerin niteliklerini belirleme yoluna gidilerek

Büyük veri ile ilgili olarak net bir tanım yapılamaması üzerine büyük verinin niteliği birkaç model ile izah
edilmeye çalışılmıştır. Bunlar; 2001 yılında yapılan araştırma raporunda, artan verilerin getirdiği zorluklar ve
fırsatlar 3V modeli, yani Variety, Volume ve Velocity [7] olarak tanımlanmaktadır. Diğer birçok araştırmacı,
Büyük Verileri tanımlamak için "3V" modelini kullanmıştır[8]. Bu tanımlanan 3V modeline ek olarak IDC
2011 yılında Value niteliğini ekleyerek 4V modelini ortaya çıkarmıştır. "4V" modeli aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır[9, 10]:
•
•
•
•

Variety: Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler içeren çeşitli veri
türlerini gösterir.
Volume: Veri ölçeğinin büyük olduğu anlamına gelir.
Velocity: Büyük Verilerin değerini en üst düzeye çıkarmak için büyük verilerin tüm süreçlerinin
hızlı ve zamanlı olması gerektiğini anlamına gelir.
Value: Büyük verilerin büyük sosyal değere sahip olduğunu ifade eder.

Yukarıda verilen modele karşılık olarak 2014 yılında 3C modeli olarak Continuity, Cardinality ve
Complexity olarak tanımlamıştır. 3C modeli aşaıdaki şekilde tanımlanmıştır [11]:
•
•
•

Cardinality: Belirli bir örnekteki dinamik olarak büyüyen veri kümesindeki kayıt sayısını tanımlar.
Continuity: İki özelliği tanımlar ve bunlar şunlardır:
o Sürekli işlevlerle verilerin gösterimi
o Zamana göre veri boyutunun sürekli büyümesi.
Complexity: Üç özelliği tanımlar ve bunlar şunlardır:
o Büyük veri türleri çeşitleri,
o Yüksek boyutlu veri kümesi
o Veri işlem hızı çok yüksektir.

2.1. Büyük Verinin Temel Özelikleri
Büyük veri, aslında büyük veri sistemleri ve uygulamalarından oluşmaktadır. Bu teknolojiler kolayca
kullanılabilir ve nispeten düşük dağıtım maliyeti olmasından dolayı geniş bir kullanıcı yelpazesinde
erişilebilir hale getirilir. Bütün bu özelliklerin birleşimi ile büyük ölçekli veri analizi maliyeti etkin hale
gelmektedir. Büyük veriler belirli bir teknoloji değildir. Özellik ve yeteneklerin bir toplamıdır. Bu
karakteristik özelliği aşağıdaki şekilde listelenmiştir[12]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Büyük miktarda (bir petabyte veya daha fazla) veri işler
Dağıtılmış yedekli veri depolama
Paralel görev işleme
Veri işleme (MapReduce veya eşdeğer) yetenekleri sağlar
Son derece hızlı veri girişi
Merkezi yönetim ve adaptasyon sağlama
Ucuz (nispeten)
Donanım agnostik
Erişilebilir - hem nispeten kullanımı kolay hem de ticari veya açık kaynaklı ürün olarak mevcuttur
Genişletilebilir - temel yetenekler artırılabilir ve değiştirilebilir.

Büyük veri ile geleneksel/küçük veri arasındaki farklar Tablo 1’de detaylıca verilmiştir.
TABLO 1. Büyük Veriler ve Geleneksel Veriler Arasındaki Farklar[6, 13].

ÖZELLİĞİ
Veri Boyutu
Sorgular

BÜYÜK VERİ
Petabayttan Exabyte'ya
Büyük ölçüde SQL'siz

GELENEKSEL/KÜÇÜK VERİ
Gigabayttan Terabayt'a
Geleneksel SQL
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Veri İşleme
Veri Yapısı

Erişim

Dağıtık
Yapılandırılmış, yarı
yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış
Düzlem/Sabit Şemalı
Belirsiz veya karmaşık İlişkiler
Operasyonel işlemlerle bütünleşik
Planlamaya değil yürütmeye
odaklanır.
Gerçek Zamanlı Verileri Sunar.

Veri Trafiği
Veri Bütünlüğü

Yüksek
Az

Veri Modeli
Veri İlişkileri
İşlem
Kullanım

Merkezi
Yapılandırılmış
Kararlı Veri Modeli-Şemasız
Belirli karmaşık ilişkiler
Sadece bilgi sağlar
Planlama faaliyetleri için verileri kullanır
Manuel veya Toplu analitik işleme
yönelik
Yavaş
Çok

2.2. Büyük veri problemi nedir?
Büyük veriler, yoğun teknolojilerin kullanımından dolayı ortaya çıkmıştır. Büyük verilerin güncel
özelliklerinden ötürü karşılaşılan zorluklar; ilişkisel veri tabanları ve masaüstü istatistik / görselleştirme
paketleri kullanarak "büyük, paralel yazılımların onlarca, yüzlerce hatta binlerce sunucunun üzerinde
çalışmasının" çalışmasıdır[14]. Verilerin miktarındaki varyasyonlara ek olarak farklı sektörlerde depolanan,
üretilen ve depolanan verilerin türleri, yani verilerin video, resim, ses veya metin / sayısal bilgiyi kodladığı da
endüstriden endüstriye farklılık göstermektedir[15]. Bu saydığımız sebeplerden ötürü büyük veri yönetiminde
karşılaşılan çeşitli zorluklar arasında ölçeklenebilirlik, yapılandırılmamış veriler, erişilebilirlik, gerçek
zamanlı analitik, hata toleransı ve çok daha fazlası bulunmaktadır.
Literatürdeki bilimsel veri üretimindeki muazzam büyümeyi gösterebilen birçok yeni örnek var.
Günümüzde sensör başına yaklaşık bir gigabayt veri üreten ve şu anda yaşadığımız ortamda binlerce kablosuz
sensör bulunduğu tahmin ediliyor. Örneğin; Dünya İklim Veri Merkezi (WDCC), dünyanın en büyük iklim
veri deposudur ve aynı zamanda dünyanın en büyük veri tabanına sahip olduğu bilinmektedir. WDCC, 340
terabayt toprak sistemi model verilerini, ilgili gözlemleri, iklim araştırması ve beklenen iklim eğilimleri ile
birlikte 110 terabayt (veya 24.500 DVD) iklim simülasyon verileri içeren 220 terabayt veriyi web üzerinden
arşivlemektedir[16].
Biyolojik veriler, İnsan Gen Projesi adı verilen uluslararası araştırma çabası nedeniyle olağanüstü bir
oranda üretilmiştir. İnsan DNA'sı, yirmi üç kromozom arasında dağıtılan 3.2 milyar base (3.2 gigabase) çift
ihtiva ettiği ve bunun yaklaşık bir gigabayt civarında olduğu söylenir. Bununla birlikte, gen dizisi verilerini
(100.000 veya öylesine çevrilmiş proteinler ve 32.000.000 amino asit verileri) eklediğimizde; ilgili veri
hacmi, yaklaşık 200 gigabayta varıyor[17]. Ortalama olarak bu veri tabanları, her 15 ayda iki katına
çıkıyor[18, 19].
Son zamanlarda, Astronomi İçin Görülebilir ve Kızılötesi Anket Teleskobu (VISTA)[20] ve Karanlık
Enerji Anketi (DES)[21] - İngiltere'den ve ABD'den iki farklı üniversite konsorsiyumu tarafından başlatılan
en büyük evren araştırma projeleri, önümüzdeki on yılda 20-30 terabayt boyutunda veri tabanı üretmesi
bekleniyor. VISTA, performans gereksinimleri o kadar zordur ki 55 megabayt / saniye veri hızında gece
başına en fazla 1.4 terabayt veriye ulaşıyor. Sloan Digital Sky Survey (SDSS) gibi diğer birçok astro-bilimsel
veri tabanı terabayt boyutunda ve Panoramic Survey Telescope-Rapid Response System (Pan-STARRS)‘ler
önümüzdeki beş yıl içinde 100 terabayt boyutunda bir bilim veri tabanı üretmesi bekleniyor. Benzer şekilde,
Büyük Sinoptik Araştırması Teleskobu (LSST), toplam 150 petabayt'lık toplam veri tabanına gecelik 30
terabaytlık veri üretiyor.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı büyük veri sürekli artmaktadır. Bu verinin bu hızda artışı büyük
verinin ölçeklenebilirlik, yapılandırılmamış veriler, erişilebilirlik, gerçek zamanlı analitik, hata toleransı ve
çok daha fazla problem ortaya çıkarmaktadır.

3.

BİLGİSAYAR AĞLARI ÜZERİNDEKİ SİBER SALDIRI ANALİZİ

Yıllar geçtikçe siber tehdit ve saldırılar artmaktadır. Mevcut saldırılar farklı kuruluşlar tarafından farklı
şekilde izah edilmesinden ötürü belirli bir saldırının gerçekte ne olduğu konusunda net bir izah
bulunmamaktadır[22]. Bu sebepten dolayı hem bilgisayar hem de ağ saldırılarının analizi ve sınıflandırılması
için bir yöntem birliği sağlanması üzerinde durulmaktadır. Böylece yeni saldırılarla mücadele; bilgisayar, ağ
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güvenliği geliştirme ve saldırıları açıklarken dil tutarlılığı sağlama konusunda yardım etmek
hedeflenmiştir[23].
Saldırgan, sistemi enfekte etmek için sürecin uygunlaşmasını bekleyecektir. Bilgileri çalmak için gerekli
adımların senkronize edilmesi aşaması, beklediklerini gerçekleştirmelerine yol açmaktadır. Bilgisayar
korsanları, sonuçlarını adım adım alacaklardır. Yöntemlerin organize bir biçimi, saldırgan veya bilgisayar
korsanı tarafından sisteme çok kolay bulaştırmak için kullanılacaktır. Mantıksal olarak organize edilen
yöntemlerin kullanımı daha verimli sonuçlar elde etmelerine yol açar. Saldırılar, mükemmel dizilimle ve
sonuçta ortaya çıkan hasarın kurumun çalışmasını tehlikeye atacak kadar şiddetli şekilde
düzenlenmektedir[23-25].
Bilgisayar ağları üzerindeki yapılan siber saldırıları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır[23, 24, 26-28]:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktif Saldırılar: Sistemin tüm noktalarına veri iletimi yapan ve ciddi bir uzlaşmaya olanak tanıyan
bir irtibat görevi yapan bir saldırıdır. Sisteme doğrudan zarar vermeyi amaçlamaktadır.
Pasif Saldırılar: Öncelikle kurban veri tabanına karışmadan yapılan bir saldırıdır. Ağ trafiği
analizi, paket içeriğinin okunması, hedefin profilini çıkarmak ve açıkları tespit etmektir.
Fidye(Ransomware) yazılımı olarak adlandırılan yazılımlar çalıştırıldıkları bilgisayarlardaki bazı
dosyaları şifreleyerek dosya sahibinin dosyaya erişimini engeller. Bu yazılımların amacı ilgili
dosyaları şifreleyerek erişimi engellemek ve kullanıcının dosyaya erişmek istemesi durumda
kullanıcıdan para istemektir.
Keşif (Reconnaissance) Saldırıları: Yetkisiz algılama sistemi haritalama ve veri çalma hizmetleri
içeren saldırı türüdür.
Hizmet Reddini(Denial of Service-DOS): Yetkili kullanıcılara hizmeti reddetmek amacıyla bir
sistemi devre dışı bırakarak saldırganın meşru talepleri işlemek için çok meşgul veya çok dolu bir
bilgi işlem veya hafıza kaynağı oluşturduğu saldırı sınıfıdır.
Siber Terörizm: Büyük ölçekli bozulma, can ve mal yıkımı yaratmak için yapılan saldırılardır.
Siber Savaş: Bir ulusun hareketi taktik ve askeri birikim elde etmek için başka ulusların ağını
bozmaktır.
Siber Casusluk: Başkalarının yararlanacağı casusluğu yapmak için interneti kullanma hareketidir.
Siber Suç: Kullanıcıları maddi kazanç için kullanmak için bilgisayarların ve internetin
kullanımıdır.
Kötü Niyetli Saldırılar: Zarar vermek için kasıtlı bir niyetle yapılan saldırı, büyük çaplı
aksamalara neden olur.
Zararlı Olmayan Saldırılar: Yanlış veri taşıma veya yanlışlıkla veri kaybıyla ilgili operasyonel
hatalar nedeniyle kazara yapılan saldırılardır.
MANET Saldırıları: Düğümler arasındaki bilgi akışını yavaşlatmayı veya durdurmayı amaçlayan
saldırılardır.
WSN'de Saldırılar: Algılayıcıların ağ üzerinden bilgi algılamasını ve iletmesini önleyen bir
saldırıdır.

4. BÜYÜK VERİDE SİBER GÜVENLİK AÇIKLARI
Büyük verinin günümüzde hızla ilerlemesi ile bilgi güvenliğinde günümüze kadar geliştirilen yönetmeler
yetersiz kalmaktadır. Büyük veride meydana gelebilecek tehditlerin algılanması önemli hale gelmiştir ve
hayati alanlarda şifreleme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Büyük veride kullanılacak olan veri
gruplarının güvenilir olması çok önemlidir. Ayrıca büyük veri sistemlerini modelleyen, bu verilere erişen ve
sistemi gözlemleyen kişilerin bilgi birikiminin yeterli düzeyde olması gerekmektedir[29].Büyük veri
güvenliği sağlanmasında yaşanan açıklar; anonimleştirme, şifreleme, erişim kontrolü ile izleme politikası ve
yönetim çerçeveleri oluşturmaktadır[30].
Büyük veri, bilgi güvenliği için yeni tehditler oluşturmakta ve geleneksel güvenlik önlemleri için
benimsenen koruma ideolojisi, artık büyük veriler için yeterli değildir[31]. Büyük veri güvenlik sorunlarını
inceleyen bir çalışma grubu olan Cloud Security Alliance (CSA), büyük veri güvenliği ve gizliliğine ilişkin
ilk on zorluğu aşağıdaki şekilde listelemiştir[32]:
•

Hesaplamaları dağıtılmış programlama çerçevelerinde güvenli hale getirmek
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlişkisel olmayan veri depoları için en iyi güvenlik uygulamaları oluşturmak
Güvenli veri depolama ve işlem günlükleri oluşturmak
Bitiş noktası girişi doğrulama / filtreleme oluşturmak
Gerçek zamanlı güvenli izleme yapmak
Ölçeklenebilir ve birleştirilebilir gizlilik koruma veri madenciliği ve analizi yapmak
Kripto grafik olarak uygulanan veri merkezli güvenliğini kurmak
Detaylı erişim kontrolü yapmak
Detaylı denetimler yapmak
Verilerin kaynağını bulmak

Gelişmiş tehditler ile işletmeler ve devletler her geçen gün farklılaşan bir tehdit manzarası ile karşı
karşıyadır. En büyük zorluklardan biri, belirli bir kuruluşu hedef alan sofistike, uzun vadeli, çok aşamalı, çok
yönlü saldırılar olan gelişmiş kalıcı tehditler (Advanced Persistent Threat-APT) tarafından sunulmaktadır.
RSA, Google, NASA ve bazı devletler, APT'lerden dolayı büyük güvenlik ihlalleri yaşamıştır. APT riskini
azaltmak için, geleneksel güvenlik savunmalarının ötesinde gerçek zamanlı tehdit yönetimi de dâhil olmak
üzere ilerleme gerekmektedir[33].
Organizasyonlar; trafik verileri, log dosyaları (işletim sistemi, uygulama, güvenlik duvarı, web erişimi, vb.),
ağ aygıtlarından gelen log verileri, DNS'ye özgü loglar, kullanıcı etkinliği gibi güvenlik analizleri ve
soruşturmaları için çok çeşitli veri toplamaktadırlar. Fiziksel güvenlik etkinliğine ait veriler, güvenlik duvarı
kural setleri, varlık verileri ve benzeri konuların bir kısmını içermektedir. Buna rağmen dâhili veri toplama ve
analizi artık yeterli değildir. Güçlü risk yönetimi ve olay tespit / yanıt uygulamaları giderek artan sayıda
harici güvenlik verileri ile desteklenmektedir[31].

5. BÜYÜK VERİDE SİBER GÜVENLİK YÖNTEMLERİ
Büyük Verilerin olağanüstü değerini keşfetmek ve kullanmak; güvenlik ve gizlilik risklerini de beraberinde
artırır. Büyük veri, bunu analiz edenlere değerli bilgiler vermekle birlikte başkalarının kişisel verilerinin
toplanması, saklanması ve tekrar kullanılmasında bir artışa işaret etmektedir[3]. Büyük veri gizliliği, yetkisiz
kullanımı ve istenmeyen çıkarımlardan korunması üzerine odaklanmaktadır[5].
Tarih boyunca şifreleme/kriptografi, kontrollü erişim ve iki yönlü kimlik doğrulama, dinamik, dağıtılmış
veri sistemleri arasında veri paylaşımı ve toplanması sırasında güvenlik ve gizliliği uygulamak için düşük
seviyeli ama düzenli olarak kullanılan teknik bir çözümdür. Bu tür erişim izinleri; izinlerin kasıtlı olarak
paylaşılması, siber saldırılar veya izin verildikten sonra oluşan kural ihlalleri ile kırılabilmektedir[34].
Veri odaklı bilgi güvenliği için anomali-tabanlı ve kural tabanlı saldırı tespit sistemleri önerilmektedir [35].
Bu yöntemlerin avantaj ve dezavantaj yönleri vardır. Anomali tabanlı saldırı tespit sistemleri bilinmeyen
saldırılara karşı etkisiz kalmak ile beraber sonraki benzer saldırılara karşı etkin bir çözüm olmaktadır. Kural
tabanlı saldırı tespit sistemleri çok hızlı olmasına karşın veri tabanında belirtilmeyen bir kurala karşı
savunmasız kalmaktadırlar.
Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (Security Information and Event Management SIEM), birçok saldırı
tespit sensörlerinden ve diğer kaynaklardan gelen alarmları toplar ve filtreleyerek eyleme geçirilebilecek
bilgileri güvenlik analistlerine sunar. SIEM sistemleri harici veri kaynaklarını yoğun bir şekilde
kullanmaktadır[12].
Büyük veride yapılan veri madenciliği ve analiz çalışmaları kişi mahremiyet problemini de ortaya
çıkarmaktadır. En önemli problem araştırılan bu veri kümesinde kişilerin hassas bilgilerin korunmasıdır.
Hassas bilgiler; tıbbi kayıtlardaki hasta kayıtlar, vatandaşlık bilgileri, sosyal bilgileri, vb. verileri içerir[30].
Bu konuda, A. Rahmani ve arkadaşları kimliksizleştirme alanında geliştirdikleri yöntem öne çıkmaktadır.
Önerdikleri yöntem CLONALG olarak bilinen belirli bir bağışıklık sistemi algoritması kullanarak metin
verilerinin kimliksizleştirilmesi için yeni bir model sunuluyor. Bu çalışmada kimliksizleştirme (deidentification) ve tekrardan kemikleştirme (re-identification) olmak üzere iki ana adımı vardır. İlk aşama olan
kimliksizleştirme büyük veri içerisinde yer alan kimlikleri gizleyen ana adımdır. Bu adım belirleyici
(identifier) bir kişinin mahrem verisine ulaşılmasını sağlayacağı düşünülen herhangi bir bilginin bulunması ve
yerinin değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Bu aşama beş adımdan oluşmaktadır: Tokenlarına ayırma
(tokenization), kodlama (codification), tespit etme (detection), depolama (storage) ve yer değiştirme
(replacement). İkinci adım olan kimliklikleştirme (re-identification) adımında ise; bellekteki her bir karektere
karşılık gelen antikorlar oluşturulmaktadır. Antikorların konumlarını belirledikten sonra sistem, metin
dosyalarına eklenecek orijinal kelimeleri üretmek için bu antikorları çözer [36].
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6.

SONUÇ

Bu çalışmada; büyük verilerde güvenlik ve gizliliği sağlamak için bazı olası yöntemler ve tekniklerden
bahsedilmiştir. Buna ek olarak büyük verinin tanımı ve niteliği, geleneksel/küçük veri arasındaki farkların
neler olduğu açıklanmıştır.
Günümüze kadar üretilen ve ilerleyen yıllarda üretilecek, toplanacak ve saklanacak benzeri görülmemiş
miktarda veri göz önüne alındığında, bilişim teknoloji endüstrisinin en büyük zorluklarından biri, bilgiyi
güvenli bir şekilde yetkili/yetkisiz erişim, log yönetimini ve kişi mahremiyeti kavramını ortaya çıkarmıştır.
Bu alanda yapılan çalışmaların giderek artması gelecekte bu konunun daha da önem kazanacağını
göstermektedir.

7.
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Abstract
For speeding up motor vehicles, new brake disk materials with higher frictional need to be developed.
Brake discs work under very difficult thermomechanical conditions due to high temperature and wear.
In this study, the tribological properties of TiO 2 45Cr 2 O 3 (Metco111) coating for brake disc materials are
investigated. Plasma spraying technique is used to deposit coating materials onto cast iron disc with
ventilation channels substrate. Taking these features into consideration, by coating surface of the disc with
methods of plasma spray coating, micro structure, wear, hardness and roughness experiments are made
with the aim of improvement in mechanical fetures of discs. The coated disc displayes superior mechanical
properties to the original disk drive.
Keywords: Brake discs, coating methods, plasma spray, wear.

1. GİRİŞ
Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi sonucu, kullanılan çoğu mühendislik malzemesinin performansı,
ağırlaşan çalışma şartları karşısında yetersiz kalabilmektedir. Otomobillerin icat edilmesinden bu yana güçlü
ve güvenli fren sistemleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır [1]. Frenlemelerde artan hız, yük ve frenleme
süresi ile birlikte sürtünme yüzeylerinde çok yüksek bir sıcaklık artışı meydana gelir. Sıcaklığın etkisiyle
sürtünme malzemesinin mekanik özellikleri olumsuz etkilendiği gibi gelişen aşınma mekanizmaları ve temas
konfigürasyonları da değişim gösterir. Yüksek sıcaklıklarda aşınma oranında ani bir artış meydana gelir. Fren
balata malzemesine karşı gri dökme demir disk kullanarak yapılan deneylerde sıcaklık yükselmesiyle
sürtünme katsayısı düşmekte buna bağlı olarak aşınma ve titreşimler artmakta, yüzey pürüzlülüğü
azalmaktadır [2]. Dünyadaki mekanik enerjinin 1/3’ünün mekanik kayıplara harcandığı düşünülürse,
sürtünme ve aşınmanın önemi daha da iyi anlaşılabilir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte sürtünme ve bunun
neden olduğu aşınma problemlerinin aşılması için birçok yöntem uygulanmıştır [3].
Günümüzde, otomotiv sanayiindeki teknolojik gelişmeler yeni ve daha üstün performanslı otomotiv
parçalarının üretilmesini beraberinde getirmektedir. Bu sayede hızı ve gücü yüksek motorların emniyetli ve
güvenli şekilde frenleme karakteristiği kazanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, fren diskleri geleneksel
dökme demir malzemeden başka çok pahalı kompozit ve seramik malzemelerden de üretilebilmektedir. 1 Bu
yeni malzemeler ileri teknoloji ürünü olduklarından temin etmek oldukça güç ve pahalıdır. Bunu daha kolay
ve ekonomik yoldan elde etmek için geleneksel fren disklerinin yüzeylerini kaplayarak daha üstün sürtünme
yüzey özelliklerine sahip malzeme üretmek, bu çalışmanın önemini ortaya çıkarmaktadır. Sürtünme ve
aşınma problemlerinin çözümünde en çok başvurulan yöntemlerden birisi kaplamalardır. Taban malzeme
özelliklerinden çok farklı özelliklere sahip kaplama materyallerini yüzeye biriktirerek yüzey özelliklerini
değiştirme temeline dayanan kaplama proseslerinin kullanımı ile üstün tribolojik özelliklerin elde edilmesi
mümkün olmaktadır.
1 *
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Bu çalışmada hava kanallı orijinal gri dökme demir fren diskleri kullanılmıştır. Daha sonra bu diskler plazma
kaplama yöntemi kullanılarak kaplanmış, kaplanan yüzeyler üzerinde mikro yapı, aşınma, sertlik ve yüzey
pürüzlülüğü deneyleri yapılmıştır.

2. PLAZMA PÜSKÜTME KAPLAMA YÖNTEMİ
Isıl püskürtme kaplama tekniğinin bir alt grubu olan plazma püskürtme kaplama yöntemi, yüksek proses
sıcaklığıyla geniş bir sahada malzeme işlenmesine ve bunların endüstriyel alanda kullanılmasına imkân sağlar.
Katı haldeki bir maddede atomlar arasındaki bağ enerjisi atomların sahip olduğu enerjiden çok yüksektir ve
dolayısıyla atomların hareketleri çok azdır. Atomlara çeşitli yöntemlerle enerji aktarıldığında atomların
enerjisi bağ enerjisinin üstüne çıkar ve hareket artar. Bunun sonucunda madde faz değiştirerek önce sıvı daha
sonra da gaz haline geçiş yapar. Gaz halindeki atomların enerjisi artmaya devam ettiğinde elektronlar
çekirdekten kurtularak serbest kalabilir. Böylece madde pozitif yüklü iyonlar ve negatif yüklü elektronlar
içeren bir hale gelir. Ortaya çıkan bu yeni faz plazma olarak adlandırılır. Sonuçta plazma, en genel tanımıyla
iyonize yoğunlaştırılmış gazlara verilmiş isimdir ve genellikle maddenin dördüncü hali olarak adlandırılır [4].
Plazma püskürtme yöntemiyle otomotiv endüstrisinde dizel motorlarının piston başlıkları, supap yüzeyleri ve
silindir kapakları seramik kaplamalarla kaplanmaktadır [5,6]. Plazma püskürtme yönteminin elemanları Şekil
1’de görülmektedir.

Şekil 1. Plazma püskürtme yönteminin düzeneği [7].

Normal gazlar (CO, CO 2 , SO 2 ) ısıtıldıklarında klasik fizik ve termodinamik kanunlara uygun davranış
gösterirler. Plazma ise bu kanunların dışında bir davranış göstermektedir. Bu nedenle, bilinen gaz halinden daha
yüksek enerji seviyesine ulaşmış gaz halini tanımlamak için plazma terimi kullanılmaktadır. Plazma püskürtme
kaplama prosesinde kullanılan gazlar Ar, He, N 2 ve H 2 gazlarıdır [8].
Plazma ark püskürtme yönteminde 40-80 kW seviyesinde çalışan bir elektrik arkının ısı enerjisi plazmayı
oluşturacak gaz olan Argon veya Nitrojen ile birlikte biriktirilecek malzemenin eritilmesinde ve oldukça
yüksek hızlarda (~300 m/s) püskürtülmesinde kullanılır. Plazma jeti, kullanılmasındaki esas amaç, genellikle
Argon, Azot veya Helyum olan soy gazın, nozul içinde oluşturulan bir elektrik akımı kullanarak 2500-20000
°C gibi çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılması ile ergime noktası yüksek malzemelerin püskürtülebilmesidir.
Tungsten katot ve bakır anot arasındaki soy gaz, oluşturulan elektrik arkı ile iyonize olarak genleşir ve
plazma durumuna geçer. Kaplama malzemesi olan tozlar yine bir soy gaz ile plazma jetine enjekte edilir ve
malzeme yüzeyine doğru hızla taşınır. Oldukça yüksek sıcaklık ve tane hızı, bu yöntemle çok daha iyi
mikroyapı ve mekanik özellikler elde edilmesine imkân sağlar. Plazma tabancasından püskürtülen kaplama
partikülleri çevre atmosferi ve havanın oksijeni ile reaksiyona girerek kaplanacak malzemenin yüzeyine
ergimiş olarak ulaşır [9].
Bu çalışmada disklerin termal ve aşınma özelliklerini geliştirerek fren sisteminde uyumlu bir disk-balata
ikilisi oluşturmak amacıyla, diski kaplamak için TiO 2 45Cr 2 O 3 kompozit tozu kullanılmıştır.

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE BULGULAR
Şekil 2’de gösterilen dökme demir fren diskinin performans özelliklerini arttırmak amacıyla disk yüzeyi
plazma püskürtme yöntemiyle TiO 2 45Cr 2 O 3 seramik esaslı kompozit toz kullanılarak kaplanmıştır. Yapılan
kaplamanın dökme demir fren diskinin mikro yapı ve mekanik özellikleri üzerine etkisini tayin edebilmek
için orijinal ve kaplanmış disk üzerinde mikro yapı, aşınma, sertlik ve yüzey pürüzlülüğü deneyleri
yapılmıştır.
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Şekil 2. Fren diskleri (A: Orijinal disk, B: Kaplanmış disk)

3.1 Disk Yüzeylerinin Kaplamaya Hazırlanması
Kaplama ve altlık malzeme arasındaki yapışma mukavemetini arttırmak için altlık malzeme yüzeyindeki oksit
filmleri, yağ, gres, nem, organik veya inorganik maddeler temizlenerek kaplanacak yüzey pürüzlendirildi.
Bunun için yağ giderme ve kumlama işlemleri gerçekleştirildi. Kumlama işleminden sonra kaplama işlemine
geçildi. Bu esnada yüzeylerin tekrar kirlenmemesi ve oksitlenmemesi için fazla zaman kaybetmemeye dikkat
edildi.

3.2 Plazma Püskürtme Kaplama Yönteminin Uygulanması
Disk yüzeyleri 35 grit’lik SiC aşındırıcı toz püskürtülerek hazır hale getirilmiştir. Yüzeyi pürüzlendirmek
amacıyla kullanılan havanın ve kumlama malzemesinin kuru ve temiz olmasına dikkat edilmiştir. Yüzey
pürüzlülüğünün en iyi şekilde elde edilmesi amacıyla, yüzey pürüzlendirme işlemi 90°’lik bir açı altında, 9
bar basınçta ortalama Ra=8-9 µm pürüzlülük değerinde gerçekleştirilmiştir. Yağların yüzeyden
uzaklaştırılması amacı ile yağ çözücü kimyasal maddeler kullanılmıştır. Yüzeyi hazır hale getirilen dökme
demir disk malzemesi üzerine -53 +11 μm tane boyutlarında, atomize edilmiş, metalik alaşım astar (ara
bağlayıcı) Ni20Cr (Metco 43F-NS) tozu 30 μm kalınlığında uygulanmıştır. Plazma oluşturmak amacıyla
Ar+H 2 gazları kullanılmıştır. Plazma püskürtme yöntemiyle Ni20Cr ara bağlayıcı kaplama uygulanması
esnasında diskte aşırı ısınmayı önlemek için diskin arkasından 3-5 atm basınçlı hava ile soğutma yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan disk TiO 2 45Cr 2 O 3 kaplama tozu ile aşağıdaki Tablo I’de verilen plazma püskürtme
parametreleri kullanılarak kaplanmıştır.
Tablo I. Plazma püskürtme kaplama parametreleri [8].
Kaplama parametreleri
Kaplama toz
Kaplanacak ana malzeme
Plazma tipi
Argon akış hızı (lt/dk)
Hidrojen akış hızı (lt/dk)
Plazma akımı (A)
Ark voltajı (V)
Plazma tabancası tipi
Nozul ve elektrod
Nozul çapı (mm)
Enjektör mesafesi (mm)
Enjektör açısı
Toz besleme oranı (gr/dk)
Toz taşıyıcı gaz (lt/dk)

Özellik/değeri
TiO 2 45Cr 2 O 3
Dökme demir
Ar+H 2
44
15
500
60-70
METCO 3MB
W katod-Cu anod
8
100
90°
42
6

3.3 TiO245Cr2O3Tozunun Özellikleri
Titanyum Oksit ve ağırlıkça %45 Krom Oksit (Metco 111) harmanlanarak -63 +11 μm tane boyutlarında imal
edilmiş oksit seramiktir. Mükemmel aşınma, sıcaklık ve korozyon direnci sağlar. Yüksek kırılma tokluğu ve
yüksek sıcaklık direnci özelliklerini her iki kaplama tozuda 540 °C’ye kadar muhafaza eder. TiO 2 45Cr 2 O 3
otomotiv, uçak sanayii, kimya endüstrisi bileşenleri ve büyük silindir kaplamalarında kullanılmaktadır [10].
Cr 2 O 3 yüksek ergime sıcaklığı (~2300 °C) ve yüksek sıcaklık oksidasyon direncinden dolayı önemli bir
refrakter malzemedir [11]. Az miktarda silika ve titanya ihtiva eden geleneksel Cr 2 O3 kaplamalar düşük
sürtünme ve iyi aşınma direnci için aday malzemelerdir [12]. Bu kaplamalar korozyon direnci ve abrasif
aşınma direnci istenilen yerlerde tercih edilir. Yüzey bağlanma mukavemeti yüksektir, yüzeye iyi yapışır ve
2300 HV 0,5 kg gibi yüksek sertlik değerine sahiptir. Krom oksit kaplamalar gemi ve diğer dizel motorları, su
pompaları, baskı rulolarında ve makine parçalarında uygulanır. Krom oksit kaplamaların aşınma davranışı
çeşitli şartlar altında incelenmiştir. Deney şartlarına bağlı olarak, abrasif aşınma plastik deformasyon, mikro
çatlak ya da bunların hepsi bir arada olabilir [13]. Plazma püskürtme ile yapılan seramik kaplamalarda
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gözeneklilik, kaplama kalınlığı ve yüzey pürüzlülüğünün azalması ile korozyon direnci artmaktadır [14].

3.4 Mikroyapı Çalışmaları
Mikroyapı incelemesi için numuneler standart yöntemlerle hazırlanmış olup numunelerin mikroyapıları,
Olympus BX-60 marka optik mikroskop (LM) ve JEOL-JSM 5910-LV marka taramalı elektron
mikroskobuyla (SEM) incelenmiş ve çeşitli büyüklüklerde mikrografları çekilerek bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. OXFORD INDUSTRİES INCA X-SİGHT 7274 marka enerji dağılımlı spektrometre (EDS) ile
analizleri yapılmıştır.

3.4.1 Orjinal Diskin Mikroyapı Özellikleri
Otomobil fren diskleri genellikle perlitik yapılı lamel grafitli dökme demirlerden üretilirler [15]. Standart
metalografik yöntemlerle parlatılmış ve %5HNO 3 +%95CH 3 OH kullanılarak dağlanmış dökme demir fren
diskine ait grafit lamellerini gösteren x50 ve x500 büyütmeli LM görüntüleri Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Dökme demir altlık malzemesinin yüzeyinden alınan LM mikrografları, a) x50, b) x500

Şekil 4’deki SEM mikrografında perlit matris içerisinde az miktarda ferrit bilinen bir yapıdır. Elementel
serbest karbon atomlarının farklı geometrik şekillerde dökme demir matris içerisinde oluşturduğu grafit
yapılar görülmektedir. Bu mikrografta belitilen farklı üç noktadan alınan numunelerin EDS analizleri Şekil 4
(1), (2) ve (3)’de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ana matris her üç noktada da (ağırlıkça %> 90) Fe
tespit edilmiştir.

Şekil 4. Dökme demir altlık malzemesinin yüzeyinden alınan SEM mikrografı ve EDS analizleri

3.4.2 Kaplanmış Diskin Mikro Yapı Özellikleri
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Metalik altlık dökme demir disk malzemesi ile gevrek, sert ve kırılgan oksitler içeren seramik kaplama
malzemesinin uyumsuzluğunu tolere etmek için Ni20Cr intermetalik ara bağlayıcı kullanılmıştır. Kullanılan
ara bağlayıcının içerisinde bulunan Ni elementinin tok ve sünek bir yapının oluşmasını sağladığı Şekil 5’te
kaplama tabakası yüzeyi ve kesitinden elde edilen LM mikrograflarından gözlemlenmektedir.
TiO 2 45Cr 2 O 3 seramik toz kullanılarak plazma püskürtme yöntemi ile kaplanan dökme demir disk altlık
malzemesinin SEM görüntüleri aşağıdaki Şekil 6’ da gösterilmiştir. Dökme demir disk ve kaplama tabakası
arasında iyi bir bağ mukavemeti oluşturabilmek için kullanılan Ni20Cr intermetalik ara bağlayıcı tabakası
arasında Ni elementinin altlık dökme demir malzemesine kuvvetli difüzyonu sebebiyle uyum sağlandığı için
mükemmel bir fiziksel bağ kurulduğu, mekanik etkileşiminin istenilen seviyede olduğu görülmektedir.
Buytoz ve ark. (2012)’nın bildirdiğine göre, plazma püskürtme sistemlerinde katılaşma sırasında tozlar, ya
tamamıyla ergir veya kısmen ergir ya da hiç ergimezler [16]. Normal şartlar altında plazma alevinin
oluşturduğu yüksek ısıdan dolayı ergimeyen toz miktarı azdır. Görüntü analizlerinden anlaşıldığına göre,
kaplama malzemelerinin kısmen ergiyik ve tamamıyla ergiyik durumları kaplama tabakasında %1-2 civarında
gözenek oluşturmuştur. Kaplama tozu içerisinde TiO2 miktarının arttırılması kaplama tabakasının tokluk ve
sünekliğini artırmaktadır [17].

Şekil 5. Plazma püskürtme yöntemiyle TiO 2 45Cr 2 O 3 kaplanan diskin LM mikrografı, a) sürtünmemiş yüzeyinden x50,
b) kesitinden x50, c) sürtünmüş yüzeyinden x50

Şekil 6 (a) ve (b)’de ki mikrografta kaplamada, ısıl püskürtme kaplamalarda klasik bir olgu olan ve ergiyik
haldeki metal damlacıkların alt malzemeye çarpıp, sürekli bir şekilde ıslatmasıyla oluşan lamelli mikroyapı
görülmektedir [18,19]. Lamelli yapı, ergiyik haldeki partiküllerin alt malzemeye çarpması, deformasyona
uğraması ve katılaşması şeklinde meydana gelir [20]. Bu lameller alt malzemeye paralel olarak oluşur ve
lamellerin orta kısmı kalın, uç kısımlara doğru ise kalınlık azalmaktadır [21]. Şekil 6 (c) ve (d)’de kaplamada
ergimemiş, kısmi ve tamamen ergimiş bölgeler SEM fotoğrafından görülmektedir. Bağlanma tabakasından
kaplamanın üst kısmına doğru gözeneklilik azalmıştır. Plazma püskürtme kaplamalar genellikle porozite,
oksit, ergimemiş, yarı ergimiş partiküller ve inklüzyon içerirler [22, 23]. Gözenekler genel olarak tüm ısıl
püskürtme kaplamalarda meydana gelmektedir [24].

Şekil 6. Kaplanmış disk yüzeyinden alınan SEM mikrografları, a) yüzeyden x500, b) yüzeyden x1,5k, c) kesitinden
x500, d) kesitinden x1,5k

Şekil 7’de TiO 2 45Cr 2 O 3 seramik kaplama olarak adlandırılan kaplamanın kesitini karakterize eden, x100
büyütme oranına sahip sem mikrografı gösterilmiştir. Mikrografın açık gri renkli bölgesinden alınmış şekil
7’deki 1 no’lu EDS analizi titanyum’ca zengin bir mikroyapıyı sergilemektedir. Yine aynı mikrograftan
alınmış, 2 no’lu nokta, koyu gri renkli bölgenin şekil 7’deki 2 no’lu EDS analiz sonucu Ti ve O bakımından
zengin bir mikroyapıyı sergilemektedir. 3 no’lu nokta, beyaz renkli bölgenin şekil 7’deki 3 no’lu EDS analizi
tipik ara bağlayıcı NiCr’un elementel analizleri ile büyük oranda örtüşmektedir. Burada %0,75 gibi düşük
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oranda analiz edilen Silikon’un yüsek sıcaklığın etkisiyle kaplama malzemesinden ara bağlayıcıya difüze
olduğunu söylemek olasıdır.
Gözeneklilik, yetersiz dolgu ve pürüzlü kaplama yüzeyine çarpan ergiyik partiküllerin ıslatma kabiliyetinin
yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır [25]. Ayrıca altlık malzemenin yüzey pürüzlülüğü, püskürtme
mesafesi, altlık malzeme sıcaklığı ve kaplama kalınlığına bağlı olarak da gözenek miktarı değişmektedir [26].
Kullanılan tel ve toz malzeme cinsine bağlı olarak kaplamalarda %20’lere kadar gözenek bulunabilir [27].
Bundan başka, kaplama ile alt tabaka arasında ısıl ve mekanik özellikler arasında uyumsuzluk varsa, bu
durumun da çatlaklara yol açtığı belirtilmiştir [28]. Kaplamanın SEM mikrografı tungsten karbür tanelerinin
Ni elementi ile hatasız bir mekanik bağ kurduğunu göstermektedir.
Plazma püskürtme işlemi atmosferik şartlarda olduğu için kaplama tabakası içerisinde oksitli bileşiklerin
oluşması muhtemeldir. SEM mikrografları ve EDS analizleri Nikel ağırlıklı matris içerisinde Fe, Cr, Si ve Ti
karbürlü farklı morfolojik yapılı bileşiklerin matriks içerisine dağıldığını göstermektedir. Yapı içerinde oksit,
karbür, porozite ve tam ergimemiş partiküller süreksizliği ifade eder. Bu da homojen olmayan bir yapı
demektir. SEM mikrografları ve LM görüntülerinde görülen güçlü bağlanma yapısının bu homojen olmayan
yapı düzensizliğinden kaynaklanan dezavantajları ortadan kaldırdığı görülmektedir.

Şekil 7. Kaplanmış diskin kesitinden alınan SEM mikrografı ve EDS analizleri

3.5 Disklerin Aşınma Deneyleri
Aşınma değerleri kalınlık ve ağırlık kaybı olarak frenleme testi esnasında disklerde oluşan değerlere göre
tayin edilmiştir. Disklerdeki kütle kaybını ölçmek için 0,1 g hassasiyetli hassas elektronik tartı ve kalınlık
değişimleri ölçmek için 0,001 mm hassasiyetindeki dijital mikrometre kullanılmıştır. Değerler deney öncesi
ve sonrası ölçüm yapılarak bulunmuştur.
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Şekil 8. Ağırlık kaybına göre disklerin aşınma değerleri

Ağırlık kaybı ve kalınlık değişimine bağlı olarak orijinal disk ile kaplamalı diskin aşınma değişimi Şekil 8 ve
Şekil 9’da sırasıyla verilmiştir. Yüksek yüzey sertliğine sahip ve oksit içeren TiO 2 45Cr 2 O 3 kaplamalı diskin
aşınma miktarı orijinal diske göre düşük olduğu görülürken, söz konusu kaplamanın kalınlığının da bununla
uyumlu olarak düşük olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. Kalınlık kaybına göre disklerin aşınma değerleri

3.6 Disklerin Sertlik Deneyleri
Orjinal ve kaplanmış disklerin mikro sertlik deneyleri TS 6503 EN ISO 4516 “Metalik ve diğer inorganik
kaplamalar-vickers ve knoop mikro sertlik deneyleri” şartlartında Matsuzawa MHT-2 marka cihaz
kullanılarak yapılmıştır. Disklerin yüzeylerine 200 grf 15 sn uygulanarak disk yüzeyleri 36’şar derecelik
mesafeye bölünerek eşit aralıklarla 10 ölçüm yapılmıştır. Ölçülen sertlik değerleri Şekil 10’da grafik olarak
verilmiştir. Grafikten anlaşıldığına göre kaplanmış diskin sertliği yaklaşık üç kat daha fazla ölçülmüştür.
Dökme demir diskin sertliği 170-255 HB (~180-270 HV) değerleri arasındadır [15] Çalışmada kullanılan
orjinal diskin sertliği ortalama 237 HV 0,2 olarak ölçülmüştür. Kaplama parametrelerine bağlı olarak
çalışmamızda TiO 2 45Cr 2 O 3 kaplamının sertliği ortalama 855 HV 0,2 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 10. Disklerin mikrosertlik değerleri

3.7 Disklerin Yüzey Pürüzlülüğü
Genellikle yeni disklerin ortalama yüzey pürüzlülük değeri (Ra) 1,125-1,5 µm arasında olabilmektedir [29].
Orjinal ve kaplanmış fren disklerinin yüzey pürüzlülük değerleri disk yüzeyi 36’şar derece 10 eşit parça
olacak şekilde işaretlenerek 10’ar defa ölçülmüştür. Ölçümler diskin dönme esnasında oluşan kayma
çizgilerine dik olacak şekilde Mahr marka yüzey pürüzlülük cihazı ile yapılmıştır. Elde edilen değerlerle,
deneyde kullanılan diskin pürüzlülük değerleri belirlenmiştir. Şekil 11’de disklerin yüzey pürüzlülük
değerleri grafik olarak gösterilmiştir. Kaplanmış diskin pürüzlülük değerleri başlangıç ve bitişte daha düşük
tespit edilmiş ve durumunu muhafaza etmiştir.
Eriksson vd. (2002) tarafından yapılan çalışmada, disk yapısının sadece mikroyapısal olarak değil, aynı
zamanda yüzey geometrisi açısından da sürtünme katsayısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
bildirilmiştir. Yüzeydeki pürüzlülük değerleri düşmesi temas alanını arttırarak sürtünme katsayısının
artmasına sebep olmaktadır [30]. Sürtünme esnasında yüzeylerin pürüzlülüğü ve yutulan enerjiler sonucu
meydana gelen sıcaklık, sürtünme katsayısını önemli ölçüde etkiler, sıcaklığın artması malzemede sürtünme
katsayısının düşmesine neden olur ve sistem görev yapmaz hale gelir [31].

Şekil 11. Disklerin yüzey pürüzlülük değerleri

4. SONUÇLAR
1. Plazma püskürtme yöntemiyle TiO 2 45Cr 2 O 3 tozunun soğuk yüzeye püskürtülmesi ile oluşan fiziksel

2.
3.
4.
5.

bağlanmanın daha iyi bir bağ mukavemeti oluşturabilmesi için kullanılan Ni20Cr intermetalik ara
bağlayıcı tabakası arasında Ni elementinin altlık dökme demir malzemesine kuvvetli difüzyonu sebebiyle
iyi bir metalürjik bağın oluştuğu gözlemlenmiştir.
Artan yük ve kayma hızına bağlı olarak kaplanmış diskin aşınma hızı orijinal diskten daha düşük tespit
edilmiştir.
TiO 2 45Cr 2 O 3 tozu ile kaplanan diskteki sertlik değeri orijinal diskin yaklaşık iki katı çıkmıştır.
Yüksek sertlik değerine sahip olmasından ve sert oksit fazları içermesinden dolayı TiO 2 45Cr 2 O 3
kaplamalı diskte orijinal diske göre yüzey pürüzlülük değeri daha düşük ölçülmüştür.
Kaplama malzemesinin genel karakteristiğine uygun olarak aşınma oranı daha düşük elde edilmiştir.

568

Application of Plasma Spray Coating Methods on Brake Discs, İ. Mutlu, B. Güney, Ö. Kartal

KAYNAKLAR
[1] Kinkaid, N.M., O’Reilly, O.M., Papadopoulos, P., Automotive discbrake squeal, Journal of Sound and Vibration, 267:
105-166, 2003.
[2] Mutlu, İ., Seramik Katkılı Asbestsiz Otomotiv Fren Balatası Üretimi ve Frenleme Karakteristiğinin Deneysel
İncelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2002.
[3] Stachowiak, G. W. and Batchelor, A. W., Engineering Tribology (2nd ed.), Publisher Butterworth Heinemann, USA,
769: 430-440, 2000.
[4] Fitzpatrick, R., The Physics of Plasmas. Texas: The University of Texas at Austin, 6-7, 2008.
[5] Tucker, R. C., Introduction to Thermal Spray Processing, ASM Handbook of Thermal Spray Technology, 2004.
[6] Hermanek, F. J., Thermal Spray Terminology and Company Origins. First Printing, Materials Park, OH: ASM
International, 2001.
[7] Plasma spraying web site, 2017 Adres:http://www.samtc.com
[8] Sarıkaya, Ö., Aşınmaya Karşı Yüzey Mühendisliği Yöntemleri. Sakarya, 123-124, 2007.
[9] Stokes, J., The Theory and Application of the HVOF Thermal Spray Process. Dublin City University, Ireland, 2008.
[10] Thermal spray guide web site, 2017, adres: www.sulzermetco.com
[11] Hirota,K., Takano, Y., Yoshinaka, M., Yamaguchi, O., Fabrication and mechanical properties of almost fully-densified
Cr 2 O 3 ceramics. Journal of Materials Science Letters, 21: 853-854, 2002.
[12] Du, H.L., Datta, P.K., Burnell-Gray, J.S., Guo, X., Influence of plasma-sprayed Mo coating on sulphidation
behaviour of inconel 600 and nimonic PE11 alloys. Surface and Coatings Technology, (76-77): 1-6, 1995.
[13]Hieman, R.B., Plasma spray coating-principles and applications, VCH publishers Inc., NY, USA, 1996.
[14] Çelik, E., Şengil, İ.A., Avcı, E., Effect of some parameters on corrosion behaviour of plasma-sprayed coatings,
Surface and Coatings Technology, Vol. 97, pp. 355-360, 1997.
[15] Gemalmayan, N., Sürtünme Malzemelerinin Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1984.
[16] Buytoz, S., Ersöz, E., Islak, S., Orhan, N., Kurt. B., Somunkıran. İ., Plazma püskürtme yöntemiyle oluşturulan Al 2 O 3 TiO 2 kompozit kaplamaların mikroyapı karakteristikleri, International İron-Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 714-721,
2012.
[17] Bolelli, G., Cannillo, V., Lusvarghi, L., Manfredini, T., Wear behaviour of thermally sprayed ceramic oxide coatings,
Wear, 261: 1298-1315, 2006.
[18] Lee, C.H., Kim, H.K., Choi, H.S., Ahn, H.S., Phase transformation and bond coat oxidation behavior of plasmasprayed zirconia thermal barrier coating, Surface and Coatings Technology, 124: 1-12, 2000.
[19] Li, C.J., Yang, G.J., Ohmori, A., Relationship between particle erosion and lamellar microstructure for plasma-sprayed
alumina coatings, Wear, 260: 1166-1172, 2006.
[20] Pawlowski, L., The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings, John Wiley-Sons, Ltd., England, 2008.
[21] Kuroda, T., Kobayashi, A., Adhesion characteristics of zirconia-alumina composite coatings by gas tunnel type plasma
spraying, Vacuum, 73: 635-641, 2004.
[22] Tekmen, Ç. Özdemir, İ. Çelik, E., Plazma püskürtme ile dökme demir altlıklar üzerine molibden kaplamalar. D.E.Ü.
Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 5/1: 173-179, 2003.
[23] Çelik, E., Tekmen, C., Özdemir I., Çetinel, H., Karakaş, Y., Okumuş, S.C., Effects on Performance of Cr 2 O 3 layers
produced on Mo/cast-iron materials, Surface and Coatings Technology, (174-175): 1074-1081, 2003.
[24] Luo, H., Goberman, D., Shaw, L., Gell, M., Indentation fracture behavior of plasma sprayed nanostructured Al 2 O 3 %13TiO 2 coatings, Materials Science and Engineering, 346 (1-2) A: 237-245, 2003.
[25] Fervel, B., C. Normand, C., Coddet, C., Tribological behavior of plasma sprayed Al 2 O 3 -based cermet coatings, Wear,
230(1): 70-77, 1999.
[26] Yin,Z., Tao, S., Zhoua, X., Ding, C., Particle in-flight behavior and its influence on the microstructure and mechanical
properties of plasma sprayed Al 2 O 3 Coatings, Journal of the European Ceramic Society, 28: 1143-1148, 2008.
[27] Çelik, E., Sarıkaya, Ö., The effect on residual stresses of porosity in plasma sprayed MgO-ZrO 2 coatingsfor an internal
combustion diesel engine, Materials Science and Engineering, 379 (A): 11-16, 2004.
[28] Song, E. P.,Ahn, J., Lee, S., N.J. Kim,N.J., Effects of critical plasma spray parameter and spray distance on wear
resistance of Al 2 O 3 -%8TiO 2 coatings plasma sprayed with nanopowders, Surface and Coating Technology, 20: 3625-3632,
2008.
[29] Halderman, J.D., Automotive brake systems. Second Edition, Prentice-Hall, 2000.
[30] Eriksson, M., Bergman, F., Jacobson, S., On the nature of tribological contact in automotive brakes, Wear, Vol. 252,
pp. 26-36, 2000.
[31] Uygur, M. E., Balata üretim teknolojisi, 1. Ulusal Toz Metalürjisi Kongresi, Bildiriler Kitapçığı, Gazi Üniversitesi,
Ankara, 1996.

569

Gender and Age Group Estimation Based On Speech Signals
A. Oğuz1*, Y. Kaya2
Siirt Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Siirt, Türkiye
2
Siirt Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Siirt, Türkiye

1

Abstract
In this study, gender and speaker-age group was estimated based on features which extracted from speech
signals by various methods. Obtained results considered to be used in some interactive educational
computer games for children and at calls made to call centers to perform a better user-profiling for adults.
For this research, a sample of 32 word, frequently used in Turkish, were taken from a total of 42 students,
14 of whom were secondary school students, 14 were high school students and 14 were university students.
The Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) method was used to extract the attributes of the speech
samples. Obtained feature vectors are classified using machine learning methods such as k-nearest
neighbors (KNN), artificial neural networks (ANN), and support vector machines (SVM). The average
classification success rate is about 96% for the gender estimation and about 90% for the age group
estimation.
Keywords: Age group estimation, gender, mfcc, speech

1.

GİRİŞ

Konuşmacının cinsiyetini ve yaş aralığını belirleyebilmek, konuşma tabanlı uygulamalarda büyük önem arz
etmektedir. İnsan-bilgisayar etkileşimini artırmasının yanı sıra tehdit telefonları, yanlış ihbarlar gibi kriminal
durumlarda konuşmacının karakteristik özelliklerini daha iyi tanımlayacak verilere ulaşılabilmesi veya
müşterilerin daha iyi tanımlanabilmesi adına çağrı merkezlerine yapılan aramalarda yaş aralığı belirlenebilmesi
gibi durumlar örnek verilebilir . Ayrıca bu çalışma; spesifik bir topluluk hakkında cinsiyet ve yaş ile ilgili elde
edilmek istenen bilgiler için yardımcı olabilmektedir. Literatüre bakıldığında cinsiyet tahmini için çalışmaların
yoğun olduğu ancak yaş tahmini için çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir.
Çalışmalara bakıldığında; Schotz, farklı yaşlarda (21-30,61-73) olan 4'ü erkek ve 4'ü kadın her bir
konuşmacıdan aldığı 3 İsveç'çe toplam 24 kelime ile yaptığı analizle bu alanda ilk çalışmalardan birini
gerçekleştirmiştir.[1] Minematsu, MFCC, DMFCC öznitelik katsayıları ile otomatik yaş tahmin eden bir
yaklaşım önermiştir.[2] Bocklet ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise Alman Telekomu tarafından sağlanan
4000 adet ses verisi analizinde, MFCC öznitelik çıkarım metodu ile konuşmacıların yaşı; çocuk, genç, orta yaş
ve yaşlı olmak üzere 4 sınıfa ayrılmış ve %49 oranında başarı sağlanmıştır.[3] Gil Dobry, süper vektör
kullanarak boyut indirgeyen etkili yeni bir yaklaşımın yanı sıra yaşın regresyon veritabanı yardımı ile
belirlendiği çalışmalar yapmıştır[4].
Bu alanda yapılan çalışmalarda, öznitelik vektörleri oluşturmak amacıyla MFCC yanında, Algısal Doğrusal
Öngörü (Perceptual Linear Prediction, PLP), Doğrusal Öngörü Katsayıları (Lineer Prediction Coefficients,
LPC) ve RASTA (Relative Spectra) da kullanılmaktadır[5]. 1Bu çalışmada ses sinyallerinden anlamlı veriler
elde edilmesini sağlayan öznitelik çıkarımı işlemi son derece önemlidir ve başarıyı doğrudan etkiler. Bu alanda,
Mel ölçeğine uygulanmış konuşmaya ait güç spektrumunu kullanan Mel Frekansı Kepstral Katsayıları (MelFrequency Cepstral Coefficients, MFCC) kullanılan en yaygın yöntemdir ve bu çalışmada kullanılmıştır.

*
1
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MFCC insan duyu mekanizmasını taklit edebilen ve FFT (Fast Fourier Transform) tabanlı bir teknik analiz
yöntemidir. Ayrıca MFCC değişimlerden, ses dalga yapısından çok daha az etkilenir.
Bu araştırma, konuşmacılardan alınan ses örneklerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen öz niteliklerin makine
öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırılarak kişilerin cinsiyetinin ve yaş grubunun belirlenmesi aşamasını
içermektedir. Konuşmacının cinsiyetinin ve yaşının tahmin edilmesi olaylarının, birbiri üzerinde hassas bir
eğilim göstermesinden dolayı; bu iki konu beraber çalışılmıştır.

2.

MATERYAL VE METOT

2.1 Materyal
Çalışmada .wav (Waveform Audio File Format) formatına uygun bir ses kayıt cihazı ile konuşmacılardan
işlenmemiş ses verileri toplanmıştır. Mp3 ve diğer dosya biçimlerinin aksine waw olarak kaydedilmiş ses
örnekleri sadece sayısallaştırılmış sesler olup, sese herhangi bir sıkıştırma işlemi uygulanmamıştır. Ses kayıt
işlemi; normal koşullarda ve konuşmacıya yakın mesafede 16 kHz örnekleme oranı ile yapılmıştır. Ses örnekleri
için ortaokul, lise ve üniversite öğrenci gruplarının her birinden 7 erkek ve 7 kız öğrencinin sesi alınmıştır. Bu
üç grup için toplamda 42 öğrenciden ses kaydı alınmıştır. Veri setimiz için bir kısmı Türkçede birleşim gücü
yüksek kelimeler bir kısmı da sık kullanılan rastgele kelimelerden oluşan 32 adet Türkçe kelime seçilmiştir.[6]
Seçilen kelimeler şunlardır:
"Adam", "Arkadaşlık", "Barış", "Buğday", "Büyütmek", "Cumartesi", "Çocuk", "Doğmak", "Dürüst",
"Düşünmek", "Fabrika", "Geliştirmek", "Hayat", "Hazırlanmak", "Hissetmek", "İnsan", "İnternet", "Kadın",
"Mayıs", "Merhaba", "Millet", "Mutlaka", "Papatya", "Para", "Sabah", "Sağlamak", "Sanatçı", "Sevgi",
"Sinema", "Tepe", "Umut", "Yarın".
Orta okul öğrencilerinin yaş aralığı 13,14 ve 15, lise öğrencilerinin yaş aralığı 17, 18 ve 19 ve üniversite
öğrencilerinin yaş aralığı 21, 22, 23, ve 24 aralığındadır. Her bir yaş grubunda 7 erkek ve 7 kız öğrenci
seslendirme yapmıştır. Her bir öğrencinin 32 kelimeyi seslendirmesi ile toplamda 1344 ses örneği elde
edilmiştir. Bunların yarısı erkek öğrencilere kalan yarısı da kız öğrencilere aittir. Her bir yaş grubundan da 448
ses örneği elde edilmiştir. Seslendirilen kelimelerden en uzun süreli olanı 1,47 saniye, en kısa süreli olanı da
0.38 saniye sürmektedir.
Tablo I. Ses kayıtları alınan öğrencilerin dağılımı
8. Sınıf

12. Sınıf

Üniversite

Toplam

Erkek

7

7

7

21

Kız

7

7

7

21

Toplam

14

14

14

42

2.2 Metot
MFCC insan duyu mekanizmasını taklit edebildiği için bir nevi ses sinyallerinin parmak izini çıkartabilen bir
algoritmaya sahiptir. Aşağıda bir ses sinyalinden MFCC katsayılarının elde edilme aşaması gösterilmiştir.

Şekil 1. MFCC katsayılarının elde edilmesi aşamasının blok diyagramı. [7]
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İlk aşamada ön vurgulama işlemi gerçekleştirilir. İnsanların gırtlakta ses üretimi sırasında bastırdığı yüksek
frekanslı kısmın telafi edilmesi adına ses sinyaline filtre uygulanır ve yüksek frekanslı kısmın enerjisi elde
edilmek istenen akustik bilgilere uygun hale getirilir.
Çerçeveleme kısmında ses sinyalinin çok kısa zaman aralıklarında işlenmesi ve bir çerçeveden diğerine geçisin
yumuşak olması sağlanmaktadır. Çoğu durumda belirlenen en etkili zaman aralıkları 20-30 ms arasındadır.[8]
Çerçeveleme işlemi sonunda her bir çerçevenin öncesi ve sonrasında oluşabilecek süreksizliği ve kaymaları
önlemek adına pencereleme yöntemleri uygulanır ve bu çalışmada Hamming pencereleme yöntemi
uygulanmıştır[7].
Hızlı Fourier Dönüşümü(Fast Fourier Transform, FFT) ile her çerçevenin zaman bölgesinden frekans bölgesine
çevrimi gerçekleştirilir. Böylece her bir çerçevenin frekans tepkisinin büyüklüğü ölçülmüş olur.
Elde edilen frekans tepkileri Mel filter bank adlı filtre yardımı ile mel ölçeğine dönüştürülür. Mel ölçeği, insan
kulağının algısal özelliğini taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, 1 kHz’e kadar doğrusal, 1 kHz'den 8 kHz'e
kadar ise logaritmik özellik gösterir [7].
Hızlı Fourier Dönüşümü yolu ile frekans bölgesine çevrilen sinyalleri Ayrık Kosinüs Dönüşümü(Discrete
Cosine Transform, DCT) yardımı ile tekrar zaman benzeri bölgeye çevirerek sinyalin logaritmik spektrumu
olan kepstrumlar elde edilir. Böylece MFCC yönteminden elde edilmek istenen katsayılara ulaşılmış olur.

3.

DENEYSEL SONUÇLAR

Bu çalışmada kepstral katsayıların yanı sıra eşit sayıda filterbank enerji katsayıları da öznitelik olarak alınmıştır.
Örneğin; MFCC katsayı adedi 30 olduğunda bunun yarısı kepstral katsayılar diğer yarısı da filterbank enerjisi
katsayılarıdır. Sesler Matlab programı yardımı ile işlenmiş ve analiz edilmiştir.
Elde edilen özniteliklerin sağlıklı bir sonuç verebilmesi için öznitelik matrisimiz rastgele karıştırılmış ve Zskore normalizasyonuna tabi tutulmuştur[9] K katlamalı çapraz doğrulama yapılmış ve K=10 alınmıştır. Bu
çalışmada k en yakın komşu (KNN), yapay sinir ağları (YSA) ve destek vektör makineleri (DVM) gibi farklı
makine öğrenme yöntemleri sınıflandırma için kullanılmıştır. Sınıflandırma işlemi için WEKA yazılımı
kullanılmıştır.[10]
1344 ses örneği içerisinde eşit sayıda erkek ve kız sesi barındıran veri setin cinsiyet sınıflandırma başarı oranı
Tablo II'de verilmiş olup; 30 MFCC katsayısı için başarı oranı %90 civarında iken, 50 katsayı için bu oran
%95'in üstüne ve 80 katsayı için %97 civarına yükselmektedir. Tablo II’ye bakıldığında en yüksek
sınıflandırma başarı oranı % 97.5 olarak gözlenmiştir. 80 MFCC katsayı kullanılarak bu başarı elde edilmiştir.
Tablo II. Cinsiyet tabanlı toplam sınıflandırma başarı oranı
MFCC

Knn (%)

Dvm (%)

Ysa (%)

30

89.9

91.6

89.2

40

94.0

95.1

94.2

50

95.5

96.2

95.8

60

96.6

97.5

96.9

70

96.6

97.1

96.0

80

97.4

97.5

96.7

90

96.9

97.5

96.4

Her bir yaş grubu için 448 ses örneği olan ve toplamda 1344 ses örneği barındıran veri setin toplam yaş grubu
sınıflandırma başarı oranı Tablo III'te verilmiştir. Görüldüğü üzere katsayı sayısı arttıkça belli bir periyot
boyunca başarı oranı artmakta, sonrasında ise değişmemeye ve azalmaya başlamaktadır. Hesaplama maliyeti
ve yürütme zamanı da göz önüne alındığında bu çalışma için MFCC katsayısı adedinin 60-80 aralığında
seçilmesi idealdir. Sınıflandırma için başarı oranı en yüksek metot destek vektör makineleri olmuştur. En
yüksek sınıflandırma başarı oranı DVM ile %91.2 olarak gözlenmiştir.
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Tablo III. Yaş grubu tabanlı toplam sınıflandırma başarı oranı
MFCC

4.

Knn (%)

Dvm(%)

Ysa (%)

30

81.2

85.2

81.8

40

84.6

88.2

86.5

50

85.9

89.6

88.1

60

86.6

90.7

89.1

70

87.8

90.7

90.9

80

87.6

91.2

90.7

90

87.4

90.2

90.2

TARTIŞMA VE SONUÇ

Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler arasından alınan ses örneklerinin analizi yapılmış ve makine öğrenmesi
yöntemleri ile sınıflandırma yapılmıştır. Kullanılan metot ve yöntemlerin cinsiyet sınıflandırması için başarı
oranı ortalaması %96 civarında iken, yaş grubunu tahmin etmede başarı oranı ortalaması %90 civarında
olmaktadır. Elde edilen sonuçlar ışığında önerilen yöntemin başarılı olduğu ve çalışmanın geliştirilebileceği
görülmektedir.
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Abstract
Some regulations need to be made with the help of traffic analysis in order for the limited bandwidth in
corporate networks to be able to fully respond to the requests of the users. The instant traffic and
performance information of network devices can give some important information to the system
administrator about what happens on that network. This information includes the network device's
processor and input-output information, as well as the traffic load status of the ports. Monitoring the
instantaneous changes of these information on a single screen and automatically receiving warnings in
abnormal situations and transmitting them to the system administrators provides the possibility of on-site
and on-time intervention. There are some software that is widely used and has open source code for
instant monitoring of network devices. These software are software that can monitor the CPU, memory
and bandwidth usage of network devices. These software usually collect instant information by accessing
network devices through SNMP and generate reports by put numerical information on graphics when
requested. They can also report out-of-order status by sending automated e-mail and text messages to the
system administrator by generating warning messages. In this study, besides informing about open source
network monitoring software, performance evaluations were made by taking instant traffic data from
several of these software on a large scale network such as university.
Keywords: Computer Network, Network monitoring, Open source software, Performance analysis

1. GİRİŞ
İnternet günümüzde verilere ulaşmak için en kullanılabilecek en kolay yöntem haline gelmiştir. Aynı
zamanda hayatımızda vazgeçilmez unsurların başında yer almaktadır. Haberden ekonomiye, sağlıktan
alışverişe kadar her konuda içerisinde veri barındıran web sayfasına internet üzerinden kolaylıkla erişim
sağlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu verilere fiziksel bağlantının yanı sıra, dizüstü
bilgisayarlar ile mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanmaktadır. Bilgisayarların ağ ve internet bağlantısında
ağ cihazları önemli bir rol oynar.
Küçük ağların birleşimi sonucunda büyük ağlar oluşur. Bu yapı bazen bir binada bulunan birkaç
bilgisayardan oluşabilen küçük bir ağ ile oluşturulabilirken büyük kurumlarda kampüs altyapısını ya da
büyük bir ISP altyapısını oluşturmaktadır. Büyük ağlarda meydana gelecek ağ problemleri veri iletişiminin
kesilmesinin yanında büyük miktarlarda maddi zararların oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu nedenle ağ
üzerinde olup bitenler hakkında sistem yöneticisine önemli bazı bilgiler verebilmektedir. Ağ cihazlarının
izlenmesi amacı ile çeşitli ticari ve open-source yazılımlar geliştirilmiştir. Bu sayede tek bir merkezden ağ
cihazları üzerindeki, yük durumları izlenebilmekte ve olası ağ hataları kısa sürede çözüme
kavuşturulabilmektedir.
*
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Çalışmanın 2. bölümünde ağ cihazları kullanılabilecek açık kaynak kodlu network izleme yazılımları
hakkında kısaca bilgi verilecek. 3. bölümünde yapılan araştırma sonucunda kullanımına karar verilen
“Observium” network izleme programının yapısı, özellikleri, yönetimi anlatılacaktır. Son bölümde ise
programın avantajları anlatılarak elde edilen sonuçlara yer verilecektir.

2. AÇIK KAYNAK KODLU AĞ İZLEME YAZILIMLARI
Ağ cihazlarının takibi, cihazlar üzerindeki bilgilerin toplanması ve ağın izlenerek olası problemlerin önüne
geçilmesi amacı ile zaman içerisinde çeşitli açık kaynak kodlu yazılımlar geliştirilmiştir. Aşağıda kullanılan
bazı ağ izleme yazılımları hakkında bilgiler verilmiştir.

2.1. Nagios
Bilişim altyapısı üzerindeki problemlerin, kritik iş süreçlerini etkilemeden tanımlamasına ve kritik seviyelere
ulaşmadan çözmesine olanak tanıyan güçlü bir izleme sistemidir. Uygulamaları, hizmetleri, işletim
sistemlerini, ağ protokollerini ve ağ cihazlarını izlemeye ve bunlar hakkında detaylı bilgiler vermeyi sağlayan
ve ağ problemlerinin çözümüne yardımcı olan web tabanlı bir izleme yazılımıdır [1]. Bu yazılım ayrıca ağda
oluşan problemlerin ve uyarıların ağ yöneticisine e-posta yolu ile iletilebilmesini sağlar.

Şekil 1. Nagios ekran görüntüsü

2.2. Cacti
Cacti, bellek, disk, ağ ve sistem yükü gibi bilgilerin web arabiriminde grafiksel olarak gösteren bir
uygulamadır. Genellikle anahtarlama cihazları ve yönlendiriciler üzerindeki network trafiğini izlemek
amacıyla kullanılmaktadır. Network üzerinde toplanan bilgilerin grafiksel hale dönüştürmek için RRDtool
kullanmaktadır.

2.3. Zabbix
Ağ ve uygulamalar için kullanılabilecek kurumsal açık kaynak izleme çözümüdür. Çeşitli ağ hizmetleri,
sunucular ve diğer ağ donanımlarını izlemek ve durumlarını takip etmek için tasarlanmıştır. Bu yazılımın
GPL ile lisanslanması sayesinde kurumlara herhangi ek bir maliyeti getirmeyerek, ücretli paket yazılımlara
nispeten karar ve destek anlamında ikna edicidir. Kontrol paneli üzerinde görünmesi istenen her özelliğin ayrı
ayrı ayarlanması gerekir. Ayrıca özel konfigürasyonlar yardımıyla farklı izleme ve raporlama seçenekleri de
yapılandırılabilir.
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Şekil 2. Zabbix ekran görüntüsü [2].

Bu yazılımın önemli sayılabilecek bazı özellikleri şu şekildedir [3];
 Gerçek zamanlı grafik
 Kolay yapılandırma
 Host olarak islenen cihazları ekleme
 Veritabanında tarihsel bilgiler saklama
 Ağ cihazlarını otomatik keşif
 LDAP entegrasyonu ile kullanıcılara izinler ve yetkiler tanımlanabilme

2.4. Observium
Observium, farklı üreticileri ve çok çeşitli aygıt türlerini, platformları ve işletim sistemlerini destekleyen az
bakım gerektiren otomatik keşfetme ağ izleme platformudur. Ağ cihazları hakında olabildiği kadar çok bilgi
toplayarak ağ cihazlarının sağlık durumuyla ilgili bilgileri basit ve kullanışlı bir web arayüzü üzerinden
sunmaktadır. Farklı markaları algılayabilmesi ve kategorilere göre ayırması yönetim açısından da kolaylık
sağlamaktadır.
3. AÇIK KAYNAK KODLU AĞ İZLEME YAZILIMI ILE ÜNIVERSITE UYGULAMASI
Gerekli bileşenler kurulduktan sonra web üzerinden Observium programına erişim sağlanabilir. Yazılıma ağ
cihazlarının eklenmesinden bir müddet sonra eklenen ağ cihazları üzerindeki bilgiler toplanmaya başlanır.
SNMP protokolü ile cihaz üreticisi, IP adresi, CPU, Ram ve portların durumları gibi bir çok bilgiye ulaşır.

3.1. Observium kurulumu
Observium yazılımı kurulum aşamalarında aşağıdaki bileşenlere ihtiyaç duymaktadır.
•
Apache
•
fping
•
MySQL5
•
Net-SNMP5.4 ve üstü
•
RRDtool1.3+
•
Graphviz
•
PHP 5.4 ve üstü
Sunucu kurulumunun ardından herhangi bir terminal client programı ile bağlanarak ihtiyaç duyulan
gereksinimler yüklenebilir. Aşağıdaki kurulum adımları ile program kurulumu gerçekleştirilmiştir.
#yum install wget httpd php php-mysql php-gd php-snmp php-posix vixie-cron php-mcrypt php-pear netsnmp net-snmp-utils graphviz subversion mysql-server mysql rrdtool fping ImageMagick jwhois nmap
ipmitool php-pear.noarch MySQL-python
gereksinim duyulan paketlerin kurulmasından sonra artık Observium kurulum adımları uygulanmıştır.
Yazılımın en güncel versiyonu indirilerek kurulmuştur.
#wget http://www.observium.org/observium-community-latest.tar.gz
Log klasörü oluşturularak logların bir yerde toplanması sağlanmıştır.
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#mkdir /opt/observium/logs chown apache:apache /opt/observium/logs [4].

3.2. Observium yönetimi

Şekil 3. Observium aygıt listesi

Sisteme eklenen aygıtlara bakıldığında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. Cihazların CPU ve RAM durumlarına ait
ekran görüntüsü Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4. Ağ cihazı ayrıntısı ekran görüntüsü

Ağ cihazı üzerinde hangi portun ne kadar bant genişliği tükettiği bilgisine ulaşılabilir. Bu bilgiler rrdtool
yardımı ile grafiksel hale dönüştürülerek daha kolay okunabilir ve yorumlanabilir bir hale getirilir.
Oluşturulan bu grafikler arşivlenerek grafiklerde haftalık, aylık ve yıllık olarak geriye dönüş yapılabilmesi
sağlanabilir.
Bir ağ cihazının tüm portlarının ayrıntılı olarak incelenebilir. Bu sayede ağ problemlerinin adım adım
izlenmesi ve çözüm üretilmesi mümkündür. Şekil 5’te bir ağ cihazının portlarına bağlı aygıtlar, vlan bilgileri
ve bant genişliği tüketim miktarları görülmektedir.
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Şekil 5. Port trafik durumları

Ağ cihazının bağlı olduğu diğer aygıtlar da port haritasından izlenebilmektedir. Şekil 6’da Mühendislik
Fakültesinde kullanılan bir switchin portlarına bağlı olan aygıtlar görülmektedir.

Şekil 6. Port haritası

Ağ cihazlarına ait loglar izlenerek port durumları hakkında ayrıntılı bilgilere erişilebilir. Cihaz portlarının
ayakta olup olmadığı ve port hızları gibi anlık olay kayıtları rahatlıkla izlenebilir.

Şekil 7. Log ekranı
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Tüm alarmların bir ekran üzerinden izlenebildiği bir yapıda problemlere çok hızlı müdahale edilebilir.
Observium bu yapıya imkan tanıyarak oluşan tüm uyarıları web arayüzünden ağ yöneticisine sunarken bilgi
olarak birden fazla kişiye e-posta olarak da gönderebilmektedir. Şekil 8’de sistem üzerinde ortaya çıkan bir
uyarı sonucunda, mail ile bilgilendirme olarak gelen mail ayrıntıları görülmektedir.

Şekil 8. E-posta uyarı ayrıtıları

3.22 Anormal durum tespiti
Bu yöntemle ağ cihazlarına ait CPU, ram, interface trafik durumları vb. bir çok veri elde
edilebilmektedir. Ağ cihazlarının merkezi olarak yönetilmesi ile olası ağ trafiği port bazında analiz
edilebilmekte ve olası bağlantı problemlerinin önüne geçilmesine olanak sağlamaktadır.

Şekil 9. Anormal durum tespiti

Şekil 9’da saturasyona (doymuşluk) uğrayan bir trafiğin tespit edildiği görülmektedir. Bağlantı robleminin
derinlemesine incelenmesi sonucunda, bir virüsün tüm trafiği sömürdümesi sebebi ile kullanıcıların internete
çıkamadığı tespit edilmiştir.

4. SONUÇLAR
Yapılan bu çalışma ile ağ trafik yönetimi için açık kaynak kodlu Observium yazılımı kullanılarak ile düşük
maliyetli bir çözüm kullanılmıştır. Bu yazılım tüm ağ cihazlarının tek bir noktadan izlemeye olanak
tanımaktadır. Görsellik açısından kullanışlı ve kullanımı kolay olan Observium ile ağ cihazlarının tek
noktadan control edilmesi sağlanmıştır.
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Ağ içerisinde hangi lokasyonda nelerin olup bittiği izlenebilmektedir. Ağ cihazlarının işlemci ve hafıza
yoğunluk durumları izlenerek yetersiz görülen bir ağ cihazı yenisi ile değiştirilebilir. Portların yoğunluk
durumları izlenerek olası bant genişliği kullanımının önüne geçilmiştir. Ayrıca ağ üzerinde oluşan
problemlerin ağ yöneticisine zamanında iletilmesi ile problemlere kısa sürede müdahale edilmesi sağlanmış
ve oluşan problemlerin kısa sürede çözüme kavuşturulmasına olanak sağlanmıştır.
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Abstract
Processes of software development generally consists of project and needs analysis, algorithm and visual
design, coding and phases of test. Coding phase is the most important point that computer scientist mostly
care about. Object Relational Mapping (ORM) is useful for the process of coding and designing database
and making coding easy, means that creating an object in process of coding for each objects that created
in the database side. The correct use of this concept is to provide time saving as well as eliminating the
need for SQL / JDBC information, but on the other hand it causes a negative impact on the performance
of the software. In this study, ORM tools that used in the projects that authors developed before are
defined. Some points that needs to be care about when using ORM tools, and the advantages and the
disadvantages of ORM in processes of developing program beside that contribution of ORM to speed and
performance are mentioned.
Keywords: Software development, Database, ORM tools, Performance analysis.
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1. GİRİŞ
Yazılımların hayatımızdaki yeri ve öneminin gün geçtikçe artması yazılımlara ilişkin çalışmaları
hızlandırmakta, bu durum yeni yazılım geliştirme yöntemleri, programlama kuralları veya programlama
dilleri ve araçları ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen yazılım projelerinde tasarlanan zamanın
gerisinde kalma, bütçeyi aşma, düşük kalite, sürekliliği ve güvenilirliği sağlayamama, kullanıcı taleplerinin
karşılanmasında yetersizlik gibi problemlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Bu süreçlerden biride veri tabanı
katmanı diyebiliriz. İlişkisel veri tabanı tasarımı yaparken veya yaptıktan sonrada program içerisinde
kullanılması ciddi olarak bir zaman almaktadır. İlişkisel veri tabanı tasarımı yapmak ve yazımda zaman
kazandırmak için Object Relational Mapping (ORM) araçları destek sağlamaktadır. ORM araçlarının
kullanımı yazılımın kodlama aşamasında yazılım geliştiricilere ciddi anlamda zamandan tasarruf sağlamakla
birlikte kolay yönetilebilirliği sayesinde karmaşık olan veri tabanı sorgulamalarında hata oranını azaltmakla
birlikte programın performansını da etkilemektedir.
Bu çalışmanın amacı yazarlar tarafından daha önce geliştirilen yazılım projeleri göz önüne alınarak kullanılan
ORM araçları tanıtılarak, ORM araçlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar, ORM’nin program
geliştirme süreçlerinde sağladığı avantajlar ve dezavantajlar ile hız ve performansa olan katkılarından
bahsedilecektir.

2. YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
Yazılım kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında; yazılım, “bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi
işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü” olarak ifade
edilmektedir [1]. Yazılım ayrıca, mevcut bir problemi çözmek amacıyla değişik cihazların birbirleriyle
haberleşebilmesini sağlayan ve görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan bilgisayar dili
kullanılarak oluşturulmuş anlamlı ifadeler bütünü olarak da nitelendirilebilir [2]. Yazılım ile ilgili bu
tanımlamalar daha çok kod ile ilgilenirken yazılım geliştirme, bilinenin aksine sadece kodlama değildir.
Birkaç tane kullanıcı ekranı tasarlayıp, bu ara yüzlerin arkasına kod yazarak ve veritabanı ilişkisi kurularak
yazılım geliştirme süreci tamamlanamaz. Bu işlemler yazılım geliştirme sürecinin sadece bir bölümü olup,
toplamda yazılım geliştirme süreci kodlama yapmaktan çok daha fazlasıdır [3]. Bu bakımdan yazılım
geliştirme, yazılımın hem üretim hem de kullanım süreci boyunca geçirdiği tüm aşamalar olarak
tanımlanabilir.
Geçmişte yazılım geliştirmede başvurulan iş akış şemaları gibi yöntemler günümüzde gereksinimleri
karşılayamadıklarından etkinliklerini yitirmişlerdir. Bu yöntemler özellikle güvenlik odaklı olmadıklarından
yetersiz kalmışlardır. Yazılımın her aşamasında güvenliğe ilişkin ortaya çıkabilecek problemleri gözeten
etkin bir geliştirme süreci sonuç ürünün daha güvenilir olmasına önemli katkı sağlayacaktır.
Yazılım işlevleri ile ilgili gereksinimler sürekli olarak değiştiği ve genişlediği için, söz konusu aşamalar
sürekli bir döngü biçiminde ele alınmaktadır. Böylece döngü içerisinde her hangi bir aşamada geriye dönmek
ve tekrar ilerlemek söz konusudur [4]. Yazılım geliştirmede çok sayıda farklı model ve süreç
değerlendirmelerinden söz etmek mümkündür. Bununla birlikte; yazılım mühendisliğindeki diğer modellere
temel teşkil eden “Çağlayan Modeli (Waterfall Model)” yazılım yaşam döngüsünü analiz, tasarım, kodlama,
test ve bakım olmak üzere beş aşamada ele almaktadır [5].

2.1. Analiz
Bir problemin çözümü olarak nitelediğimiz yazılımların ne yapacağını ve nasıl yapacağını belirlediğimiz yani
problemi tanımladığımız aşama analiz aşamasıdır. Yazdığınız kod ancak isteneni doğru bir biçimde yerine
getiriyorsa başarılı bir yazılımdır. Bu nedenle öncelikle yazılımdan ne istendiğinin doğru bir biçimde
tanımlanması gerekir. Analiz aşaması personel, donanım ve sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, sistemin
fizibilite çalışmasının yapılması, kullanıcıların gereksinimlerinin analizi, sistemin ne yapıp ne
yapmayacağının kısıtlamalar göz önüne alınarak belirlenmesi, bu bilginin kullanıcılar tarafından
doğrulanması ve proje planı oluşturulması adımlarından oluşur.

2.2. Tasarım
Analiz aşaması sonucunda belirlenen gereksinimlere yanıt verecek yazılımın temel yapısının oluşturulduğu
aşamadır. Yazılım tasarımı, bir bileşen veya sistemin nasıl gerçekleştirileceğini belirlemek için kullanılan
teknikler, stratejiler, gösterimler ve desenlerle ilgilidir. Bu aşama yazılım bileşenleri arasındaki içsel ara
yüzler, mimari tasarım, veri tasarımı, kullanıcı ara yüzü tasarımı, tasarım araçları ve tasarımın
değerlendirilmesi alt süreçlerini de kapsamaktadır. Tasarım aşaması, yazılımın hem kullanıcı ara yüzünü hem
de programın omurgasını ortaya koymaktadır. Yapılacak tasarım, yazılımın işlevsel gereksinimlere uygun
olmasının yanı sıra kaynaklar, performans ve güvenlik gibi kavramları da göz önüne alınarak
gerçekleştirilmelidir.
2
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2.3. Kodlama
Kodlama aşaması, tasarım sürecinde ortaya konan veriler doğrultusunda yazılımın gerçekleştirilmesi
aşamasıdır. Bu süreç programlama çalışmalarının yanı sıra yazılımın geliştirilmesi ve kullanıcıya ulaştırılması
sürecindeki bütün çalışmaları kapsar. Tasarım sonucu üretilen süreç ve veri tabanının fiziksel yapısını içeren
fiziksel modelin bilgisayar ortamında çalışan yazılım biçimine dönüştürülmesi çalışması olarak da
nitelendirilebilir [5]. Yazılım geliştirme ortamı, programlama dili, veri tabanı yönetim sistemi, yazılım
geliştirme araçları seçimi kodlama aşamasında gerçekleştirilir.

2.4. Test
Test aşaması, yazılım kodlanması sürecinin ardından gerçekleştirilen sınama ve doğrulama aşamasıdır. Elde
edilen uygulama yazılımının hem belirlenen gereksinimleri sağlayıp sağlamadığı hem de gerçekleştirimin
beklentilere uygun olup olmadığını kontrol etmek için statik ve dinamik sınama tekniklerinden yararlanır.
Statik teknikler, yazılımın tüm yaşam döngüsü boyunca elde edilen gösterimlerin analizi ve kontrolüyle
ilgilenirken, dinamik teknikler sadece gerçekleştirilmiş sistemi içerir. Yazılım üretiminde ilk testler genelde
geliştirme sürecinde programcı tarafından yapılır. Bununla birlikte, asıl hata ayıklama ve geribildirim hizmeti
test ekipleri tarafından yapılır. Testler ve geribildirim müşteri yazılımı kullandığı sürece devam eder. Test
sürecinde en faydalı geribildirimler son kullanıcı test gruplarından gelir.

2.5. Bakım
Yazılımın tesliminden sonra hata giderme ve yeni eklentiler yapma aşamasıdır. Yazılımın kullanıma
başlanmasından sonra yazılımın desteklenmesi sürecini kapsar. Yazılımın eksiklerinin giderilmesi,
iyileştirilmesi gibi alt aşamaları içeren aşamadır.

3. ORM ARAÇLARININ PERFORMANS KIYASLAMASI
Kurumumuzda çok performanslı olması gereken bir projemiz olsun. Bu proje, bir SQL veri tabanından gelen
verileri sorgulamayı, bu verileri güçlü biçimde yazılan nesnelere dönüştürmeyi ve ardından bu nesneleri bir
hizmet katmanı aracılığıyla çağıran sisteme geri gönderilmesini içermektedir. Sonunda, bu hizmet
kuruluşumuzun hizmet odaklı mimarisinde (SOA) merkezi bir direk olacaktır ve bu nedenle kesinlikle hızlı
olmalı.
Genellikle ORM için .NET projeleri için Entity Framework kullanmak istenir, ancak biraz araştırma ile
StackExchange’ deki sorularını [6] ve blog yazısı [7] sonrası EF'nin basitçe yüksek performanslı sistemler
için eşit olmadığını ayrıntılarıyla açıklayan blog yazılarını ortaya koyuyor [8]. Bu boşluğa Dapper.NET
(StackOverflow da dahil olmak üzere StackExchange ailesi sitelerinde kullanılan) gibi "mikro-ORM'ler"
olarak adlandırılan ve bakım yapılabilirliği sağlama vaat eden adımlar atılır Her zaman olduğu gibi, düz
ADO.NET sorguları kullanma seçeneğine de sahibiz.
Aslında, performansın bu uygulamada ön planda olması gerektiği için bu ORM araçlarından hangisinin
kullanıcı için en iyi olduğunu ve sağladığından emin olmak isterim. Bu yüzden, bu üç veri erişim yönteminin
her birini alan ve bunları aynı örnek veri ve aynı sorguları kullanarak yapılan testleri karşılaştırılması için
GitHub üzerinde bulunan örnek bir proje üzerinde çalıştım. Bu çalışma aşağıdaki bölümlere oluşmaktadır:

3.1. Metodoloji
Bu proje Şekil 1. gibi bir veri tabanı şeması kullanılır.

Şekil 1. Veri tabanı Şeması
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Bu projede bir sporun birden çok takımı bir takımında birden çok oyuncusu vardır.
Karşı sınamak için bazı örnek verileri ihtiyacım vardı. Örnek olan bu projede, verilerin üretilmesine adanmış
bir bölümün tamamına ancak kaç spor seçebileceğinizi, her spor için kaç takım ve takım başına kaç oyuncu
seçmeniz gerektiğini söylemeniz yeterli.
Şimdi ihtiyacım olan şey, herbir ORM'de oluşturup, karşı test edebileceğim bir dizi sorgusu. Üç farklı sorgu
seçtim:
1.

Oyuncu Kimliği

2.

Takım Başına Oyuncular

3.

Spor Başına Takımlar (Oyuncular Dahil)

Her bir sorgu için, kendi koduna göre her oyuncu seçeceğim KİMLİĞİ ile Oyuncu için veritabanı (örneğin)
tüm verileri karşı test koşarım ve her yürütme için olduğu gibi DbContext veya SqlConnection oluşturmanızı
sorgu yürütmek için olabilir gereken toplam süre ortalama. Sonra, onları ortalama ve açıkça ORMs hızlı olan
bu sayı kümesi alabilirim aynı veri üzerinde birden çok çalışır yaparım.
Ardından, aynı verinin üzerinde birden çok sayı yapacağım, böylece ortalamaları alıp ORM'lerden hangisinin
en hızlı olduğunu gösterecek bir dizi sayı elde edeceğim.

3.2. Test kurulumu
Örnek olarak, Entity Framework, ADO.NET ve Dapper.NET sınama sınıfları test sınıfının kodudur:

public class EntityFramework : ITestSignature
{
public long GetPlayerByID(int id)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SportContext context = new SportContext())
{
var player = context.Players.Find(id);
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
public long GetPlayersForTeam(int teamId)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SportContext context = new SportContext())
{
var players = context.Players.AsNoTracking().Where(x =>
x.TeamId == teamId).ToList();
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
public long GetTeamsForSport(int sportId)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SportContext context = new SportContext())
{
var players = context.Teams.AsNoTracking().Include(x=>x.
Players).Where(x => x.SportId == sportId).ToList();
}
watch.Stop();
4
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}

}

return watch.ElapsedMilliseconds;

public class ADONET : ITestSignature
{
public long GetPlayerByID(int id)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using(SqlConnection conn = new SqlConnection(Constants.Conne
ctionString))
{
conn.Open();
using(SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT
Id, FirstName, LastName, DateOfBirth, TeamId FROM Player WHERE Id = @ID
", conn))
{
adapter.SelectCommand.Parameters.Add(new SqlParamete
r("@ID", id));
DataTable table = new DataTable();
adapter.Fill(table);
}
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
public long GetPlayersForTeam(int teamId)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(Constants.Conn
ectionString))
{
conn.Open();
using(SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT
Id, FirstName, LastName, DateOfBirth, TeamId FROM Player WHERE TeamId =
@ID", conn))
{
adapter.SelectCommand.Parameters.Add(new SqlParamete
r("@ID", teamId));
DataTable table = new DataTable();
adapter.Fill(table);
}
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
public long GetTeamsForSport(int sportId)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
5

585

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(Constants.Conn
ectionString))
{
conn.Open();
using(SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("SELECT
p.Id, p.FirstName, p.LastName, p.DateOfBirth, p.TeamId, t.Id as TeamId,
t.Name, t.SportId FROM Player p "
+ "INN
ER JOIN Team t ON p.TeamId = t.Id WHERE t.SportId = @ID", conn))
{
adapter.SelectCommand.Parameters.Add(new SqlParamete
r("@ID", sportId));
DataTable table = new DataTable();
adapter.Fill(table);
}
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
}
public class Dapper : ITestSignature
{
public long GetPlayerByID(int id)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(Constants.Connecti
onString))
{
conn.Open();
var player = conn.Query<PlayerDTO>("SELECT Id, FirstName, La
stName, DateOfBirth, TeamId FROM Player WHERE Id = @ID", new{ ID = id});
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
public long GetPlayersForTeam(int teamId)
{
Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(Constants.Connecti
onString))
{
conn.Open();
var players = conn.Query<List<PlayerDTO>>("SELECT Id, FirstN
ame, LastName, DateOfBirth, TeamId FROM Player WHERE TeamId = @ID", new
{ ID = teamId });
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
public long GetTeamsForSport(int sportId)
6
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{

Stopwatch watch = new Stopwatch();
watch.Start();
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(Constants.Connecti
onString))
{
conn.Open();
var players = conn.Query<PlayerDTO, TeamDTO, PlayerDTO>("SEL
ECT p.Id, p.FirstName, p.LastName, p.DateOfBirth, p.TeamId, t.Id as Team
Id, t.Name, t.SportId FROM Team t "
+ "INNER JOIN Player p ON t.Id = p.TeamId WHERE t.SportI
d = @ID", (player, team) => { return player; }, splitOn: "TeamId", param
: new { ID = sportId });
}
watch.Stop();
return watch.ElapsedMilliseconds;
}
}

Dapper.NET ve ADO.NET'in durumlarında, GetTeamsForSport sorgusundaki her bir Oyuncu için bir satır
seçeceğimizi unutmayın.
Bu EF sorgusuyla tam bir karşılaştırma değil, ancak amaçlarım için iyi çalışıyor.

3.3. Sonuçlar
Aşağıdaki sonuçlar, her biri 8 spor, 10 sporda 30 takım ve takım başına 100 oyuncu içeren 10 tekrarlamaya
aittir.
Entity Framework Sonucu

Şekil II. Entity Framework Sonucu.

7

587

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
ADO.NET Sonucu

Şekil III. ADO. NET Sonucu.
Dapper.NET Results

Şekil IV. Dapper.Net Sonucu.

8
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3.4. Analiz
Yukarıdaki verilerde görebileceğiniz üzere, Entity Framework, ADO.NET veya Dapper.NET'ten çok daha
yavaş, 3-10 kat daha yavaş.
Açık konuşalım: Bu testte kullanılan yöntem, bununla, özellikle "Spor Başı Takımlar" sorgusuyla alâkalı bir
sorundur. Bu sorguda, ADO.NET ve Dapper.NET sorguları yalnızca katılan verileri seçerken, Entity
Framework belirli bir spordaki iki ekibi ve her takımdaki oyuncuları (Include () ifadesi) seçiyordu. Daha sıkı
bir istatistiksel çalışmada, test iyileştirilecek veya bu sonuçlar dışarı atılmış olacaktır.
Benim için ilginç olan şey Dapper.NET'in, daha karmaşık sorgular için ADO.NET'ten ortalama olarak daha
hızlı olmasıydı. Bana göre, Dapper.NET'i ilk kullanışınızda (EF ile gerçekleştiği gibi) bir performans vuruşu
varmış gibi görünüyor; ancak bir kez geçmiş olsaydınız, Dapper.NET inanılmaz derecede hızlıdır. Bunun
ADO.NET sınama durumlarda bir SqlDataAdapter kullandığımız gerçeği ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum
ama, bunu kanıtlayamam da.
“Spor başına takımlar" sorgusunu atarsanız bile, EF'nin Dapper.NET veya ADO.NET'den en az 3 kat daha
yavaş kaldığını görürsünüzVeriler, en azından ham hız ve bu sorgularla Entity Framework'in en yavaş seçenek
olacağını ve Dapper.NET'in (en azından en hızlı) olacağını gösteriyor. Bu yüzden nihai sonucum sizi
şaşırtabilir.

3.5. Sonuç
Projemizde Dapper.NET'i kullanacağız; Bu kadar şüphe yok. Bununla birlikte, onunla gelişmeye
başlamayacağız ve kullanılmakta olan tek ORM olmayacak. Plan, bu projeyi Entity Framework kullanarak
geliştirip, daha sonra Dapper.NET'i sistemin performans artırmaya ihtiyaç duyduğu bazı senaryolarda
optimize etmektir. Evet, en yavaş başlangıç seçeneğiyle gidiyoruz. Neden bunu yapalım?
Dapper.NET'i kullanmanın en büyük dezavantajı, çıplak SQL sorgularınızın kodunuzda olmasıdır. Kısacası,
Dapper.NET tartışmasız bir şekilde EF'den daha hızlıdır ve düz ADO.NET'den biraz daha hızlıdır, ancak
EF'deki geliştirme çoğunluğunu yapıyor ve ardından Dapper.NET ile gerektiğinde optimize ediyoruz. Bunun
gelişme kolaylığı ile performans arasında bir denge olacağını düşünüyoruz (ve umarız hem bitmesine hem de
doğru yapmamıza izin verilir
Bana inan mı yormuşun? İyi! Uygulamayı alın ve kendiniz görün!
Ayrıca, metodolojimde açık bir şekilde yanlış bir şey görürseniz, bana bunu söyleyin! Bu yazı ve örnek
projede sorunlar varsa bunları güncellemekten memnuniyet duyarım.
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Abstract
Raw tincal ore contains calcite, dolomite, clay minerals and very few of boron minerals such as probertite,
colemanite and ulexite. The most important problem is impurities in the products obtained during production.
Impurities that can be encountered are Ca2+, Mg 2+, SiO 2 , SO 4 2- and Cl- when raw tincal dissolves in water
or weak borax solutions at 90-93oC. The presences of Ca2+, Mg2+, SiO 2 impurities have negatively an effect
on crystallization. Ca2+ impurity also causes to probertite formation in crystallizer during crystallization and
in process lines being passed weak solutions. This formation causes to increase in Ca2+ impurity in borax
crystals and plugging in the lines, which leads to blockage and stop the process. Therefore, removing Ca2+
from saturated borax solutions containing Ca2+ is an important problem.
In this study, optimum conditions of precipitation of Ca2+ content as probertite are examined before saturated
and hot borax solutions were sent to crystallization. So, prevention of probertite formation is aimed in
crystallizer during crystallization and in process lines after crystallization. In experiments carried out at 92oC
in flasks in a shaking water bath, filter pore size, shaking time, cationic surfactant concentration and
probertite amount were chosen as parameters.
In result, filter pore size, shaking time and probertite amount are effective on removing Ca2+ and probertite
amount is the most effective parameter. It is followed by filter pore size and shaking time respectively.
Cationic surfactant concentration is not effective.
Keywords: Tincal, borax pentahydrate, impurities

1.

INTRODUCTION

Use of boron minerals as raw material has become a techno-economical fact bearing closely on various sectors
and technologies. In Turkey, having 72% of the World’s boron reserves, boron minerals mined as commercial
are colemanite, tincal and ulexite. Boric acid is produced from colemanite by sulphuric acid process and borax
pentahydrate and decahydrate from tincal by dissolving it hot water. Ulexite is exported as a concentrated ore,
too.
Raw tincal ore contains about 25-28% of B 2 O 3 . This ore dissolves with water or weak tincal solution at 9295oC, and then, solid-liquid mixture is seperated to clear solution and solid residue. After obtained clear
solution is concentrated up to 1.24-1.25 g.cm-3 of density, borax pentahydrate is crystallized by cooling to 65oC.
During this treatment, ores containing calcium such as calcite, dolomite and gypsum, boron minerals such as
colemanite, ulexite, hydroboracid, and clay minerals in raw tincal ore give calcium and magnesium to solution.
If especially Ca2+ is not removed from solution, it precipitates as probertite, process lines clog by and by and
the process stops. Also, probertite occurs in crytallization period and it causes Ca2+ impurity in product.
In realation to the production of borax from tincal, many studies, being patented some, have been carried out
to prevent passing Ca2+ to solution or to remove Ca2+ passing to solution before borax cristallization period. In
a patent, a soluble carbonate was added to mixture while tincal was dissolving in water, and then, a clear
solution was obtained by filtration of mixture. Ca precipitation was taken place by adding a certain amount of
*
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calcium carbonate to clear solution. It was stated that by this way, Ca2+ concentration of the solution can be
dropped under 40 ppm[1]. In another patent, it was proposed to add probertite, a boron mineral to clear borax
solution seperated by filtrating[2]. In another study, probertite and ulexite were added clear borax solution from
tincal to precipitate Ca2+ and it was determined that probertite was more effective than ulexite in Ca2+
removal[3].
In this study, effects of various parameters such as filter pore size, cationic surfactant concentration, probertite
amount and shaking time are investigated on removal of Ca2+ from clear tincal solution containing Ca2+, which
is prepared synthetically

2.

MATERIAL AND METHOD

2.1 Materials
Borax pentahydrate, probertite and cationic surfactant were supplied from Eti Mines Corp. Turkey. Probertite,
from precipitations forming in process lines during the production of borax pentahydrate was diminished to 125+177 µm.

2.2.Parameters and their levels
Filter pore size, shaking time, cationic surfactant concentration and probertite amount were chosen as
parameters. Levels of parameters are given in Table I.
Table I. Parameters and their levels

Parameters

Parameter Leves

A

Filter pore size(μm)

12

8

3

2.5

B

Shaking time(min)

30

60

120

180

C

Cationic surfactant con. (ppm)

1

2.5

5

10

D

Probertite amount(%)

0.5

1.0

2.0

3.0

2.2 Experimental
Experiments were realized according to an experimental plan prepared in pursuant of Taguchi L 16 (44)
orthogonal experimental design. Firstly, 2 L of saturated borax solution containing 1000 ppm Ca2+ at 90oC was
prepared using borax pentahydrate as a stock solution(synthetical tincal solution). 200 mL of this stock solution
was put in 250 mL- flusk. After adding required additives according to experimental design, the flusk was
shaked at certain shaking rate and 92oC. Ca2+ was analysed with ICP in clear solution obtained by filtering
flusk content. Analysis results were statistically evaluated.

2.3 Experimental Design and Taguchi Method
The aim of experimental design methods is to search reason of changes taking place in an analyzed system and
to remove these changes or to study to strengthen the system across changes[4].
Taguchi experimental design method goes on fractional factorial design prenciples, which performed minimum
amount of experiments for low cost. In design stages of product, there are a lot of factors, ones controllable and
ones uncontrollable. These factors may affect each other, too. The most effective method is statistical
experimental design to be able to determine the effects on product and product performance of controllable and
uncontrollable factors. By experimental design, it is possible to determine interactions on product of a lot of
factors by low cost and to take precautions in design stage across parameters which cause variability[5].
According to Taguchi method, optimum study conditions of a product must be determined by taking into
account environmental conditions at which the product will be used and states of compounds used in its
production According to Taguchi, the most impotant stage to increase the quality of a product is parameter
design for both product and process design[6].
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Taguchi has proposed two different method to achieve all the analysis. The first is main effect of averages of
only one study or repeated studies. The second approach, proposed for studies with many parameters is to use
S/N(signal/nose ratio) for the same stages of analysis. S/N analysis detects the most appropriate group for
process conditions from variation in results[7].

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. The effects of experimental parameters on calcium removal in synthetical tincal solution
Experimental plan prepared according to L 16 (44) ortogonal experimental design and results are given in Table
II. The variance analysis has been applied to the results in Table III F values in Table III shows effect of each
parameter on Ca2+ removal.
Table II. Experimental plan for Ca2+ removal from synthetical tincal solutions and results
Run

Parameters and their levels

No

Starting
Ca

+2 ( ppm)

Exp. 1
Ca

+2( ppm)

Exp. 2
Ca

+2( ppm)

Avarage
Ca+2( ppm)

A

B

C

D

1

1

1

1

1

996

393

407

400

2

1

2

2

2

996

190

170

180

3

1

3

3

3

996

72

76

74

4

1

4

4

4

996

39

41

40

5

2

1

2

3

996

223

239

231

6

2

2

1

4

996

20

19

20

7

2

3

4

1

996

213

227

220

8

2

4

3

2

996

94

90

92

9

3

1

3

4

996

49

47

48

10

3

2

4

3

996

27

29

28

11

3

3

1

2

996

9

11

10

12

3

4

2

1

996

154

150

152

13

4

1

4

2

996

200

232

216

14

4

2

3

1

996

368

392

380

15

4

3

2

4

996

98

94

96

16

4

4

1

3

996

120

128

124

In evaluation by using standard F table, because F values of A,B,D parameters are bigger than those in standard
F table, these parameters are effect. F value of C parameter is smaller than those in standard table and this
parameter is not effect. According to these result, the most effective parameter is probertite amount. Filter pore
size and shaking time follow it, respectively. Cationic surfactant concentration is not effective.
Table III. Varians analysis for calcium removal in synthetical borax solution

(A)Filter pore size(μm)

3

Sum of
squares
(SS i )
92970

(B)Shaking time (min)

3

80971

(C) Cationic surfactant con. (ppm)

3

6446

2149

3,30

Noneffective

(D)Probertite amount (%)

3

245383

81794

125,6

Effective

Error

19

12367

651

Sum

31

438138

Parameters

Degrees of freedom
(SD i )

Squares
average
(MS i )
30990

F

Efficiency

47,61

Effective

26990

41,47

Effective

7
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3.2 Effects on performance statistics of process parameters in Ca2+ removal from synthetical
tincal solutions
It has been calculated values of performance statistics(Ym) for each parameter to see the effects of parameters
on performance statistics and to determine optimum process conditions(Table IV). After that, performance
statistics values have been graphed versa parameter levels as seen in Figure 1.
According to Figure 1 and Table II optimum conditions have been determined as 2.5 µm for filter pore size, 12
miute for shaking time, 1 ppm cationic surfactant concentration and 3% for probertite amount.
Table IV. Performance statistics values of parameters studied in Ca2+ removal from synthetical tincal solutions
Paramaters

A: Filter pore size (μm)

B: Shaking time (min)

C: Cationic surfactant (ppm)

D: Probertite amount (%)

Levels

Ym

1

173,5

2

140,75

3

59,5

4

204

1

223,75

2

152

3

100

4

102

1

138,5

2

164,5

3

148,5

4

126

1

288

2

124,5

3

114,25

4

51

Fig. 1. Effects of parameters studied on performance statistics in Ca2+ removal from synthetical tincal solutions
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3 Observed and estimated Ca2+ amounts in synthetical tincal solution under optimum
conditions

3.

It is seen that parameter levels which marginal average and performance statistic values are maxima are A3,
B3, C1 and D4. After Ca2+ removal, estimated Ca2+ values in synthetical tincal solutions are ziro under
optimum conditions. Under these conditions,Ca2+ amounts in synthetical tincal solutions are 16 and 28 ppm.
Table V. Observed and estimated Ca2+ amounts in synthetical tincal solution under optimum conditions
Optimum condition
Parameters
A
B

Filter pore size(μm)
Shaking time(min)

Exp.1*

Exp.2**

Value

Level

Value

Level

V alue

Level

3

3

3

3

3

3

120

3

120

3

180

4

C

Cationic surfactant (ppm)

1

1

1

1

1

1

D

Probertite amount(%)

3

4

1

2

1

Observed Ca2+(ppm)

16

28

2
24

Estimated Ca2+(ppm)

0

0

0

Confidence interval

0-60,51

0-60,51

0-60,51

4. RESULTS
In runs, a stock solution containing 28% Na 2 B 4 O 7 and 1000 ppm Ca2+ were prepared using borax pentahydrate,
produsing in Eti Maden Corp. in Kırka, Eskişehir in Turkey. Filter pore size, shaking time, cationic surfactant
concentration and probertite amount were as parameters in experiments occured using 200 mL- samples from
stock solution. In according to experimental plan with 16 experiments of Tagushi Method, the smallest- the
best was used as performance cryterium.It was found in this optimization that probertite amount(%), shaking
time(min) and filter pore size(µm) were effective and surfactant concentration(ppm) was not effective.
Optimum conditions were determined as 3% for probertite amount,120 min for shaking time, 3 µm for filter
pore size and 1 ppm for cationic surfactant concentration. Under these conditions, estimated Ca2+ concentration
in borax solution was 0 and observed Ca2+ concentrations were 28 and 24 ppm.These results are under
precipitation level of probertite in borax solutions and satisfactory.
In experiments carried, Ca2+ reacts with pentaborate ion in medium as follows,
2Na+ (aq) +2Ca+2 (aq) +2B 5 O 6 (OH) 4 - (aq) +4OH- (aq) +4H 2 O⇌Na 2 O.2CaO.5B 2 O 3 .10H 2 O (s)
occuring probertite precipitates with -125+177 µm probertite added as vaccine crystal.
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Abstract
In this study, described in detail includes a brief description of a solar based heat pump system as a
heating system, concentrating on thermodynamic analysis. The main purpose of this work is to do
thermodynamic analysis on performance of the heat pump system. Hydrocarbon (R600) refrigerant is
selected as working fluid in this study. The heating coefficient of performance (COP) for the overall
system is calculated as 3.37, while the corresponding exergy efficiency is found as 20.45%. The effect of
ambient temperature on exergy efficiency is investigated for the overall system, and also has been
presented as graphics.

Keywords: COP, exergy, heat pump, solar energy.

1. INTRODUCTION
Currently, the concerns about to consumption of energy sources have increases in the world. In addition, the
depletion of fossil resources and the environmental pollution problems have become major global issues. But
the fossil fuels are still being used various purposes, although have raised some environmental concerns such
as global warming, climate change, melting of polar ice sheets, pollution, ozone layer depletion, acid rains
and rise in sea levels [1]. Therefore, efficient of the energy utilization is getting very important many
applications. In the world, buildings are highly energy consumer in all energy consumptions. In this context, a
high thermal efficiency heat pump has been proposed as a new heating apparatus [2] 1.
Renewable energy power systems have begun to gain importance in recent years, due to the negative effects
of fossil-based fuels. Solar and geothermal energies are most important in renewable energy sources system
for thermal applications. Especially, solar energy is most abundant energy source in the world. Therefore,
there are many study related to solar-based power generation systems in practice and literature. One of them
the solar-based heat pump (SHP) system has become too prominent in recent studies. SHP system uses solar
energy providing heating, cooling and hot water for buildings.
Bellos and Tzivanidis [3], investigated an energetic and financial sustainability of solar-based heat pump
systems for Europe. They have performed that the plat plate collector assisted heat pump system and
1
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performance coefficient (COP) of solar assisted system founded as close to 4. Tzivanidis et al. [4] compared
solar-based heat pump system with convectional air source and fan coil system for heating of Greece climate.
Chen et al. [5] reported a performance assessment of heat-pipe solar photovoltaic/thermal based heat pump
system. It is understand from their study, the COP of solar-based system has increased with the increase of
solar radiation and ambient temperature. Chow et al. [6] studied a potential use of photovoltaic solar based
heat pumps system in Hong Kong conditions. They have found of the yearly-average COP as 5.93 with
R134a refrigerant. Additionally, many researchers have studied relevant to SHP system in the literature [710].
In the proposed study, the thermodynamic performance assessment of a SHP system for heating application.
The coefficient of performance (COP) and exergy efficiency the SHP system are computed by using
Engineering Equation Solver (EES) software. In this study, hydrocarbon (HC) R600 fluid is selected as
working fluid.
2. SYSTEM DESCRIPTION
A schematic diagram of proposed system is illustrated in Fig.1. In addition, the temperature-entropy (T-s) and
pressure-enthalpy (P-h) diagrams of SHP system are given in the Fig.2.

Fig.1. Schematic diagram of SHP system

Fig.2. T-s and P-h diagram of SHP system
As shown in Fig.1, the SHP system can be divided into three main circuits; a) a solar thermal collector, b) a
heat pump and c) radiator heating circuit. The flat plate solar collector is selected to requirement of heat
demand in the study. R600 refrigerant is superheated vapor phase at point 2. The heat exchanger II operates
as a condenser in cycle, while the heat exchanger I is works as an evaporator. The offered SHP system is used
for the heating of buildings. In this study, R600 refrigerant has been used in the heat pump cycle while the
water has been used in the solar collector and radiator heating circuits. Because of R600 refrigerant is a
poisonous fluid type, water is selected in the radiator circuit where people are present. In this way, R600
refrigerant can be held in outside of the building.
The refrigeration of (R600) thermophysical properties are given Table I. Because of R600 refrigeration low
Ozone Depletion Potential (ODP) and Global Warming Potential (GWP), in this study selected as working
fluid.

Table I. Thermophysical properties of R600[11] .
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Properties
Critical Pressure (Bar)
Critical Temperature (oC)
Boil Temperature (oC)
Molecular Weight (kg/kmol)
GWP
ODP

R600
3,8
152
-0,4
58,13
3
0

3. THERMODYNAMIC ANALYSIS
The energy and exergy analyzes are crucial in determining the performance of a thermal system and have
begun to emerge in recent years. The SHP system components shown in Fig. 1 can be treated as a control
volume. The thermodynamic analysis of the SHP system was performed based on the following general
assumptions;






Kinetic and potential energies neglected
The isentropic efficiency of the compressor was taken to 80%.
The heat losses in the pipes and the system have been neglected
Adiabatic and irreversible compression an isentropic efficiency of 0.8
All system components operate under steady-state conditions. Ambient (dead state) temperature
(T 0 ) 21 oC and ambient pressure (P 0 ) 101,325 kPa

For the steady-state process, the mass, energy and exergy balance for the each control volume can be
expressed as follows;
(1)
is the mass flow rate, and the subscript in stands for inlet and out for outlet. The mass balance
where
equation can be expressed in the rate form as with all energy terms as follows[15];
(2)
The general exergy balance can be expressed in the rate form as;
(3)
(4)
Using Eq. (4), the rate form of the general exergy balance can also be written as
(5)
here

is the heat transfer rate through the boundary at temperature, T k at location k,

is the work rate,

is the flow (specific) exergy, h is enthalpy, s is entropy, and the subscript zero indicates properties at the
restricted dead state of P 0 and T 0
The specific exergy (flow exergy) of refrigerant (or water) is calculated by;
(6)
The exergy rate is calculated by;
(7)
For solar collector the energy and exergy balance can be written below;
The useful power from the collector is defined as;
(8)
is useful the power of solar collector and
is the mass flow rate in solar collector pipe. The
where
subscripts “in” and “out” indicates the solar collector inlet and outlet.
The rate of heat collector by solar flux is calculated as;
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(9)
where
is solar collector area (m2), I solar radiation and solar optical efficient. The solar collector
heat loss assumed approximately 10%.
Petela [12] gives the exergy of solar energy, in terms of reference and sun’s temperature.
(10)
is the function of the outer surface temperature of sun where Tsun = 5739 K [13].
Where,
Energy (or first law) efficiency of the HP unit (COP HP ) and the whole HP system (COPsys) are determined as
follows, respectively,
(11)

(12)
The exergy efficiency for whole system is calculated as fallows;
(13)

4. RESULTS AND DISCUSSION
In this section of this paper, the leading outputs of thermodynamic performance assessment of SHP system
has been investigated according to several parameters. The results of thermodynamic analysis for stream of
SHP system are given Table II. at constant 600 W/m2 solar radiation.
Table II. Thermodynamic analysis results for stream points of SHP system

Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

P (kPa)
110
600
600
110
101.3
116.3
116.3
101.3
111.3
111.3

T (oC)
32
67.41
40
1.658
50.4
46.4
46.91
35
35.7
46.39

h (kJ/Kg)
639.1
732.7
296.6
296.6
211.1
194.4
196.5
146.7
149.6
194.3

s (kJ/Kg-oC)
2.588
2.64
1.327
1.351
0.7089
0.6568
0.6635
0.5049
0.5144
0.6567

(kg/s)
0.055
0.055
0.055
0.055
0.361
0.361
0.361
0.300
0.300
0.300

Ex (kW)
0.203
4.093
1.772
1.371
2.081
1.572
1.633
0.405
0.449
1.303

Table III shown that the exergetic performance assessment results of proposed SHP system. As seen Table 4,
while the solar collector has higher exergy destruction rate, the expansion valve has lowest exergy destruction
rate for system. Exergy destruction occurs in heat exchangers because of the inlet and outlet temperatures
differences.
Table III. Exergetic assessment results of SHP system

Heat exchanger-1
Compressor
Heat exchanger-II
Expansion valve
Pump-I
Pump-II
Solar Collector
Total

2.066
0.8242
1.873
0.4011
0.7081
0.8372
12.49
19.2

10.76
4.29
9.75
2.08
3.68
4.36
65.0
100

The effect on various reference temperature on COP and exergy efficiency of SHP system are illustrated in
Fig.3. The COP and exergy efficiency of SHP have found as 3.37 and 0.1674 respectively, at constant 600
W/m2 solar radiation. As Fig 3, the exergy efficiency of SHP system decreasing with the reference
temperature increases from 5 oC to 30 oC.

598

Thermodynamic Performance Assessment of a Solar Based Heat Pump System for Heating Application,F.
Yılmaz, R. Selbaş, M. Öztürk
0.4

3.8

y
3.6

COP sys

COPsys

0.3

3.4

y

0.2
3.2

3
5

10

15

20

25

0.1
30

Treference (o C)

Fig.3. Effect of various reference temperatures on COP and exergy efficiency of SHP system

Fig. 4 seen that the effect of condenser temperature on COP and exergy efficiency of SHP system. as can be
seen this Figure, while the condenser temperature increase, the COP of SHP decreases but exergy efficiency
is increased. The COP and exergy efficiency of SHP system has found as 3.149 and 0.2826, respectively, at
constant 50 oC condenser temperature.
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Fig.4. Effect of condenser temperatures on COP and exergy efficiency of SHP system

The change in COP and exergy efficiency of SHP system with various compressor isentropic efficiency
presents in Fig 5. The COP and exergy efficiency of SHP system increases with increasing compressor
isentropic efficiency. It can be said that the effect of increasing the isentropic efficiency of the compressor on
the efficiency of the system is positive.
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Fig.5. Effect of compressor isentropic efficiency on COP and exergy efficiency of SHP system

In Fig.6 shown that the effect of heat exchanger-I efficiency on COP and exergy efficiency of SHP system.
As the Figure, the COP and exergy efficiency of SHP system increases with increase in the heat exchanger-I
efficiency. It is understood that the increase in the efficiency of the heat exchanger-I is a positive effect of
COP and exergy efficiency of SHP system.
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Fig.6. Effect heat exchanger –I efficiency on COP and exergy efficiency of SHP system
The effect of solar radiation on exergy destruction rate and exergy efficiency of SHP system are presented in
Fig.7. As can be seen figure, an increase in solar irradiation cause on increase in the exergy destruction rate of
SHP. However, the exergy efficiency of SHP decreased.
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Fig.7. The effect of solar radiation on exergy destruction rate and exergy efficiency of SHP
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5. CONCLUSION
In the proposed study, thermodynamic performance assessment of solar-based heat pumps system for heating
application is evaluated. In this context, the energy and exergy efficiency and exergy destruction rates of
solar-based heat pumps system are investigated according to various parameters. Because an energetic
assessment cannot supply satisfactory knowledges for energy loss rates from any process, an exergetic
assessment is conducted. In this paper, R600 refrigerant is used as a working fluid. The main concluding
remarks results from in this study;
•
•
•
•
•

Increasing of condenser temperature causes a decrease in COP of SHP system.
Increasing of condenser temperature causes an increase in exergy efficiency of SHP system.
While the reference temperature increases, the exergy efficiency of SHP system decreases.
The total exergy destruction rate of SHP system is calculated as 19.2 kW.
The COP and exergy efficiency of SHP system are founded as 3.37 and 20.45%, respectively, at
600 W/m2 solar radiation.
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Abstract
Boron is one of richnesses of Turkey. In Turkey having 73% of The World’s boron reserves, the most important
boron ores are ulexite, colemanite and tincal. Boric acid is produced from colemanite by sulfuric acid process
and borogypsum (CaSO 4 .2H 2 O) becomes as a by-product. At present, borogypsum, being a worthless by-product,
is rejected. This waste must be remove by evaluating from environmental standpoint.
On the other hand, in the production of normal Portland cement, setting time is regulated by adding 5-6% of
natural gypsum to clinker. In this study, it has been investigated the properties of cements obtained by using
borogypsum instead of natural gypsum. For this purpose, concrete mixtures using prepared cements have been
obtained and their standard strength tests have been carried out. Obtained results have been compared with
standard test values.
In result, it has been seen that it has reached to values obtained using normal Portland cement in standard
strangth tests of concretes prepared by using borogypsum, obtained results are better than values obtained by
blended Portland cement.
Keywords: Cement, concrete, borogypsum, solid waste

1.

INTRODUCTION

Today, cement is one of the most consumed chemical products. Cement is made by grinding together a mixture
of limestone and clay, which is then heated at a temperature of 1,350-1,450°C. What results is a granular substance
called "clinker," a combination of calcium, silicate, alumina and iron oxide. During cinkerization, various chemical
reactions, caused to formation of clinker take place. Here, fossil fuels are used as energy source. After obtained clinker
is cooled, it is mixtured with 5-6% gypsum. Cement, a hydrolic binder is a product gotten by grinding the mixture of
clinker-gypsum in grinder.
Cement technology is developed in parallel with today’s technology. These developments take place especially in areas
of searching, improving and standardization of nonstandard new cements. On the one hand, while trying to obtain
expensive cements with high pressure resistance, high resistance to corrosion and chemical effects, high plasticity and
low density, on the other hand the production of substandard cement which is aimed to be used as an additive material
by many polluting industrial wastes but which is cheaper is emphasized.
The fact that waste materials cause environmental pollution has led people to try to evaluate these wastes. Today
industrial wastes reach big sizes by type and quantity. The environmental pollution caused by the haphazard reception
of waste generated during the production of various industrial establishments is directly or indirectly affecting human,
animal and plant health negatively. In order to reduce these negative effects, it is necessary to study the amount and
quality of wastes of industrial establishments causing environmental pollution and how to dispose of them[1].
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Today, the most important wastes used as cement additive materials are blast furnace slag and volatile flue ash produced
in steel production. In Turkey, pyrite ash is also used for this purpose.
Colemanite, ulexite and tincal ores are extracted in Turkey, which has 73% of world boron reserves [2]. Boron industry
in Turkey is one of the industrial enterprises where the amount of waste is large. Various wastes produce during the
concentration of the run-of-the-mill boron ores and productions of boric acid, borax penta and decahydrates.
One of these is waste called borogypsum which are formed by sulfuric acid and colemanite during the production of
boric acid, as follows.
2CaO.3B 2 O 3 .5H 2 O +2H 2 SO 4 + 6H 2 O →6H 3 BO 3 + 2CaSO 4 .2H 2 O
According to the data of 2015, 290,000 tons of boric acid was produced from colemanite sulfuric acid process in
Turkey. This corresponds to approximately 145,000 tonnes of borogypsum and is disposed of.
In this study, concrete was prepared from the cement obtained by adding borogypsum in place of gypsum to clinker.
Using standard test methods, the mechanical properties of prepared concrete according to standard test methods were
examined. In addition, the optimum value of the amount of water used during concrete preparation has been tried.

2.

MATERIAL AND METHOD

The borogypsum used in this study were obtained from the factories of Eti Mining General Directorate in Bandırma.
Borogypsum are formed by dissolution and reaction of colemanite in sulfuric acid solutions. In addition to gypsum
(CaSO 4 .2H 2 O), there are also components such as clay from the concentrate used. This waste was milled with a grinder
and used in experiments by sieving from a 150µm sieve. Chemical analysis of the waste is given in Table 1 Cement
and clinker used in experiments was supplied from Erzurum Aşkale Cement Factory. The chemical analysis of this
clinker and the cement obtained from this clinker are given in Table 2.1
Table2.1. Chemical analysis of borogypsum used in study

Compounds
B2O3
CaO
1,62
27,80

SO 3
44,20

MgO
1,53

Na 2 O
1,32

Al 2 O 3
0,23

Fe 2 O 3
0,84

SiO 2
20,95

In the works, mortars were prepared with the help of a mixer by using different cements prepared by mixing the clinker
with 2.5 - 5.0 - 7.5- 10.0 and 15.0 ratios of the milled and sieved borogypsum given in Table 2. 1 These mortars were
then placed in a 3-chamber steel mold with dimensions of 4x4x12 cm, subjected to vibration for exact placement of the
mortar, and the outer surface of the concrete in the mold taken from the vibrator was smoothed with a smooth steel
ruler.
These samples were stored for 24 hours in a saturated environment with 90% moisture for the first hydration, then the
samples removed from the molds were kept in pools with lime saturate water for 2, 7 and 28 days. The samples taken
from the pools were then tested for compressive strength with universal testing devices and compared to the standard
values given in Table 2. 3.
Table 2. 2 Chemical analysis of clinker and cement used in study

Parameter

Clinker, %

Cement, %

Dissolved SiO 2
Undissolved Solid
SO 3
CaO
MgO
Al 2 O 3
Fe 2 O 3
Heating loss

20,70
0,19
1,12
65,19
2,70
5,44
3,52
0,33

19,58
1,06
2,64
62,93
2,61
5,10
3,36
1,74
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Table 2. 3 Mechanical and physical properties in cements[3]
Strength Class

Compressive strength (Mpa)
Early strength

Standard strength

2 days

7 days

32,5 L*

-

32,5 N

-

≥12,0

32,5 R

≥10,0

42,5 L*

-

≥16,0

≥10,0

42,5 N
42,5 R
52,5 L*
52,5 N
52,5 R

28 days

≥16,0

-

Setting time
(min)

-

≥20,0

-

≥20,0

-

≥10,0

-

≥30,0

-

≥32,5

≥52,5

≥75

≥42,5

≥62,5

≥60

≥52,5

-

≥45,0

*This strength class is only defined for CEM III cements.

3. RESULT AND DISCUSSION
3. 1 Mechanical and physical properties
The mortars prepared using cement prepared by adding 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 and 15.0 % of borogypsum to the clinker
were subjected to compressive strength and tensile strength tests for 2, 7 and 28 days. The results obtained with the
universal test devices are given in Figures 1 to 6.
According to the results shown in Figures 1 to 6, it is seen that concretes obtained with 2.5% and 5.0% borogypsum
added cement have similar results to those obtained with no additive Portland cement and higher strength than concretes
made with additive Portland cement. The strength of concretes decrease with increasing the percentage of waste.

3.2 Setting times
The setting times of the concrete obtained with clinker, nomal portland cement and borogypsum added clinker were
measured and the results shown in Figure 7 were found. Accordingly, it is seen that the setting time, starting point of
setting time and end point of setting time increase with the increase of the borogypsum rate.

25

Compressive Strength (N/m2)

20

15

10

5

Cement
Clinker

0
0

2

4

6

8

10

Borogypsum Ratio (%)
Figure 3. 1 2- Day compressive strength of concrete obtained with borogypsum added cement
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Figure 3. 2 7- Day compressive strength of concrete obtained with borogypsum added cement
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Figure 3. 3 28 - day compressive strength of concrete obtained with borogypsum added cement
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Figure 3. 4 2-day tensile strengths of concrete obtained with borogypsum added cement
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Figure 3. 5 7-day tensile strengths of concrete obtained with borogypsum added cement
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Figure 3. 6 28-day tensile strengths of concrete obtained with borogypsum added cement
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Figure 3. 7 Variation of the setting time of the borogypsum-added cement

3.3. Variation of specific surface area
The specific surface areas of the cements obtained by the addition of borogypsum at different ratios to the clinker were
found and the change with additive ratios is given in Figure 3. 8
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Figure 3. 8 Variation of the specific surface area of the borogypsum-added cement

4. CONCLUSION
1- The comparisons in Chapter 3. 1 were made with 52.5 N strength cement. For this class of cements, the 2 day early
strength must be equal to or greater than 20 MPa and the 28 day strength must be 52.5 MPa or greater. The length of
the ridge must be 45 min or longer. The results obtained meet these values up to 5% borogypsum additive.
2- Tensile strength tests were also carried out with a universal tester. According to the test results, the tensile strengths
of 2, 7 and 28 days obtained from the clinker obtained at the time of working in Erzurum Aşkale Cement Plant were
4.2, 6.1 and 8.0 MPa respectively, and in the concrete prepared with cement produced by using these clinkers, 4.3, 6.0
and 8.0 MPa. The same values in the concrete obtained with the borogypsum mixed cement are almost the same with
the non- additive cement up to the contribution of 5.0%.
3-The specific surface area of clinker is 2850 cm2 / g and the specific surface area of the unmixed Portland cement
obtained from this clinker is 3150 cm2 / g. In the case of borogypsum added cement, the result obtained for 5% additive
clinker is the same. As the additive ratio increases, the specific surface area increases. The borojıps particle size, which
is the reason for the small specific surface area of Portland cement, is the use of borojipsin of 100 mesh sieve size.
4- The results of the strength and the settling time of concrete to be prepared with cement which will be obtained by
adding borogypsum up to 5.0% give similar results to the concrete to be prepared with the 52, 5 N strength class cement.
Therefore it is understood that borogypsum can be added up to 5.0% in the clinker.
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1

Özet
Al alloy composites have been increasingly used in recent years in the recent years replacing
many conventional metals like steel, iron, etc. in the field of automobile, aerospace, marine,
high speed trains, etc. In the present work, production of AlCu, AlCu–10%hBN, AlCu–5%
B4C+5%hBN, AlCu–10% B4C (wt) composites by hot pressing sintering techniques were
studied. The composites were produced under a pressure of 35 MPa, at 550 °C, and for a
sintering time of 3 minutes. Hardness values were measured by hardness device. The relative
densities of the composites were measured by Archimedes’ principle. Microstructure of
composites were determined by optical microscope and X-ray diffraction (XRD) analysis. The
results showed that addition of B4C and hBN increased the hardness of composites.

Keywords: Al alloy, Al 4 C/hBN, hardness, XRD

1. GİRİŞ
Malzemelerin özgül mukavemetinin (mukavemet/yoğunluk) havacılık ve otomotiv sanayiinde önemli bir
faktör olduğu bilinmektedir [1,2]. Bu malzemeler, mekanik, fiziksel ve tribolojik özellikler arasında iyi bir
uyum sergilemelidirler [2]. Bu özellikleri karşılamada tek tür metal veya alaşım yetersiz kalmaktadır. Bu
durum, metal matrisli kompozitlerce (MMK) karşılansa da eksiklik tamamen giderilememektedir. MMK’ler
çok çeşitli mühendislik uygulamalarında ihtiyaç duyulan isteğe göre uyarlanmış özellik kombinasyonlarını
sunmalarıyla dikkat çekmektedir. Bu özellik kombinasyonlarının bazıları şunlardır: yüksek özgül mukavemet,
düşük katsayılı termal genleşme ve yüksek termal direnç, iyi sönümleme kapasitesi, üstün aşınma direnci,
yüksek özgül esnemezlikve tatmin edici korozyon direnci seviyeleridir [3-5]. Alüminyum, MMK'lerin
gelişiminde matris malzemesi olarak en çok kullanılan metalik alaşım olmaya devam etmektedir [6].
Alüminyum hibrit kompozitler (AMK), gelişmiş mühendislik uygulamalarının son taleplerini karşılama
potansiyeline sahip yeni nesil metal matris kompozitlerdir. Bu talepler, geliştirilmiş mekanik özellikler,
geleneksel işleme tekniğine uyum ve alüminyum hibrit kompozitlerinin üretim maliyetini düşürme ihtimali
sayesinde karşılanır. Bazı işlem parametreleri takviye edici partiküllerle ilişkili olduğundan malzemelerin
performansı, çoğunlukla, takviye edici maddelerin doğru kombinasyonunun seçilmesine bağlıdır. Takviye
partiküllerin birkaç kombinasyonu alüminyum hibrit kompozitlerinin tasarımında kavramsallaştırılmıştır [7].
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Farklı sentetik seramik partiküller içeren hibrid AMK'ler, temel olarak, üretim maliyeti üzerinde daha az
düşünülerek performans optimizasyonu için geliştirilmiştir. Sentetik seramik partiküllerinden bazıları
silisyum karbür (SiC), alüminyum oksit (Al 2 O 3 ), boron karbür (B 4 C), tungsten karbür (WC), grafit (Gr),
karbon nanotüpleri (CNT) ve silisdir (SiO 2 ) [8,9]. Monikandan vd., AA6061-B 4 C-MoS 2 hibrit
kompozitlerinin mekanik ve tribolojik özelliklerini araştırmışlardır [10]. Bu hibrit kompozitler kaynağında
verimli malzemeler haline getirilmek için kendinden yağlamalı olarak üretilmiştir. MoS 2 partiküllerinin ilave
miktarı arttıkça kompozitin kırılma tokluğu ve sürtünme katsayısında düşüş meydana gelmiştir. Alaneme vd.,
alümina (Al 2 O 3 ) ve pirinç kabuğu külü (RHA) ile takviye edilmiş Al-Mg-Si alaşım matris kompozitlerinin
üretim özellikleri ve mekanik davranışlarını araştırmışlardır [11]. Amaç, düşük maliyetli, yüksek
performanslı Al matris hibrit kompozitler geliştirmenin uygulanabilirliğini değerlendirmekti. Ağırlıkça % 2
RHA içeren hibrit kompozitin özgül mukavemeti, uzama ve kırılma dayanıklılığı, sadece Al 2 O 3 ile takviyeli
kompozitinkinden daha yüksek çıkmıştır. Bu nedenle RHA, düşük maliyetli, yüksek performanslı alüminyum
hibrit kompozitlerinin geliştirilmesi için tamamlayıcı bir takviye olarak hizmet vereceğini rapor edilmiştir. Bu
çalışmada, AlCu matrisine farklı oranlarda bor karbür (B 4 C) ve hegzagonal bor nitrür (hBN) ilave edierek
sıcak presleme yöntemi kullanılarak hibrit kompozitler üretilmiştir. Numunelerin, mikroyapı, sertlik ve
yoğunluk özellikleri araştırılmıştır.

2. MALZEME VE METOT
Bu çalışmada hibrit kompozitlerin üretiminde, alüminyum (Al), bakır (Cu), bor karbür (B 4 C) ve hegzagonal
bor nitrür (hBN) tozları kullanılmıştır. Tozların boyutları sırasıyla 17-30 μm, <45 μm, <10 μm ve <50
μm’dur. Kompozitlerin bileşimi ve üretim parametreleri Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Hibrit kompozitlerin takviye oranları ve üretim parametreleri
No

Bileşim ( % ağ.)

Sıcak Presleme Parametreleri
Sıcaklık (°C)

Süre(Dak)

Basınç (MPa)

Al5Cu

hBN

B4C

1

100

-

-

550

5

35

2

90

10

-

550

5

35

3

90

5

5

550

5

35

4

90

-

10

550

5

35

Belirli oranlarda hassas terazide tartılan tozlar üç eksenli dönme prensibiyle çalışan mikserde karıştırıldıktan
sonra hidrolik soğuk presleme makinesinde preslenmiştir. Soğuk preslemenin amacı, sıcak presleme
öncesinde grafit kalıplara toz karışımların kolay yerleştirilmesini sağlamak ve daha küçük hacimli kalıp
kullanımını sağlamaktır. Daha sonra grafit kalıplar içerisine yerleştirilen kompozitler direkt dirençli ısıtma
prensibi ile çalışan PLC kontrollü vakumlu bir sıcak pres makinesiyle (Zhengzhou Golden Highway, SMVB
80, China) 550 °C sinterleme sıcaklığında, 5 dakika bekleme süresinde ve 35 MPa basınçta 10 x 10 x 40 mm
ebatlarında bulk haline dönüştürülmüştür.
Sıcak presleme yoluyla elde edilen numunelerin sertliklerinin belirlenmesi amacıyla brinell sertlik ölçme
cihazında 62.5 kg yük ve 2.5 mm çapında bilye ile numunelerin sertliği Brinell cinsinden ölçülmüştür. Hibrit
kompozitlerin yoğunlukları QUANTACHROME marka ve ULTRAPYC 1200E model Helyum piknometrisi
kullanılarak ölçülmüştür. Ölçümlerin doğruluğunun maksimum olması için taşan akışkan, en küçükleri
dışındaki tüm gözeneklere girebilen bir tesirsiz gaz olmalıdır. Bu nedenle, ölçümler için küçük atomik
boyutları 0.25 nm çapındaki girinti ve gözeneklere yaklaşan Helyum gazı kullanılmıştır. Elde edilen bu
değerlerden sonra sinterleme sonucu elde edilen kompozitlerin ne oranda sinterlenebildiklerini anlayabilmek
amacıyla aşağıdaki formüle göre numunelerin bağıl yoğunlukları hesaplanmıştır.
ρ

b

=

ρ
ρ

× 100

(1)

k

Burada;
ρ b = Bağıl yoğunluk (%)
ρ = Deneysel olarak ölçülmüş yoğunluk (gr/cm3)
ρ k = Toz karışım oranları esas alınarak hesaplanan teorik yoğunluğu (gr/cm3).
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Alüminyum matrisli hibrit kompozit numuneler, kaba ve ince zımparalama kademelerinden geçirilerek
zımparalanmıştır. Zımparalanan numuneler sırasıyla 3 ve 1 mikronluk elmas solüsyonlar kullanılarak
parlatılmış ve Keller çözeltisi (190 ml saf su+5 ml nitrik asit+3 ml hidroklorik asit+2 ml hidroflorik asit)
kullanılarak 10-30 sn sürede dağlanmıştır. Optik incelemeler için Olympus GX41 ters metal mikroskobu ve
Stream görüntü analiz sistemi kullanılmıştır. Mikroyapıda oluşan fazları tespit etmek amacıyla X-ışını analizi
yapılmıştır. X-ışını analizleri, Bruker D8 Advance marka cihaz kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Şekil 1’de AlCu matrisinin optik fotoğrafları görülmektedir. Ağrılıkça %5 olarak ilave edilen Cu, Al
içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Toz metalürjisi ile üretilen numunelerde olduğu gibi bu numunelerde
de gözenek oluşumu meydana gelmiştir. Bakır ve alüminyum sünek malzeme olduğu için bakır taneleri
alüminyum içinde gömülü değil de daha çok alüminyum tanelerinin temas noktalarında konumlanmıştır.
Al/Cu arasında bir ara yüzey tabakası oluşmuştur. Burada Al-Cu yeralan katı çözeltisi şeklinde oluşmaktadır.
Al atomlarına Cu atomları katı hal difüzyonu ile hareket ederek Al atomları yerlerine yerleşmektedirler. Her
zaman bu düzen sağlanmaz. Bunun yerine kimyasal formüllerle sembolize edilen ara bileşikler oluşur. Burada
ara bileşik olarak Al 2 Cu fazının oluşması yüksektir. Ara yüzey tabakanın α+Al 2 Cu ötektik yapısında olması
muhtemeldir.

Şekil 1. AlCu matrisin optik fotoğrafları: (a) 100X ve (b) 500X

Al matrisli hibrit kompozit malzemelerin optik fotoğrafları Şekil 2-Şekil 4’de verilmiştir. Fotoğraflardan Al
matrisinde B 4 C ve hBN’ün neredeyse homojen olarak dağıldığı görülmektedir. Takviye partiküllerin matris
içerisinde heterojen dağılımı malzemelerin mekanik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Takviye partikülleri
matrisin yüzeyinde ve/veya matrise gömülü bir halde konumlanmışlardır. Numunelerin tamamında az da olsa
gözenek oluşumu meydana gelmiştir. Büyük boyutlu hBN tanelerinin dağılımında herhangi bir aglomerasyon
olmamış, fakat B 4 C tanelerinin çok küçük olan boyuttakileri aglomera olmuştur. Tüm takviye partikülleri
matris tarafından sıkıca tutulmuştur.

Şekil 2. AlCu-10hBN kompozitin optik fotoğrafları: (a) 100X ve (b) 500X
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Şekil 3. AlCu-5hBN-5B 4 C kompozitin optik fotoğrafları: (a) 100X ve (b) 200X

Şekil 4. AlCu-10B 4 C kompozitin optik fotoğrafları: (a) 100X ve (b) 1000X

Şekil 5’de kompozitlerin XRD grafikleri verilmiştir. Grafiklere göre, takviye edilmemiş numunede AlCu için
matriste iki kristal faz oluşmuştur ve Al'in piki yüksekken, Cu'nun piki düşüktür. AlCu-10hBN kompozitin
XRD grafiğinde dört bileşen yer almaktadır ve bunlar Al, Cu, hBN ve B 2 O fazlarıdır. hBN pikleri düşüktür
ve Al pikleri yüksektir. B 2 O fazı 2B + O2 → B 2 O sonucunda elde edilen üründür. Sadece bu kompozitte
oksitlenme meydana gelmiştir. Tozlarda oksitlenme olmadığı için, kompozitin üretim esnasında oksitlendiği
düşünülmektedir. AlCu-5hBN-5B 4 C malzemesinde, Al, Cu, B 4 C ve hBN fazları oluşmuştur. AlCu-10B 4 C
kompozitinde, Al, Cu ve B 4 C fazları mevcuttur.
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Şekil 5. XRD grafikleri: (a) AlCu, (b) AlCu-10hBN, (c) AlCu-5hBN-5B 4 C ve (d) AlCu-10B 4 C

Al matrisli hibrit kompozitlerin deneysel ve bağıl yoğunlukları Tablo II’de verilmiştir. Deneysel yoğunluklar
2.7189-2.8060 gr/cm3 arasında değişirken, bağıl yoğunluklar ise % 92.52-94.98 arasında değişmektedir.
Herbir kompozitin deneysel yoğunluğu, kompoziti oluşturan bileşenlerin yoğunluğuna göre değişim
göstermiştir. Mühendislik uygulamalarında dayanım/yoğunluk oranının yüksek olması arzu edilir. Bu
çalışmada da sonraki bölümlerde verilecek mekanik özelliklerde dikkate alındığında nispeten bu amaçlara
ulaşıldığı görülmektedir. Kompozitlerin bağıl yoğunlukları sıcak presleme koşullarında birbirlerine yakın
çıkmıştır. Bu bize sinterleme parametrelerinin bu üretim için uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo II. Hibrit kompozitlerin deneysel ve bağıl yoğunlukları
Numuneler
Deneysel yoğunluk (gr/cm3)
Al5Cu
2.8060
AlCu-10hBN
2.7189
AlCu-5hBN-5B 4 C
2.8033
AlCu-10B 4 C
2.7662

Bağıl yoğunluk (%)
93.13
92.52
94.98
93.33

Sertlik testi, ağırlıkça %10 olan takviyelerin (hBN-B 4 C) alüminyum alaşım matrisi üzerindeki etkisini
gözlemlemek için gerçekleştirilmiştir. Al matrisli hibrit kompozitlerin sertlik değişimi Şekil 6'da
gösterilmektedir. Takviye edilmemiş (AlCu) alaşımın yaklaşık 38,30 HB10 gibi daha az sertliğe sahip olduğu
gözlemlenmiştir. Ağırlıkça %10 oranında takviyelerin (hBN-B 4 C) ilavesiyle birlikte kompozitlerin
sertliklerinde artışlar olmuştur. %10 hBN ilavesiyle sertlik 52,45 HB10, % 5hBN+%5B 4 C ilavesinde 75,83
HB10 ve %10B 4 C ilavesinde ise yaklaşık 84,15 HB10 maksimum sertliğe ulaşılmıştır. Kompozitin daha
yüksek sertliği, dislokasyon hareketinde bir engel teşkil eden B 4 C sert parçacıklarının varlığıyla ilişkilidir.
hBN ilavesi sertliği arttırsa bile B 4 C ilavesine göre oldukça düşüktür. Bu durum partiküllerin doğal
sertliklerinden kaynaklanmaktadır.
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4. GENEL SONUÇLAR
Sıcak presleme tekniği ile üretilen Al matrisli hBN-B 4 C takviyeli hibrit kompozitlerin mikroyapı, sertlik ve
yoğunluk özellikleri deneysel olarak incelenmiştir.
•
Mikroskobik incelemelere göre AlCu matrisinde takviyeler kısmen homojen olarak dağılmıştır.
Tüm kompozitlerde genel olarak mikroyapı benzerdir. Takviye partiküller matris tanelerinin temas
noktalarında ve çok az da olsa matrise gömülü bir halde konumlanmışlardır.
•
Numunelerin faz analizini tayin etmek için yapılan XRD analizi sonuçlarına göre yapıda takviye
elemanlarına göre farklı fazlar oluşmuştur. Fakat taneler arasında herhangi bir kimyasal faz oluşumu söz
konusu değildir. Sadece AlCu-10hBN kompozitinde çok az oranda B 2 O oluşumu meydana gelmiştir. Bu
fazın kompozitlerin üretimi esnasında oluştuğu tespit edilmiştir. Amorf yapı oluşumu meydana gelmemiştir.
•
Al matrisli hibrit kompozitlerin deneysel yoğunlukları 2.7189-2.8060 gr/cm3 arasında değişirken,
bağıl yoğunluklar ise %92.52-94.98 arasında değişmektedir. Kompozitlerin bağıl yoğunlukları sıcak presleme
koşullarında birbirlerine yakın çıkmıştır.
•
Al matrisli hibrit kompozitlerin sertlikleri takviyelerle artış göstermiştir. Matrisin sertliği 38.30
HB10 iken, maksimum sertlik AlCu-10B 4 C kompozitinde 84.15 HB10 olarak ölçülmüştür. AlCu5hBN+5B 4 C hibrit kompozitin sertliği ise 75,83 HB10’dur.
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Abstract
Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites have potential applications in various areas due to
their superiour physical and mechanical properties. The hole drilling is one of the most critical process
for CFRP composites because of the need high surface quality and non-delaminated holes for assembly.
In this study, the effects of cryogenic treatment applied to drills and drilling parameters (cutting speed
and feed rate) on the minimum surface roughness (Ra) and hole input delamination factor (Df) were
investigated in the drilling of CFRP composites with solid carbide drills. Drilling experiments were
carried out with Taguchi method L 18 orthogonal array experimentation and under dry cutting conditions.
According to experimental results, although the cryogenic process applied to drills have a positive effect
on Ra and Df, this effect is not statistically significant. The surface roughness and delamination factor
values were increased with increasing cutting speed and feed rate. The minimum hole surface roughness
and delamination factor were obtained with cryogenically treated tools at V:45 m/min cutting speed and
f:0.04 mm/rev feed rate in the drilling of CFRP composites.
Keywords: Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite, Drilling, Solid carbide drill, Surface
roughness, Delamination factor, Taguchi method.

1. GİRİŞ
Metal malzemelere göre daha hafif olmaları, yüksek tokluk, yüksek özgül dayanım, kırılma dayanımı ve
boyutsal özelliklerini koruması gibi üstün özelliklerinden dolayı karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP)
kompozitler uzay ve havacılık teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda tercih edilmektedirler. CFRP
kompozitler mükemmel özelliklere sahip olmalarına rağmen anizotropik ve homojen bir yapıya sahip
olmamalarından dolayı talaşlı imalatları zordur. CFRP malzemelerin işlenmesinde deformasyonun yüzey
hasarları ve çatlaklarının oluşumuna sebep olması, elyaf kopmasından dolayı iş parçasında boyutsal hataların
oluşması, düşük ısı iletim katsayısına sahip olmaları nedeniyle de kesici takım sıcaklığının hızlı bir şekilde
artması ve hızlı takım aşınma gibi büyük zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle bu kompozit
malzemelerin işlenmesinde uygun kesici takım ve optimum kesme şartlarının seçimi oldukça önemlidir.
CFRP malzemelerin farklı amaçlarla kullanımından dolayı talaşlı imalat işlemlerine de ihtiyaç duyulmakta
olup delme işlemi bunlardan birisidir. Kompozit malzemeler üzerinde yapılan talaşlı imalat işlemlerinde
oluşan yüzey hasarları ve delaminasyon iş parçası işleme kalitesinin değerlendirilmesi için önemli bir
etkendir ve yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon oluşumu kesme parametrelerinin bir fonksiyonu olarak ta ele
alınmaktadır [1, 2]. Delaminasyon, özellikle tabakalı kompozitlerin delinmesinde delik giriş ve çıkışlarında
meydana gelen büyük hasarlardan birisidir. Delaminasyon faktörü (Df), delme esnasında hasar bölgesinde
oluşan maksimum hasar çapının matkap çapına oranlanmasıyla hesaplanan sayısal bir değerdir. Yüzey
pürüzlülüğü (Ra) ise işleme sonrasında iş parçası üzerinde oluşan çizikli, düzensiz ve kısa dalga boylu yüzey
düzgünsüzlükleridir. Delme işlemi sonrasında oluşan delik yüzeyi pürüzlülük değerleri üretilen parçanın
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kalitesini belirlemektedir. Ra, işlenmiş yüzeyin özelliklerini, parçaların yorulma dayanımını, korozyon
direncini ve tribolojik özeliklerini büyük ölçüde etkilemektedir [1, 2]. Kompozitlerin delinmesinde delik
yüzey kalitesinin iyileştirilerek delaminasyon oluşumunun azaltılması ya da engellenmesi için yapılan
çalışmalar yeni ve mevcut kompozit malzemelerin geliştirilmesi devam ettiğinden/edeceğinden ve kalite
istekleri arttığından dolayı önemini korumaktadır. Ashrafi vd. tarafından yapılan çalışma
CFRP/Al2024/CFRP'nin çeşitli geometrilere sahip dört tip kaplamalı ve kaplamasız helisel matkaplarla kuru
delinmesi üzerine olup işleme parametrelerinin delik kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma
sonucunda artan ilerleme miktarının giriş delaminasyonunda artışa yol açtığı, çıkış delaminasyonlarının ise
artan ilerleme miktarıyla azaldığı gözlemlenmiştir [3]. Eneyew ve Ramulu tarafından yapılan çalışmada, tek
yönlü karbon elyaf takviyeli polimer kompozitinin (UD-CFRP) çok kristalli elmas (PCD) uçlu, sekiz yüzlü
matkapla delinmesinde delik yüzeylerinin kalitesi değerlendirilmiştir. Elyaf kesilmesinin, kesme yönü ve lif
yönü arasındaki açıya göre iki belirli bölgede meydana geldiği tespit edilmiştir [4]. Xu vd. tarafından yapılan
çalışmada, iki tip PCD matkabı (standart helisel PCD matkap ve özel geometrili kama tipi PCD matkap)
kullanılarak yüksek mukavemetli T800S/250F CFRP’nin delinebilirliği değerlendirilmiştir. Deneysel
sonuçlar, T800S/250F’nin delinmesinde daha iyi delik kalitesi, daha düşük takım aşınması ve daha uzun
takım ömrü açısından PCD kama matkabının PCD helisel matkaba göre daha iyi performans sağladığını
doğrulamıştır. Abrasiv aşınma ve adhesiv aşınmanın PCD’nin aşınma ilerlemesine sebep olan etkin aşınmalar
olduğu tespit edilmiştir [5]. Krishnamoorthy vd. tarafından yapılan çalışmada CFRP kompozit plakaların
delinmesinde itme kuvveti, tork, giriş delaminasyonu, çıkış delaminasyonu ve eksantriklik için delme
parametrelerinin optimizasyonu Gri İlişkisel Analiz (GİA) kullanılarak yapılmıştır. İlerleme miktarı en etkili
faktör bulunmuştur [6]. Wang vd. CFRP/Ti yığınının delinmesinde takım aşınmasını değerlendirmişlerdir.
Çalışmada ultra sert seramik kaplamalar; AlxTi1-xN ve nanokompozit (Si 3 N 4 matrisiyle çevrilmiş
nanokristalli AlTiN taneleri) kullanılmıştır. CFRP'nin delinmesinde takım uç kenarı yuvarlatma aşınması
etkin aşınma olarak tespit edilmiştir. CFRP/Ti yığının delinmesinde takım ömrü, deneylerde kullanılan her bir
matkap için de Ti delme işleminde elde edilen takım ömrünün üç katından fazla geliştirilmiştir [7].
Brinksmeier vd. tarafından yapılan çalışmada, orbital delme ve geleneksel delme işlemlerinin, alüminyum,
CFRP ve Ti malzemelerin delik yüzey tabakaları üzerindeki termal ve mekanik etkileri değerlendirilmiştir.
Yüksek kesme hızları kullanıldığında CFRP malzemesinin delik yüzeyi tabakasındaki hasarın arttığı tespit
edilmiştir [8]. Zhang vd, CFRP ve 7075 alüminyum alaşımı yığın malzemeleri üzerinde farklı yapı
matkaplarıyla delme deneyleri yaparak delme parametreleri ve takımların delik hassasiyetini, yüzey
pürüzlülüğünü, çapak yüksekliğini ve kesme kuvvetini nasıl etkilediğini değerlendirmişlerdir. Sonuçlar,
CFRP/Al yığınlarının soğutmasız delinmesinde CVD elmas kaplı yapı matkabının kesme kabiliyetinin
geleneksel helisel matkabın performansından önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir [9]. SiAlON
seramiklerinin CFRP kompozitlerinin delinmesinde kesici takım malzemeleri olarak kullanımı ilk kez Çelik
vd. tarafından yapılan çalışmada gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yeni α/β-SiAlON takımlarının kesme
parametreleri ve geometrik özelliklerinin kesme kuvvetleri ve işlenmiş deliklerin delaminasyonu üzerine olan
etkileri araştırılmıştır. Takımlarının uç açısı ve kesme kenar uzunluğunun delme sırasında maksimum itme
kuvvetini ve delaminasyonu etkileyen ana parametreler olduğu gözlemlenmiştir [10]. Zitoune vd. tarafından
yapılan çalışmada, çeşitli çaplarda karbür (K20) matkaplar kullanılarak CFRP/Al2024 yığının delinmesinde
itme kuvveti, tork ve yüzey bitirme üzerinde delme parametrelerinin etkileri deneysel olarak değerlendirilmiş
ve optimum işleme parametreleri belirlemiştir. Deneysel sonuçlar deliklerin kalitesinin, kesme
parametrelerinin uygun seçimi ile geliştirilebileceğini göstermiştir. CFRP için, düşük ilerleme miktarlarında
dairesellik 6 μm civarında tespit edilmiş ve ilerleme miktarı arttıkça dairesellik 25 µm'ye yükselmiştir [11].
Henerichs vd. tarafından yapılan çalışmada, elmas kaplı karbür takımların ömrünü arttırmak için gerekli
takım özelliklerinin belirlenmesine odaklanmaktadır. Çalışmada M21/35%/370H5/AS4C-6K malzemesinin
işlenmesinde matkap geometrisine ve takım çapına bağlı olarak aşınma direnci açısından iki farklı nanokristalli elmas kaplaması değerlendirilmiştir. Takım geometrisinin aşınma direncini yoğun şekilde etkilediği
tespit edilmiştir. Diğer taraftan, kesme hızı ve ilerleme miktarının da takım ömründe küçük bir etkisi olduğu
görülmüştür [12]. Zitoune vd. tarafından yapılan çalışmada, bir tarafında bakır örgü ve diğer tarafında karbon
elyaf dokuma olan CFRP laminatların karbür matkaplarla delinmesi araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, çift
konik matkabın çeşitli boyutlarını kullanarak sandviç bileşenlerin delinmesi sırasında işleme performansını
geliştirmektir. Sonuçlar çift konik matkapların standart helisel matkaplara kıyasla daha az itme kuvveti
ürettiğini göstermiştir. Helisel matkaplarda birkaç hasar gözlenmiş ve çift konik matkaplarda daha az hasar
gözlemlenmiştir [13]. PCD takımlara göre daha ucuz olmasından dolayı CFRP kompozitlerin işlenmesinde
yaygın olarak kullanılan kesici takım malzemelerinden biri de karbür takımlardır. CFRP gibi sert ve kesmesi
güç malzemelerin karbür takımlarla işlenmesinde yüksek takım aşınması oluşmakla birlikte işleme zamanı da
artmaktadır. Yüksek aşınmaya maruz kalan takımlarda aşınma direnci ve ömrün arttırılması için kesici
takımlara uygulanan soğutma işlemlerinden biri de kriyojenik işlemdir. Kriyojenik işlem; oda sıcaklığının
altındaki bir sıcaklıkta malzemelerin soğutulması işlemidir [14]. Kriyojenik işlemin temel amacı takım
çeliklerinde geleneksel ısıl işlem sonucu kalan yumuşak ve kararsız kalıntı östeniti martenzite
dönüştürmektedir [15-17]. Karbür takımlara uygulanan kriyojenik işlem ile PCD takımlardan sağlanan
performans ikame edilebilmektedir. Ekici ve Motorcu tarafından yapılan çalışmada kriyojenik işlem
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uygulanmış M35 HSS matkaplarla Al/SiC kompozitlerin delinmesinde delme parametrelerinin delik çapı
boyutsal tamlığı, yüzey pürüzlülüğü ve takım ömrü üzerindeki etkileri araştırılmıştır [18]. Ekici kriyojenik
işlem uygulanmış karbür takımlarla yüksek manganlı çeliğin frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğü ve takım
aşınmasını incelemiştir [19]. Motorcu ve Ekici Al/B 4 C kompozitlerin kriyojenik işlem uygulanmış HSS
matkaplarla delinmesinde delme parametrelerinin deliklerin boyutsal tamlığı ve daireselliği üzerine etkilerini
araştırmışlardır [20]. Ekici ve Motorcu karma kompozitlerin delinmesinde kriyojenik işlemin yüzey
pürüzlülüğüne etkilerini araştırmışlardır [21]. Çiçek vd. kriyojenik işlem uygulanmış M 35 HSS matkaplarla
AISI304 ve AISI 316 paslanmaz çeliğin delinmesinde kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması,
takım ömrü ve talaş oluşumu değerlendirmişlerdir. AISI 304 ve AISI 316 paslanmaz çeliklerin işlenmesinde
kriyojenik işlemin takım ömründe sırasıyla %32 ve %14 ömür artışı sağladığı tespit edilmiştir [22]. Çiçek vd.
AISI 304 paslanmaz çeliğin kriyojenik işlemli takımlarla delinmesinde yüzey pürüzlülüğü ve dairesellik
hatasını Taguchi metodu ve Yanıt Yüzey Tekniği yardımıyla araştırmışlardır. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde
ilerleme miktarının % 83.07, dairesellik hatası üzerinde ise kesme hızının % 64.36 oranında en etkili
parametreler olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca kriyojenik işlemin takım aşınmasını azaltarak kesme kuvvetleri
düşürmesinden dolayı yüzey pürüzlülüğü ve dairesellik hatası üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu da
belirtmişlerdir [23]. CFRP kompozitlerin delinmesinde literatürde takımlara uygulanmış kriyojenik işlemin
etkileri üzerine çalışma yok iken kriyojenik soğutmanın CFRP kompozitlerin delinmesinde işleme
performansı ve yüzey bütünlüğü üzerindeki etkileri Xia vd. tarafından araştırılmıştır. Araştırmacılar,
kriyojenik soğutmanın daha yüksek kesme kuvveti ve tork oluşturduğunu, kuru delme şartlarına kıyasla dış
köşe yuvarlatılmasını azaltmada yardımcı olduğunu belirtmişlerdir [24].
CFRP kompozitlerin delinmesi üzerine yapılan literatür araştırmasında çalışmaların kesme şartları ve takım
geometri ve özellikleri üzerinde yoğunlaştığı özellikle kriyojenik işlem uygulanmış takımlarla CFRP’nin
delinmesi üzerinde çalışma yapılmadığı görülmektedir. CFRP’nin kriyojenik işlem görmüş matkaplarla
delinmesi üzerine yapılan bu çalışmada kesme parametreleri ve kriyojenik işlemin yüzey pürüzlülüğü ve
delaminasyon faktörü üzerindeki etkileri Taguchi metodu yardımıyla değerlendirilmiştir.

2. MALZEME VE METOT
Bu çalışmada kullanılan iş parcası, kesici takım, takım tezgahı, ölçümler ve deneysel tasarım ile ilgili bilgiler
aşağıda sırasıyla sunulmuştur.

2.1. İş Parçası, Kesici Takım, Takım Tezgahı
Bu çalışmada kullanılan karbon elyaf takviyeli kompozitler (CFRP), dokuma (twill) karbon kumaş (3K245
gr/m²-12K450 gr/m²) ve epoksi reçine (F-RES 11564/F-HARD 13486) kullanılarak %64 elyaf ve %36 reçine
(% ağırlık bileşiminde) vakum infüzyon yöntemiyle üretilmiştir. Karbon elyaf plakalar yüksek mekanik
özelliklerin elde edilebilmesi için, en alt sıra 2 kat 245 gr/m², orta sıra 11 kat 450 gr/m² ve en üst 2 kat 245
gr/m² şeklinde 15 kat olarak 500x500x6 mm ölçülerinde üretilerek 200x200x6 mm ölçülerine su jeti
yardımıyla kesilmiştir (Şekil 1.).

Şekil 1. Vakum infüzyon yöntemiyle üretilen CFRP kompozit numune.
Kesici takım olarak Guhring kesici takım firması tarafından imal edilmiş 5 mm çapında 118̊ uç açılı, işlemsiz
ve kriyojenik işlem görmüş, DIN 1897RN kodlu, kaplamasız karbür matkaplar kullanılmıştır. Delme
deneyleri AWEA 610 CNC dik işleme merkezinde kuru kesme şartlarında gerçekleştirilmiştir.
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2.2. Delme Parametreleri, Deney Tasarımı ve İşlenebilirlik Deneyleri
CFRP kompozitin işlemsiz ve kriyojenik işlem görmüş takımlarla delinmesinde yüzey pürüzlülüğü ve
delaminasyon faktörü üzerinde delme parametrelerinin etkilerini belirlemek amacıyla Taguchi Metodu
kullanılmış ve kontrol faktör grubunun toplam serbestlik derecesi de göz önünde bulundurularak en uygun
ortogonal dizi olarak L 18 (21x32) seçilmiştir [25, 26]. CFRP kompozit malzeme üzerinde yapılan ön deneyler,
kesici takım firmasının önerileri, kesici takımların performansları ve delik delme prosesi göz önünde
bulundurularak Tablo 1'de verilen delme parametrelerinin uygun seviyeleri belirlenmiştir. CFRP
kompozitlerin delinmesinde kriyojenik işlemin etkilerinin görülebilmesi fakat takım aşınmasının ise etkin bir
şekilde oluşmaması açısından her bir deney 5 kez tekrarlanmış, çalışmada 5. delikler üzerinde ölçümler
yapılmış ve ölçüm sonuçları esas alınmıştır.
Tablo 1. Delme parametreleri ve seviyeleri.
Sembol

Kontrol Faktörleri

Birim

Ct

Kesici Takım

-

Vc
f

Kesme Hızı
İlerleme Miktarı

m/dak
mm/dev

Seviye 1
İşlemsiz Takım
(İşlemsiz_ T.)
46
0.04

Seviye 2
Kriyojenik İşlem Uygulanmış
Takım (Kriyojenik_T.)
55
0.08

Seviye 3
88
0.12

CFRP kompozitin delinmesinde yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon faktörü değerlerinin en düşük olması
istendiğinden bağımlı değişkenin kalite karakteristiği sinyal/gürültü (S/N) oranları dB cinsinden “Daha küçük
daha iyi” yaklaşımına göre hesaplanmıştır [25, 26].
Her bir kontrol faktörü seviyelerinin Ra ve Df üzerindeki etkileri S/N oranları kullanılarak analiz edilmiştir.
Ayrıca, kontrol faktörlerinin ana etkileri % 95 güven seviyesinde gerçekleştirilen Varyans Analizi (ANOVA)
ile belirlenmiştir. ANOVA analizlerinden anlamlı etkileri tespit edilen kontrol faktörlerinin optimal seviyeleri
ile tahminsel optimal kalite karakteristikleri (Tahminsel optimal yüzey pürüzlüğü Ra_opt ve tahminsel
optimal deliminasyon faktörü Df_opt) belirlenmiştir. Son olarak, tahminsel optimal kalite karakteristikleri
Ra_opt ve Df_opt için ayrı ayrı güven aralığı (CI) hesaplanmıştır.

2.3. Yüzey Pürüzlülüğü ve Delaminasyon Ölçümleri
Yüzey pürüzlülük ölçümleri Mitutoyo Surftest SJ-210 portatif yüzey pürüzlülük cihazıyla; ISO1997
standardı, kesme uzunluğu λc=0.25 mm, örneklem boyu λs=2.5 mm, N=5 ölçüm koşullarında
gerçekleştirilmiş ve delik eksenine paralel olacak şekilde her delik yüzeyinin farklı bölgelerinden toplam 5
ölçüm alınmıştır (Şekil 2). Her bir delik için 5 kez yapılan Ra yüzey pürüzlülük ölçümlerinin aritmetik
ortalamaları (Ra_ort) Tablo 1’de sunulmuştur.
CFRP kompozitlerin delme deneyleri sonrasında delik giriş ve çıkışında oluşması muhtemel delaminasyonlar
makro boyuttaki büyütmelerde incelenmiştir. Bu incelemelerde delik çıkışında deliklerin kalitesini ve
bütünlüğünü etkileyecek anlamlı bir hasarın oluşmadığı ancak delik girişinde delaminasyonların oluştuğu
tespit edilmiştir. Bu nedenle, işlemsiz ve kriyojenik işlem görmüş takımlarla CFRP kompozit malzemesi
üzerinde delinen deliklerin girişindeki delaminasyonlar bilgisayar bağlantılı Dino Lite Pro AM4000 1.3 Mgp.
optik mikroskop ile 38.5 kat büyütülerek görüntülenmiş ve Dino Capture 2.0 programıyla da görüntüler
üzerinden ölçümleri yapılmıştır (Şekil 2.b). Her deliğin giriş bölgesinden maksimum olduğu belirlenen 5
delaminasyon oluşum bölgesi belirlenerek ölçüm yapılmış ve delaminasyon faktörüne (Df) dönüştürülerek
kaydedilmiştir. Her bir delik için 5 kez ölçülen ve hesaplanan delaminasyon faktörü ortalamaları (Df_ort)
Tablo 1’de sunulmuştur. Ölçümler öncesinde master cetveli kullanılarak optik mikroskobun kalibrasyonu
yapılmıştır.

a)

Ra Yüzey Pürüzlülüğü ölçümü
b) Delik giriş bölgesinde delaminasyon ölçümü
Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon faktörü ölçümleri
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3. DENEYSEL BULGULAR
CFRP malzemenin işlemsiz ve kriyojenik işlem uygulanmış karbür matkaplarla delinmesi sonrasında Ra ve
Df ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamaları Minitab 16.1 paket programında çözümlenmiş ve analiz
edilmiştir. CFRP’nin kesme parametrelerine bağlı olarak delinmesi sonrasında Ra ve Df ölçüm sonuçları,
ortalama değerleri ve bu sonuçlara bağlı elde edilen S/N oranları Tablo 2’de sunulmuştur. CFRP’nin
kriyojenik işlem uygulanmamış ve uygulanmış karbür matkaplarla delinmesinde Ra ve Df ortalamaları
sırasıyla; Ra=0.938 µm (Ra maks =1.078 µm, Ra min =0.788 µm) ve Df=1.105 (Df maks =1.111, Df min =1.095)
olarak elde edilmiştir. Yüzey kalitesi en iyi ve en düşük delaminasyon oluşumu olan delik; Vc=45 m/dak
kesme hızı ve f=0.04 mm/dev ilerleme miktarında kriyojenik uygulanmış karbür matkaplarla (10 nolu deney)
elde edilmiştir (Tablo 2). Farklı iki kalite karakteristiği olan Ra ve Df’nin en düşük değerlerinin sağlanması
için belirlenen bu optimum delme şartların kullanılmasının yeterli olacağı bu analiz ve çözümlemeden
anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Ra, Df ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamaları, S/N oranları ve tahminsel değerleri
Ra Yüzey Pürüzlülüğü (Ra), µm
Delaminasyon Faktörü (Df)
Hesaplanan Değerler
Hesaplanan Değerler
Ölçülen
Ölçülen
S/N
S/N
Delme Parametreleri
Değerlerin Tahmin.
Değerlerin Tahmin.
D.N.
Artık Oranı,
Artık Oranı,
Ortalaması
Ortalaması Df
Ra
dB
dB
Ct
Vc
f
Ra_ort
Ra_tah Artık Ra_S/N
Df_ort Df_tah Artık Df_S/N
1
İşlemsiz_T. 45 0.04
0.814
0.764 0.050
1.78
1.097
1.096 0.0000 -0.80
2
İşlemsiz_T. 45 0.08
0.897
0.918 -0.021 0.94
1.103
1.103 -0.0010 -0.85
3
İşlemsiz_T. 45 0.12
0.801
0.830 -0.029 1.92
1.106
1.107 0.0007 -0.88
4
İşlemsiz_T. 63 0.04
0.839
0.852 -0.013 1.52
1.100
1.099 -0.0008 -0.83
5
İşlemsiz_T. 63 0.08
1.014
1.014 0.000 -0.13
1.105
1.106 0.0001 -0.87
6
İşlemsiz_T. 63 0.12
1.078
1.064 0.014 -0.70
1.111
1.111 -0.0018 -0.91
7
İşlemsiz_T. 88 0.04
1.009
1.046 -0.037 -0.09
1.103
1.105 0.0009 -0.85
8
İşlemsiz_T. 88 0.08
1.067
1.046 0.022 -0.57
1.107
1.106 0.0009 -0.88
9
İşlemsiz_T. 88 0.12
1.047
1.031 0.015 -0.40
1.110
1.109 -0.0010 -0.90
10* Kriyojenik_T. 45 0.04
0.788
0.838 -0.050 2.07
1.095
1.096 0.0000 -0.79
11 Kriyojenik_T. 45 0.08
0.965
0.944 0.021
0.13
1.101
1.101 0.0010 -0.84
12 Kriyojenik_T. 45 0.12
0.841
0.812 0.029
1.50
1.105
1.104 -0.0007 -0.86
13 Kriyojenik_T. 63 0.04
0.883
0.869 0.013
1.08
1.102
1.103 0.0008 -0.84
14 Kriyojenik_T. 63 0.08
0.983
0.983 0.000
0.14
1.108
1.108 -0.0001 -0.89
15 Kriyojenik_T. 63 0.12
0.974
0.988 -0.014 0.08
1.110
1.110 0.0018 -0.91
16 Kriyojenik_T. 88 0.04
1.048
1.011 0.037 -0.41
1.108
1.106 -0.0009 -0.89
17 Kriyojenik_T. 88 0.08
0.940
0.962 -0.022 0.54
1.105
1.106 -0.0009 -0.86
18 Kriyojenik_T. 88 0.12
0.887
0.902 -0.015 1.04
1.105
1.106 0.0010 -0.87
En Büyük ( maks )
1.078
1.064
2.07
1.111
1.111
-0.79
En Küçük ( min )
0.788
0.764
-0.70
1.095
1.096
-0.91
Ortalama
0.938
0.937
0.58
1.105
1.105
-0.86
(*) Minimum Ra ve Df değerlerinin elde edildiği optimum delme şartları

3.1. S/N Analizi ve Delme Parametrelerinin Ra ve Df Üzerine Etkileri
Delme parametreleri ve kriyojenik işlemin CFRP’nin delinmesinde Ra ve Df için ana etki grafikleri Şekil
2’de sunulmuştur. Şekil 2.a yüzey pürüzlülüğü için ana etki grafikleri incelendiğinde kriyojenik işlem
uygulanmış takımın daha iyi yüzey kalitesi sağladığı, delme şartları açısından kesme hızı ve ilerleme
miktarının minimum değerinin daha düşük Ra değeri elde edilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Takımlar
birbirine yakın performans gösterirken kesme hızı ve ilerleme miktarının artışına paralel bir şekilde Df
artmıştır (Şekil 2.b). Bu durum literatürde paralellik göstermiştir [9, 27, 28]. CFRP kompozitlerin
delinmesinde Ra ve Df için optimum delme şartları parametreleri Ct 2 Vc 1 f 1 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon faktörü üzerine delme parametrelerinin etkileri.

3.2. Varyans Analizi
Seçilen işleme karakteristikleri üzerine kontrol faktörlerinin etkilerini ölçmek için L 18 ortogonal dizideki her
bir deney için % 95 güven aralığında varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ra ve Df için yapılan ANOVA
sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. %95 güven aralığında yapılan ANOVA sonuçlarına göre yüzey
pürüzlülüğü üzerinde yalnızca kesme hızının anlamlı etkisi olmuştur (Tablo 3.a). Ra üzerinde % 45.2 katkı
oranı ile en etkili parametre kesme hızıdır. Kesme hızını etki bakımından sırasıyla % 22.2 ve % 12.5 katkı
oranlarıyla kesme hızı*ilerleme miktarı etkileşimi ve ilerleme miktarı takip etmiştir (Tablo 3.a). Df için en
etkili parametre % 45.2 katkı oranı ile ilerleme miktarı olmuştur (Tablo 3.b). Artan ilerleme miktarı ile takımiş parçası arasındaki artan temastan dolayı çatlak üretme şiddeti arttığından delaminasyon da artmaktadır
[29]. İlerleme miktarını % 30.7 ve % 13.3 katkı oranları ile sırasıyla kesme hızı ve kesme hızı*ilerleme
miktarı etkileşimi takip etmiştir (Tablo 3.b). Takımlara uygulanan kriyojenik işlemin Ra ve Df için belirgin
bir etkisi (%2.3-0.3) görülmemiştir. Geleneksel malzemelerin işlenmesinde, ısıl işlem sonrası malzeme
yapısındaki kalıntı östeniti martenzite dönüştürerek daha homojen ve daha yoğun bir karbür dağılımı
sağlayarak malzemelerin aşınma direncini arttıran [30, 31] kriyojenik işlemin delinen delik sayısının düşük
olması sebebiyle işlemsiz takıma kıyasla takım aşınması üzerinde büyük bir farklılık sağladığını
söyleyebiliriz. Bu durum ayrıca delme sürecinde takımın üzerine mekanik yüklerin düşüklüğünden ve kesme
parametrelerinin (özellikle kesme hızının) düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Bilinmektedir ki kriyojenik
işlem yüksek kesme hızlarında daha iyi performans göstermektedir. Korelasyon katsayısı (R2) Ra ve Df’deki
değişimlerin ne kadarının işleme parametreleri tarafından açıklandığını gösterir [32]. Ra ve Df için R2
sırasıyla %92 ve %95.1 olarak hesaplandığından tüm tepki değerlerinin %95 güven aralığında gerçeğe yakın
tahmin edildiğini göstermektedir (Tablo 3.a ve b).
Tablo 3. Ra ve Df için varyans analizi sonuçları
a) Ra
b) Df
Kareler
Kareler
F
P
%
Kareler
Kareler
F
Kaynak
DoF
Kaynak DoF
Toplamı Ortalaması Değeri Değeri Katkı
Toplamı Ortalaması Değeri
Ct
1 0.003669 0.003669 1.17 0.341 2.3 Ct
1 0.000001 0.000000 0.08
Vc
2 0.071503 0.035751 11.36 0.022 45.2* Vc
2 0.000099 0.000050 12.6
f
2 0.019712 0.009856 3.13 0.152 12.5 f
2 0.000146 0.000146 18.54
Ct*Vc
2 0.009080 0.004540 1.44 0.337 5.7 Ct*Vc
2 0.000009 0.000005 1.18
Ct*f
2 0.006552 0.003276 1.04 0.433 4.1 Ct*f
2 0.000010 0.000005 1.28
Vc*f
4 0.035061 0.008765 2.79 0.173 22.2 Vc*f
4 0.000043 0.000011 2.71
Artık Hata 4 0.012589 0.003147
Artık Hata 4 0.000016 0.000004
Toplam
17 0.158166
Toplam
17 0.000323
R2=% 92.0, (*) Anlamlı etkisi olan faktör
R2=% 95.1, (*) Anlamlı etkisi olan faktör

P
Değeri
0.795
0.019
0.009
0.396
0.371
0.179

%
Katkı
0.3
30.7*
45.2*
2.8
3.1
13.3

3.3. Doğrulama Deneyleri
Kalite karakteristiklerinin incelenmesinde TM’nin son adımı olarak doğrulama deneyleri yapılmıştır. TM
sonuçlarına göre minimum yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon faktörünün elde edilmesi için kontrol
faktörlerinin optimum seviyesi Ct 2 Vc 1 f 1 olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Ra ve Df için sırasıyla optimal
tahminsel Ra yüzey pürüzlülüğü (Ra _opt ) ve optimal tahminsel delaminasyon faktörü (Df _opt ) Tablo 3.a ve
b'de verilen varyans analizinde etkili faktörlerin belirlenmesi (P<0.05) ve yine Şekil 2’den minimum Ra ve
Df için kontrol faktörlerinin optimum kombinasyonları Ct 2 Vc 1 f 1 dikkate alınarak sırasıyla Denklem 1 ve
Denklem 2'de verilen eşitlikle hesaplanmıştır.
Ra=
TRa + (Vc − T=
0.938 + (0.8511 − 0.938)
= 0.938 + (−0.00869)
= 0.8511µ m
opt
Ra )
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Df opt =
(1.101 − 1.105) + (1.101 − 1.105) + 1.105 =
(−0.004* 2) + 1.105 =
1.097
(Vc − TDf ) + ( f − TDf ) + TDf =

(2)

Doğrulama deneyleri kalite karakteristiğini belirlemek için güven aralığı hesaplanmıştır. Tahminsel optimal
kalite karakteristiği Ra opt ve Df opt için güven aralığı (CI);
=
CI

 1 1
+ 
Fα :1,V 2 .Ve. 
n

 eff r 

(3)

formülü ile hesaplanmıştır. Burada; F α:1,V2 anlamlı seviye α'nın F-oranı, α:anlamlı seviye, V2 :birleştirilmiş
hata varyansının serbestlik derecesi, V e : birleştirilmiş hata varyansı, r: tekrar deneylerinin sayısı, n eff geçerli
ölçüm sonuçlarının sayısıdır. Denklem 3'te sayısal değerler yerine konulduğunda CI_Ra=0.092 µm ve
CI_Df=0.0033 olarak hesaplanmıştır. % 95 güven seviyesinde Ra için doğrulama deneylerinin 0.8511±0.092
µm ya da 0.9431-0.7591 µm aralığında olması beklenmiştir. Kontrol faktörlerinin Ct 2 Vc 1 f 1 şeklinde
belirlenen optimum seviyelerinin Tablo 2’deki 10 nolu deneyin parametre seviyeleri ile aynı olduğu
görülmektedir. 10 nolu deneyin yapılmasıyla elde edilmiş Ra değeri 0.788 µm olup bu çalışmada yapılmış
tüm deneyler içerisinde elde edilmiş en düşük Ra yüzey pürüzlülük değeridir. TM ile aynı delme şartlarında
bu değer Ra=0.838 µm olarak tahmin edilmiştir (Tablo 2, Tablo 4). Kontrol faktörlerinin optimum
seviyesinde elde edilmiş bu değer güven aralığının hesaba katılmasıyla elde edilen üst sınır ve alt sınır Ra
değerleri içerisinde kalmaktadır (0.7591 µm < 0.838 µm < 0.9431 µm). Buradan, % 95 güven seviyesinde
TM kullanılarak Ra için sistem optimizasyonunun sağlanmış olduğu görülmektedir [18]. CFRP kompozitin
işlemsiz ve kriyojenik işlem görmüş takımlarla, delme parametrelerinin en yüksek ve en düşük seviyelerinde
delinmesinde ortalama 0.938 µm Ra yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir (Tablo 2). Ancak, çalışmada
TM metodunun kullanılmasıyla tespit edilen optimal kontrol faktörü seviyelerinde yapılan delmede Ra=0.838
µm yüzey pürüzlülük değeri tahmin edilerek delik yüzey kalitesi yaklaşık % 10.7 iyileştirilmiştir. Aynı
şekilde, % 95 güven seviyesinde delaminasyon faktörü için doğrulama deneylerinin 1.097±0.0033 ya da
1.0937-1.1003 aralığında olması beklenmiştir. Kontrol faktörlerinin Ct 2 Vc 1 f 1 şeklinde belirlenen optimum
seviyelerinin Tablo 2’deki 10 nolu deneyin parametre seviyeleri ile aynı olduğu görülmektedir. 10 nolu
deneyin yapılmasıyla elde edilmiş delaminasyon faktörü Df=1.095 olup bu çalışmada yapılmış tüm deneyler
içerisinde elde edilmiş en düşük Df değeridir. TM ile bu minimum delaminasyon faktörü değeri Df 2 =1.096
olarak tahmin edilmiştir (Tablo 2, Tablo 4). Kontrol faktörlerinin optimum seviyesinde elde edilmiş bu değer
güven aralığının hesaba katılmasıyla elde edilen üst sınır ve alt sınır delaminasyon faktörü değerleri içerisinde
(1.0937<1.096<1.1003) kalmaktadır. CFRP’nin çalışmada seçilen kesme şartları aralığında delinmesinde
genel olarak 1.105 ortalama değerinde delaminasyon faktörü değerleri elde edilebilmektedir. Ancak, bu
çalışmada tespit edilen optimal kontrol faktörü seviyelerinde yapılan delmede Df 1 =1.096 delaminasyon
faktörü değerleri elde edilerek delaminasyon faktörü azaltılmış (yaklaşık % 1) ve daha düşük delaminasyona
sahip delik elde edilmiştir.
Tablo 4. Ra ve Df için doğrulama deneylerinin sonuçları.
Ra
Doğrulama Deneyi
Seviye (10 nolu deney)
Ra (µm)
Ra için S/N oranı (dB)
Df
Doğrulama Deneyi
Seviye (10 nolu deney)
Df
Df için S/N oranı (dB)

Deneysel
Ct 2 Vc 1 f 1
0.788
2.07
Deneysel
Ct 2 Vc 1 f 1
1.095
-0.796

Optimum Ra
Tahminsel
Ct 2 Vc 1 f 1
0.838
1.583
Optimum Df
Tahminsel
Ct 2 Vc 1 f 1
1.096
-0.796

Fark
0.05
0.487
Fark
0.001
0.000

4. SONUÇLAR
CFRP kompozitlerin delme parametreleri ve kesici takımın kriyojenik işlem şartlarına bağlı olarak delinmesi
sonrasında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametre %45.2 katkı oranı ile kesme hızı iken, kesme hızını etki
bakımından sırasıyla % 22.2 ve % 12.5 katkı oranlarıyla kesme hızı*ilerleme miktarı etkileşimi ve ilerleme
miktarı takip etmiştir.
2. Delaminasyon faktörü üzerinde en ekili parametre %45.2 katkı oranı ile ilerleme miktarı olmuştur.
İlerleme miktarını %30.7 ve %13.3 katkı oranları ile sırasıyla kesme hızı ve kesme hızı*ilerleme miktarı
etkileşimi takip etmiştir.
3. CFRP kompozitin delinmesinde en düşük yüzey pürüzlülük ve delaminasyon faktörü değerleri kriyojenik
işlem uygulanmış takım ile V=45 m/dak, f=0.04 mm/dev kesme şartlarında elde edilmiştir.
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4. Takımlara uygulanan kriyojenik işlemin yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon faktörü üzerinde ciddi
katkıları görülmemiştir.
5. Yüzey pürüzlülüğü ve delaminasyon faktörünün tahmininde korelasyon katsayıları (R2) sırasıyla %92 ve
%95.1 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu % değerleri Taguchi metodunun tahmin yeteneğini ve yapılan
deneysel çalışmanın güvenilirliğini yansıtmaktadır.
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The Optimization of Drilling Parameters for Hole Diameter
Dimensional Accuracy and Minimum Roundness Error in the
Drilling of Al/10B 4 C/3Gr Hybrid Composites with the
Cryogenically Treated HSS Drills
A.R. Motorcu1,*, E.Ekici1
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 17100, Çanakkale, Türkiye
1

Abstract
Hybrid metal matrix composites have attracted the attention of the aerospace and automotive industry
due to their excellent mechanical and physical properties, as well as their contribution to reducing the
weight of the structural components and energy need for drive. Secondary processes are required to
produce the components to be produced from the composite metal matrix composite to the desired
dimensional tolerance. Drilling is one of these secondary processes. The reinforcement elements in the
composite material increase tool wear and machining costs. In addition to reducing tool wear, cryogenic
machining also has implications for dimensional accuracy and surface quality of the machined parts. In
this study, the main effects, % additions and optimum values of drilling parameters on hole diameter
dimensional accuracy and minimum roundness error were determined by using Taguchi Method,
Variance Analysis and Gray Relational Analysis method in the drilling of Al/10B 4 C/3Gr with
cryogenically treated HSS drills, respectively. Holes with the closest value to the nominal diameter and
the least roundness error are obtained at V:26 m/min cutting speed and f:0.06 mm/rev feed rate in the
drilling of Al/10B 4 C/3Gr composites with the cryogenically treated HSS drills. The most effective
parameters on the dimensional accuracy were the cryogenic treatment applied to cutting tool, cutting
speed, and feed rate, respectively, whereas the most effective parameters on the roundness error were the
cutting speed, feed rate and cryogenic treatment applied to cutting tool, respectively.
Keywords: Al/10B 4 C/3Gr hybrid composite, HSS drill, cryogenic treatment, dimensional accuracy,
roundness error, Taguchi Method, Gray Relational Analysis

1. GİRİŞ
Havacılık ve otomotiv endüstrileri, mükemmel mekanik ve fiziksel özelliklerinden dolayı bileşenlerinde
hibrid metal matris kompozitleri (HMMK) uygulamaya isteklidir, bu da yapısal bileşenlerin ağırlığının ve
tahrik için enerji gereksiniminin azaltılmasına neden olur. HMMK’dan üretilecek bileşenlerin, boyut
toleransını ve yüzey kalitesini artırmak için ikincil işlemlere ihtiyaç vardır. Talaşlı imalat işlemlerinde
genellikle minimum takım aşınma oranı ve en düşük enerji ihtiyacı ile iyi bitirme yüzeylerinin elde edilmesi
hedeflenir. Yapı içindeki sert metal, seramik ve oksit takviyeleri, takım aşınmasını ve işleme maliyetini
arttırır. Takım ömrünü ve talaş kaldırma oranını artırmak için, optimum kesme parametrelerinin ve kesme
koşullarının seçimi için çok dikkatli olunması gerekir [1]. Yüksek mukavemet ve sertlik özelliklerine rağmen,
aşındırıcı takviyeleri ile birleştirilmiş HMMK’ların homojen olmayan ve anizotropik özellikleri talaş
kaldırma işlemlerini zorlaştırmaktadır [2]. Delme bir talaş kaldırma işlemi olup özellikle üretimin son
*
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aşamasında oldukça önemlidir [3]. Özellikle alüminyum matrisli kompozitlerin delinmesinde matris
içerisinde bulunan sert seramik partikül takviyesi, takım aşınmasına, yüksek kesme kuvvetlerine ve işleme
sırasında zayıf yüzey kalitesine neden olmaktadır [4]. Bu nedenle, araştırmacılar aluminyum matrisli
kompozit malzemelerin delinebilirliği ve işlenebilirliği üzerine yoğunlaşmışlardır. Anthony Xavior ve Ajith
HMMK’ların işlenmesinde takviye parçacığının tür, şekil, boyut ve hacim değişimlerinin kesme kuvveti,
takım aşınması, talaş oluşumu ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerini araştırmışlardır [1]. Kumaran vd. tarafından
yapılan çalışma, ağırlıkça %5 SiC ve ağırlıkça %0, %5 ve %10 B 4 C parçacıklarıyla takviye edilmiş 6351
alüminyum alaşım matrisinin işlenebilirliğini ölçmek için etkili bir yaklaşım sunmaktadır. HMMK içerisine
B 4 C parçacıklarının dahil edilmesinin, yüzey pürüzlülüğüne katkıda bulunarak işlenebilirliği önemli ölçüde
etkilediği tespit edilmiştir [5]. Muthukrishnan vd. tarafından yapılan çalışmada, Al-%10 SiC ve %5B 4 C
HMMK’ların (Al/SiC/B 4 C-MMCs) işlenebilirliği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, daha yüksek
kesme hızlarında daha hızlı takım aşınmasının oluştuğunu ve daha iyi yüzey kalitesinin elde edildiğini
göstermiştir [6]. Altunpak vd. tarafından yapılan çalışmada, Al/%20SiC/%5Gr ve Al/%20SiC/%10Gr
HMMK’ların karbür takımlarla delinmesinde kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerine kesme
parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. Yüzey pürüzlülük değerleri, her iki kompozitte kesme hızı ile ters
orantılı, ilerleme miktarındaki artışla orantılı tespit edilmiştir. Al/%20SiC/%10Gr kompozitte tüm kesme
koşullarında Al/%20SiC/%5Gr kompozitten daha düşük yüzey pürüzlülük değerleri elde edilmiştir [7].
Venkatesan vd. tarafından yapılan çalışmada SiC ve B 4 C takviyeli alüminyum 356 HMMK’nın dört katmanlı
(TiN, Al 2 O 3 , TiCN, TiN) karbür takımlarla işlenebilirliği araştırılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ilerleme miktarı
arttıkça artmış, daha yüksek kesme hızında ise pürüzlülük azalmıştır [8]. Ravindranath vd. tarafından yapılan
çalışmada, HMMK'ların TiN kaplı yuksek hız çeliği (HSS), M42 ve karbür takımlarla delinmesinde delme
parametrelerinin itme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliğine etkileri araştırılmıştır. İlerleme
miktarının diğer parametrelere göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Karbür takım ile düşük ilerleme miktarı ve yüksek kesme hızlarında işlemede diğer iki tip kesici takım
malzemesine kıyasla daha iyi yüzey kalitesi elde edilmiştir [9]. Rajmohan vd. tarafından yapılan çalışmada
Al356/10SiC metal matrisli ve Al356/10SiC-3mica HMMK’ların karbür, kaplamalı karbür ve PCD
matkaplarla işlenmesinde delik yüzey bütünlüğü araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, devir sayısı
arttıkça yüzey pürüzlülüğü azalmış ve artan ilerleme miktarı ile birlikte ise yüzey pürüzlülüğü artmıştır [2].
Maheshbabu ve Muthu Krishnan tarafından yapılan çalışma, Al-/10SiC ve Al/5B 4 C HMMK’ların PCD
takımlarla işlenmesi üzerinedir. Deneysel sonuçlar, daha yüksek kesme hızlarında daha iyi yüzey kalitesi elde
edildiğini göstermiştir [10]. Basavarajappa vd. Al2219/15SiCp ve Al2219/15SiCp-3Gr HMMK’ların karbür
matkaplarla delinmesinde, devir sayısı ve ilerleme miktarının ilerleme kuvveti, bitirme yüzeyi ve çapak
yüksekliği üzerindeki etkilerini araştırılmışlardır. Her iki kompozit delinmesinde bağımlı değişkenler kesme
hızından ziyade ilerleme miktarından daha büyük ölçüde etkilenmişlerdir [11]. Songmene ve Balazinsk grafit
seramik takviyeli metal matrisli kompozitlerin (MMK) işlenebilirliğini değerlendirmiştir. Alüminyum ile
güçlendirilmiş grafit alüminyum MMK'nin işlenebilirliğinin sadece SiC ve grafit veya SiC parçacıklarıyla
takviye edilenlerden daha kolay olduğu ve bu bileşiklere grafitin katılmasının ve sert parçacık içeriğinin
değişmesinin işlenebilirliklerini geliştirdiği tespit edilmiştir [12]. Thirumalai Kamuran vd. tarafından yapılan
çalışmada, ağırlıkça %5 SiC ve %5 B 4 C takviyeli alüminyum alaşımının (6351) PCD takım ile işlenmesinde
işlenebilirlik üzerinde kesme hızının % 51.37, ilerleme miktarının % 36.65 ve kesme derinliğinin ise % 11.66
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir [13]. Rajkumar vd. tarafından yapılan çalışmada, B 4 C ile güçlendirilmiş
alüminyum 6061 alaşımının mekanik ve işlenebilirlik özellikleri araştırılmıştır. İşleme deneyleri, Al-B 4 C
kompozitine grafit ilavesinin işleme özelliklerini geliştirdiğini ortaya koymuştur [14]. Motorcu ve Ekici,
takviye oranı %5, %10 ve %15 olan B 4 C parçacık takviyeli kompozitlerin kaplamalı ve kaplamasız karbür
matkaplarla delinmesinde minimum kesme kuvvetleri ve tork değerleri için delme parametrelerini optimize
etmişlerdir. B 4 C takviye miktarı eksenel kuvvet ve tork üzerinde en etkili parametre tespit edilmiştir [15].
Ekici ve Motorcu tarafından yapılan çalışmada Al/B 4 C-Gr karma kompozitin delinmesinde HSS matkaplara
uygulanan kriyojenik işlemin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İlerleme miktarı ve kesme
hızı artışı ile yüzey pürüzlülük değerleri artmıştır. Kriyojenik işlem+temperleme işlemi uygulanmış takım en
düşük yüzey pürüzlülük değerleri sağlamıştır [16]. Bir başka çalışmalarında Motorcu ve Ekici Al/B 4 C
parçacık takviyeli MMK’lerin kriyojenik işlem uygulanmış ve uygulanmamış HSS matkaplarla delinmesinde
delme parametrelerinin delik çapı boyutsal tamlığı ve daireselliği üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.
Deliklerin boyutsal tamlıkları kesme hızı ve ilerleme miktarı değerlerinin artırılmasıyla artarken dairesellik
hatalsı da azalmıştır [17].
Literatürde MMK’nin delinebilirliği üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde; genel olarak SiC ve
Al 2 O 3 parçacık takviyeli kompozitlerin delinebilirliği üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. B 4 C parçacık
takviyeli kompozitlerin delinmesi yapılan çalışmalar sınırlıdır. Yine, geleneksel toz metalürjisi ve karıştırmalı
döküm yöntemleriyle üretilmiş MMK’nin delinebilirliği üzerine daha çok, sıcak presleme (SP) ile üretilmiş
yüksek yoğunluklu MMK'nin delinebilirliği üzerine ise daha az çalışmanın yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, kriyojenik işlemli takımlarla bu kompozit malzemelerin delinmesine üzerine yapılan çalışma
sayısı da sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada, Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin kriyojenik işlem
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uygulanmamış ve uygulanmış HSS matkaplarla delinmesinde, delik çapı boyutsal tamlığı (Da) ve minimum
dairesellik hatası (Re) üzerinde delme parametrelerinin ana etkileri, % katkıları ve optimum değerleri Taguchi
Metodu (TM), Varyans Analizi ve Gri İlişkisel Analiz yöntemi birlikte kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışma
sonunda elde edilmiş verilerin ve optimize değerlerin talaşlı imalat sektörüne, kesici takım üreticilerine,
kompozit malzeme geliştiricilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. MALZEME VE METOT
2.1. İş Parçası, Kesici Takım, Takım Tezgahı, Kriyojenik İşlem
Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin üretiminde matris elemanı olarak 200 µm altı Alumix 123, takviye
elamanı olarak ise ortalama 27 µm B 4 C ve 150 µm altı Gr parçacıkları kullanılmıştır. MMK’ler 60x60x12
mm ölçülerinde sıcak presleme yöntemiyle üretilmiştir. Üretim sonrasında numunelere T6 ısıl işlemi
uygulanmıştır. Delme deneylerinde, Guhring kesici takım firması tarafından imal edilmiş, Ø6 mm, uç açısı
118°, helis açısı 30°, DIN 1897RN (M42) standardı, kaplamasız HSS matkaplar kullanılmıştır. Deneyler
maksimum 8000 dev/dak ve 7.5 kW motor gücüne sahip AWEA AV-610 marka CNC dik işleme merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Kesici takımlara uygulanan kriyojenik işlem koruyucu atmosfere sahip vakumlu fırında
gaz fazındaki azot yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kesici takımlar oda sıcaklığından -145ºC’ye yaklaşık
1.5ºC/dak soğutma hızı ile aşamalı olarak soğutulmuş ve bu sıcaklıkta 24 saat bekletilerek tekrar oda
sıcaklığına 1.5 ºC/dak ısıtma hızı ile aşamalı olarak getirilmiştir.

2.2. Delme Parametreleri, Deney Tasarımı ve Optimizasyon
Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin kriyojenik işlem uygulanmamış ve uygulanmış HSS takımlarla
delinmesinde delme parametrelerinin ana etkilerini, etkileşimlerinin etkilerini ve nominal delik çapı (Da) ile
minimum dairesellik hatasını (Re) verecek optimum kontrol faktörlerini belirlemek amacıyla TM
kullanılmıştır. İş parçası malzemesi, kesici takım ve CNC takım tezgahı unsurları da göz önünde
bulundurularak kontrol faktörlerinin Tablo 1’de verilen uygun seviyeleri belirlenmiştir.
Tablo 1. Kontrol faktörleri ve seviyeleri.
Delme parametreleri
Kesici takıma
uygulanan ısıl işlem
durumu
Kesme hızı
İlerleme miktarı

Sembol
Ct
Vc
f

Seviyeler

Birim

1.seviye
Kriyojenik işlem
uygulanmamış HSS matkap
(İşlemsiz_HSS_M)
m/dk
17
mm/dev
0.06

2.seviye
3.seviye
Kriyojenik işlem
uygulanmış HSS matkap
(Kriyo._HSS_M.)
21
26
0.08
0.10

İşlenebilirlik deneyleri L 18 (21x32) ortogonal diziye göre gerçekleştirilmiştir. Al/10B 4 C/3Gr karma
kompozitlerin delinmesinde Da’nın nominal değerde, Re’nin ise minimum değerlerde olması gerektiğinden
Da'nın sinyal/gürültü (S/N) oranları dB cinsinden “Nominal daha iyi”, Re'nin S/N oranları ise “Daha küçük
daha iyi” yaklaşımına göre hesaplanmıştır. Ayrıca, kontrol faktörlerinin ana etkileri % 95 güven seviyesinde
gerçekleştirilen Varyans analizi (ANOVA) ile belirlenmiştir. Kontrol faktörlerinin optimizasyonu Taguchi
metodu ile Gri İlişkisel Analiz (GİA) yönteminin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. GİA teorisi çok
sayıdaki çıkış parametresi ile veriler arasında belirsizlik olduğu durumlarda mükemmel çözümler
sunmaktadır [18].
Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin delinmesinde kontrol faktörlerinin optimizasyonu için aşağıdaki adımlar
sırasıyla uygulanmıştır:
1. Boyutsal tamlık ve dairesellik hatası ölçüm sonuçlarının normalize edilmesi (veri-ön işleme),
2. Sapmanın hesaplanması,
3. Gri ilişkisel katsayısının hesaplanması,
4. Gri ilişkisel katsayı ortalamaları ile gri ilişkisel derecesinin hesaplanması,
5. Gri ilişkisel derece ve istatistiksel varyans analiz kullanılarak deneysel sonuçların analizi,
6. Kontrol faktörlerinin optimum seviyelerinin seçilmesi,
7. Doğrulama deneyleri yoluyla optimal parametrelerin onaylanması.
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2.3. Boyutsal Tamlık ve Dairesellik Hatasının Ölçümü
Delinen deliklerin çaplarının boyutsal tamlığı ve minimum dairesellik hatası delik kalitesinin belirlenmesi
açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada boyutsal tamlık delinmiş deliklerde nominal çap 6.0 mm'den daha
küçük ya da daha büyük delik çaplarının ölçülmesi, dairesellik hatası ise delik yüzeyine eşit açılarda 10
noktadan dokunularak ölçülen en büyük ve en küçük yarıçap arasındaki farkların belirlenerek delik
yüzeyindeki dalgalanmaların belirlenmesi olarak ele alınmıştır. Delinen deliklerin Da ve Re ölçümleri
COORD3 marka üç boyutlu koordinat ölçüm tezgahında (CMM) yapılmıştır. Deliklerin üst yüzeyinden
itibaren 3 mm, 6 mm ve 9 mm yüksekliklerde olmak üzere 18 adet delik üzerinden ikişer ölçüm alınarak
toplam 108 (18 delik x 3 farklı yükseklik x 2 farklı açıda ölçüm = 108 ölçüm) alınmıştır. 18 adet delik için
alınan Da ve Re ölçümleri gözden geçirilerek birbirine en yakın 4 ölçüm sonucu değerlendirmeye alınmıştır.

3. DENEYSEL SONUÇLARIN TAGUCHİ ÇÖZÜMLEMELERİ VE OPTİMİZASYONU
3.1. Taguchi Çözümlemeleri
Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin kriyojenik işlem uygulanmamış ve uygulanmış HSS matkaplarla
delinmesi sonrasında Da ve Re ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamaları Minitab 16.1 paket programında
çözümlenmiş ve analiz edilmiştir. İşlenebilirlik deneyleri sonrasında ölçülen Da ve Re’nin aritmetik
ortalamaları ve istatistiksel analizlerle elde edilen sayısal sonuçlar (Ra, Re, S/N oranı) Tablo 2’de
sunulmuştur. Al/10B 4 C/3Gr’nin kriyojenik işlem uygulanmamış ve uygulanmış HSS matkaplarla
delinmesinde Da ve Re ortalamaları sırasıyla; Da=5.9957 mm (Da maks =6.0076 mm, Da min =5.9801 mm) ve
Re=0.0157 mm (Re maks =0.0215 mm, Re min =0.0086 mm) olarak elde edilmiştir. Nominal çapa yakın en iyi
delik boyutsal değeri; Vc=18 m/dak, f=0.06 mm/dev delme şartlarında kriyojenik uygulanmış HSS
matkaplarla (10 nolu deney) elde edilmiş iken en düşük dairesellik hatası; Vc=26 m/dak, f=0.06 mm/dev
delme şartlarında yine kriyojenik uygulanmış HSS matkaplarla (16 nolu deney) elde edilmiştir (Tablo 2).
Nominal çapa yakın boyutsal tamlıkta delik çaplarının ve minimum dairesellik hatası değerlerinin farklı
delme şartlarında elde edildiği buradan anlaşılmaktadır.

Da ve Re için tüm kontrol faktör seviyelerinin ortalama yanıt değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. Kontrol faktörlerinin her
birinin farklı seviyelerinde hesaplanan en yüksek ve en düşük yanıt değerleri arasındaki farkların daha yüksek ya da az
olması durumuna göre Da ve Re üzerindeki etkili faktörler belirlenmiştir. Da için en etkili parametreler kesici takıma
uygulanan ısıl işlem, kesme hızı ve ilerleme miktarı olmuş iken Re için sırasıyla kesme hızı, ilerleme miktarı ve kesici
takıma uygulanan ısıl işlem olmuştur (Tablo 3). Yine, Tablo 3’te görüleceği üzere; Da için delme parametrelerinin
optimum seviyeleri Ct 2 Vc 1 f 1 olarak, Re için ise optimum seviyeler Ct 2 Vc 3 f 1 şeklinde belirlenmiştir.
Tablo 2. Da, Re ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalamaları, S/N oranları ve tahminsel değerleri
Da, mm

Re, mm
Hesaplanan Değerler
Hesaplanan Değerler
Ölçülen
Ölçülen
S/N
S/N
D.N.
Delme Parametreleri
Değerlerin Tahmin.
Değerlerin Tahmin.
Artık Oranı, Ortalaması
Artık Oranı,
Ortalaması Da
Re
dB
dB
Ct
Vc f
Da_ort Da_tah Artık Da_S/N Re_ort Re_tah Artık Re_S/N
1 İşlemsiz_HSS_M (1) 17 0.06 6.0038 6.0018 0.0021 48.31
0.0166 0.0184 -0.0018 35.41
2 İşlemsiz_HSS_M (1) 17 0.08 5.9824 5.9882 -0.0058 61.38
0.0181 0.0175 0.0005 34.70
3 İşlemsiz_HSS_M (1) 17 0.10 5.9985 5.9948 0.0037 50.59
0.0209 0.0196 0.0013 33.50
4 İşlemsiz_HSS_M (1) 21 0.06 6.0076 6.0058 0.0018 64.97
0.0199 0.0179 0.0020 34.01
5 İşlemsiz_HSS_M (1) 21 0.08 5.9912 5.9894 0.0018 60.77
0.0153 0.0164 -0.0011 35.84
6 İşlemsiz_HSS_M (1) 21 0.10 5.9895 5.9930 -0.0036 52.28
0.0200 0.0210 -0.0010 33.98
7 İşlemsiz_HSS_M (1) 26 0.06 5.9801 5.9839 -0.0038 63.85
0.0100 0.0101 -0.0002 39.70
8 İşlemsiz_HSS_M (1) 26 0.08 5.9934 5.9894 0.0040 54.88
0.0134 0.0129 0.0005 37.32
9 İşlemsiz_HSS_M (1) 26 0.10 5.9850 5.9852 -0.0001 67.02
0.0122 0.0125 -0.0003 38.20
10* Kriyo._HSS_M (2) 17 0.06 6.0009 6.0030 -0.0021 56.52
0.0123 0.0105 0.0018 37.54
11 Kriyo._HSS_M (2) 17 0.08 6.0024 5.9966 0.0058 55.93
0.0156 0.0162 -0.0005 36.12
12 Kriyo._HSS_M (2) 17 0.10 5.9995 6.0032 -0.0037 56.12
0.0137 0.0150 -0.0013 36.91
13 Kriyo._HSS_M (2) 21 0.06 6.0004 6.0022 -0.0018 59.55
0.0121 0.0141 -0.0020 37.92
14 Kriyo._HSS_M (2) 21 0.08 5.9912 5.9930 -0.0018 67.16
0.0203 0.0192 0.0011 33.82
15 Kriyo._HSS_M (2) 21 0.10 6.0003 5.9967 0.0036 53.59
0.0215 0.0205 0.0010 33.01
16** Kriyo._HSS_M (2) 26 0.06 5.9957 5.9919 0.0038 79.12
0.0086 0.0084 0.0002 41.27
17 Kriyo._HSS_M (2) 26 0.08 6.0005 6.0045 -0.0040 58.43
0.0172 0.0178 -0.0005 35.26
18 Kriyo._HSS_M (2) 26 0.10 6.0005 6.0003 0.0001 63.54
0.0144 0.0141 0.0003 36.73
En Büyük
6.0076 6.0058
0.0215 0.0210
En Küçük
5.9801 5.9839
0.0086 0.0084
Ortalama
5.9957 5.9957
0.0157 0.0157
(*) Nominal çapa daha yakın boyutsal tamlıkta delik çapları elde etmek için optimum delme şartları
(**) Dairesellik hatası minimum delikler elde etmek için optimum delme şartları
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Tablo 3. Da ve Re için yanıt tablosu
Da (mm)
(Nominal Daha İyi)
Ct
Vc
f
5.992 5.998
5.998
5.999 5.997
5.994
5.993
5.996
0.007 0.005
0.005
1
2
3

Seviye
1
2
3
Fark
Sıralama

Re (mm)
(Daha Küçük Daha İyi)
Ct
Vc
f
0.01626 0.01620 0.01324
0.01509 0.01818 0.01665
0.01265 0.01712
0.00117 0.00553 0.00389
3
1
2

Da ve Re üzerinde kontrol faktörlerinin ana etkileri Şekil 1’de sunulmuştur. Şekil 1.a ve b’de yer alan kontrol
faktörlerinin farklı seviyelerinde elde edilen Da ve Re değerlerinin değişimi incelendiğinde Tablo 3’te tespit
edilen kontrol faktörü etkileri sıralamasını destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Şekil 3a'dan Da üzerinde
en etkili parametrenin kesici takıma uygulanan ısıl işlem (Ct) olduğu ve kriyojenik ısıl işlem görmüş
takımlarla nominal çapa daha yakın boyutsal tamlıkta delik çaplarının elde edildiği görülmektedir. Kesme
hızı Da üzerinde ikinci sırada etkili olan delme parametresi olarak tespit edilmiş ve artan kesme hızı ile
nominal çaptan daha küçük değerlerde delik çapları elde edilmiştir. Yine, en düşük ilerleme miktarında
nominal çapa yakın boyutsal tamlıkta delikler elde edilmiştir (Şekil 1.a). Kriyojenik işlem uygulanmış
takımlarla delme işleminde dairesellik hatasının işlemsiz takıma göre yaklaşık olarak 0.01 mm daha az
olduğu görülmektedir. Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlere daha yüksek kesme hızı ve düşük ilerleme
miktarında delme işlemi yapıldığında dairesellik hatası yaklaşık 0.018 mm’den 0.013 mm’ye düşmüştür
(Şekil 1.b). Şekil 1.b'den Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin delinmesinde Re üzerinde en etkili
parametrenin kesme hızı olduğu ve bunu sırasıyla ilerleme miktarı ve kesici takıma uygulanan ısıl işlemin
takip ettiği görülmektedir.
% 95 güven seviyesinde yapılan ANOVA sonuçları Tablo 4'te verilmiştir. Bu tablodan görüleceği üzere; Da
üzerinde en etkili faktör ve etkileşimleri sırasıyla; Vc*f (% 29.24), Ct (% 19.72), Ct*Vc (% 9.91), Vc (%
9.51), f (% 6.24) ve Ct*f (% 5.15) olarak elde edilmiştir. Re üzerinde en etkili parametreler ise sırasıyla
kesme hızı (% 36.58), f (% 21.01), Ct*f (% 12.84), Ct*Vc (% 11.67) ve Vc*f (% 6.23) olup diğer faktörlerin
ve etkileşimlerin etkisi % 5'nin altında kalmıştır.
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Tablo 4. Da ve Re için varyans analizi sonuçları

Kaynak Dof

Kareler
Toplamı
0.000199
0.000096
0.000063
0.000100
0.000052
0.000295

Da
Kareler
Ortalaması
0.000199
0.000048
0.000031
0.000050
0.000026
0.000074

Ct
1
Vc
2
f
2
Ct*Vc 2
Ct*f
2
Vc*f
4
Artık
4 0.000204 0.000051
Hata
Toplam 17 0.001009
R2=% 79.8

F

P

3.91
0.94
0.62
0.98
0.51
1.45

0.119
0.461
0.584
0.449
0.636
0.364

%
Katkı
19.72
9.51
6.24
9.91
5.15
29.24
20.22
100.00

Kaynak Dof

Kareler
Toplamı
0.000006
0.000094
0.000054
0.000030
0.000033
0.000016

Re
Kareler
Ortalaması
0.000006
0.000047
0.000027
0.000015
0.000016
0.000004

Ct
1
Vc
2
f
2
Ct*Vc 2
Ct*f
2
Vc*f
4
Artık
4 0.000024 0.000006
Hata
Toplam 17 0.000257
R2=% 90.7

F

P

1.03
7.88
4.52
2.54
2.75
0.67

0.369
0.041
0.094
0.194
0.177
0.645

%
Katkı
2.33
36.58
21.01
11.67
12.84
6.23
9.34
100.00

3.2. Delme Parametrelerinin Optimizasyonu
Taguchi Metodu’na göre yapılan çözümlemeler sonrasında Da ve Re’nin her biri için kontrol faktörlerinin
optimumu seviyeleri ve delme parametrelerinin % etkileri belirlenmiştir. Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin
işlemsiz ve kriyojenik işlem uygulanmış matkaplarla delinmesinde hem nominal çapa yakın boyutsal tamlıkta
hem de dairesellik hatası en düşük olan delikler elde etmek için kontrol faktörlerinin optimum seviyelerini
belirlemek üzere GİA uygulanmıştır. TM’ye göre elde edilen değerler GİA’nın ilgili adımları sırasıyla
uygulanarak Da için “nominal daha iyi” ve Re için “daha düşük daha iyi” yaklaşımına göre normalize
edilmiştir. Daha sonra delik çapı boyutsal tamlığı ve dairesellik hatası delik kalitesi üzerinde eşit miktarda
etkili olduğundan katsayı matrisi ξ = 0.5 orta değere göre hesaplanmıştır. Katsayı matrisleri hesaplandıktan
sonra gri ilişkisel dereceleri belirlenmiştir. Tüm deney şartları için istenilen (ideal) değere yakınlık oranlarına
göre bir sıralama yapılmıştır. Seçilen orthogonal diziye bağlı olarak yapılan 18 deney sonucu gözlenen
değerler, normalize edilmiş değerler, gri katsayı, gri derece ve GİA’ya göre en iyi sıralama Tablo 5’te
sunulmuştur. GİA sonrasında elde edilen en yüksek gri derece değeri ideal değer olarak tanımlanmaktadır.
Tablo 5’te görüldüğü gibi en yüksek gri derece 13 nolu deneyin şartlarında elde edilmiştir. Buna göre;
Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin işlemsiz ve kriyojenik işlem uygulanmış matkaplarla delinmesinde hem
nominal çapa yakın boyutsal tamlıkta hem de dairesellik hatası en düşük olan delikler elde etmek için iş
parçası malzemesinin kriyojenik işlem görmüş matkaplarla, V=21 m/dak kesme hızında ve f=0.06 mm/dev
ilerleme miktarında delinmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu delme şartlarında nominal çaptan 0.6 µm daha
büyük ve maksimum 12.1µm dairesellik hatasına sahip delikler elde edilmiştir.
Tablo 6 ve Şekil 2’den kontrol faktörlerinin ana etki sıralaması incelendiğinde gri ilişkisel derece üzerinde en
etkili parametreler sırasıyla kesici takım kriyojenik işlem durumu (%53.85), ilerleme miktarı (%14.78) ve
kesme hızı (9.25) olmuştur. Tablo 6'da verilen gri ilişkisel derece yanıt tablosu sonuçları Şekil 2'de verilen gri
ilişkisel derece ortalaması için ana etkiler grafiğini desteklemektedir. En yüksek kesme hızı ve en düşük
ilerleme miktarlarında kriyojenik işlem görmüş takımla delmede gri ilişkisel derece değerleri artmıştır.
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Tablo 5. Taguchi L18 ortogonal dizi, normalize değerler, gri ilişkisel katsayıları ve gri ilişkisel dereceleri.
Deneysel
GİA derece
Normalizasyon
Sonuçlar
katsayısı
GİA GİA'ya göre en
derece iyi sıralama
Da
Re
Da
Re
Da
Re
Ct
Vc f
(mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1
İşlemsiz_HSS_M (1) 17 0.06 6.0038 0.0166 0.500 0.380 0.500 0.446
0.473
11
2
İşlemsiz_HSS_M (1) 17 0.08 5.9824 0.0181 -1.316 0.264 0.178 0.404
0.291
18
3
İşlemsiz_HSS_M (1) 17 0.10 5.9985 0.0209 0.803 0.047 0.717 0.344
0.530
9
4
İşlemsiz_HSS_M (1) 21 0.06 6.0076 0.0199 0.000 0.124 0.333 0.363
0.348
15
5
İşlemsiz_HSS_M (1) 21 0.08 5.9912 0.0153 -0.158 0.481 0.302 0.490
0.396
14
6
İşlemsiz_HSS_M (1) 21 0.10 5.9895 0.0200 -0.382 0.116 0.266 0.361
0.314
17
7
İşlemsiz_HSS_M (1) 26 0.06 5.9801 0.0100 -1.618 0.891 0.160 0.822
0.491
10
8
İşlemsiz_HSS_M (1) 26 0.08 5.9934 0.0134 0.132 0.628 0.365 0.573
0.469
12
9
İşlemsiz_HSS_M (1) 26 0.10 5.9850 0.0122 -0.974 0.721 0.202 0.642
0.422
13
10
Kriyo._HSS_M (2) 17 0.06 6.0009 0.0123 0.882 0.713 0.809 0.635
0.722
3
11
Kriyo._HSS_M (2) 17 0.08 6.0024 0.0156 0.684 0.457 0.613 0.480
0.546
8
12
Kriyo._HSS_M (2) 17 0.10 5.9995 0.0137 0.934 0.605 0.884 0.558
0.721
4
13*
Kriyo._HSS_M (2) 21 0.06 6.0004 0.0121 0.947 0.729 0.905 0.648
0.777
1
14
Kriyo._HSS_M (2) 21 0.08 5.9912 0.0203 -0.158 0.093 0.302 0.355
0.328
16
15
Kriyo._HSS_M (2) 21 0.10 6.0003 0.0215 0.961 0.000 0.927 0.333
0.630
7
16
Kriyo._HSS_M (2) 26 0.06 5.9957 0.0086 0.434 1.000 0.469 1.000
0.735
2
17
Kriyo._HSS_M (2) 26 0.08 6.0005 0.0172 0.934 0.333 0.884 0.429
0.656
6
18
Kriyo._HSS_M (2) 26 0.10 6.0005 0.0144 0.934 0.550 0.884 0.527
0.705
5
(*) Nominal çapa daha yakın ve minimum dairesellik hatasına sahip delik delmek için optimum delme şartları
Deney
No

Kontrol faktörü seviyeleri

Tablo 6. GİA derece için yanıt tablosu
Seviyeler
1
2
3
Kesici Takım (Ct)
0.415 0.647*
Kesme hızı (Vc, m/dak)
0.547 0.465 0.580*
İlerleme miktarı (f, mm/dev)
0.591* 0.448 0.554
(*) Kontrol faktörünün optimal seviyesi
Kontrol faktörleri

Fark

Sıralama

0.232
0.114
0.143

1
3
2

Şekil 2. Gri ilişkisel derece ortalama değerleri için ana etki grafiği.

4. SONUÇLAR
Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitlerin kriyojenik işlem uygulanmış ve işlemsiz HSS matkaplarla delinmesinde
delinen deliklerin boyutsal tamlıkları (Da) ve dairesellik hataları (Re) üzerinde delme parametrelerinin
etkilerinin araştırıldığı ve optimize edildiği bu çalışmada elde edilen sonuçlar şunlardır:
1. Matkaplara uygulanmış kriyojenik işlemin deliklerin boyutsal tamlığı ve dairesellik hatası üzerinde anlamlı
bir etkisi (%53.85) olduğu tespit edilmiştir.
2. Boyutsal tamlık ve dairesellik hatası üzerinde ilerleme miktarı (%14.78) kesme hızından (%9.25) daha
etkili olmuştur. Kesme hızının arttırılması ve ilerleme miktarı değerlerinin azaltılmasıyla deliklerin boyutsal
tamlığı artarak dairesellik hatası azalmıştır.
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3. Kalite karakteristiği olarak sadece boyutsal tamlık seçildiğinde; boyutsal tamlık üzerinde en etkili
parametreler sırasıyla, kesme hızı-ilerleme miktarı etkileşimi (% 29.24), kesici takım kriyojenik işlem
durumu (% 19.72), kesici takım kriyojenik işlem durumu-kesme hızı etkileşimi (% 9.91), kesme hızı (%
9.51), ilerleme miktarı (% 6.24) ve kesici takım kriyojenik işlem durumu-ilerleme miktarı etkileşimi (% 5.15)
olmuştur.
4. Kalite karakteristiği olarak sadece dairesellik hatası seçildiğinde; dairesellik hatası üzerinde en etkili
parametreler sırasıyla, kesme hızı (% 36.58), ilerleme miktarı (% 21.01), kesici takım kriyojenik işlem
durumu-ilerleme miktarı etkileşimi (% 12.84), kesici takım kriyojenik işlem durumu-kesme hızı etkileşimi (%
11.67) ve kesme hızı-ilerleme miktarı etkileşimi (% 6.23) olup diğer faktörlerin ve etkileşimlerin etkisi %
5'nin altında kalmıştır.
5. Al/10B 4 C/3Gr karma kompozitler kriyojenik işlem görmüş matkaplarla Vc:26 m/dak ve f:0.06 mm/dev'de
delik delindiğinde dairesellik hatası minimum ve nominal çap değerlerine daha yakın delikler elde edilecektir.
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Abstract
Resistance spot welding (RSW) is frequently preferred in industry and it is one of the best economic welding
methods that used for the fabrication of sheet metal assemblies. The temperature produced on the electrode end tip
reaches the highest during the welding processes and, in the meantime, a pre-determined pressure is applied on
the surface of the work piece by electrode caps. The pressure and high temperature create a deformation on the tip
of the electrodes. Electrode wear is inherent and wears down with increasing number of weld, which changes
electrical, thermal and mechanical contact conditions at electrode and sheet interface. The coating is generally
applied onto the surface of Cu-Cr-Zr electrodes to extend electrode life during resistance spot welding of steel
sheets. In this study, the tip surface of the electrodes was coated with CrNi filler metal at different parameters by
using electro-spark method thus an effect of the coating on properties of the DP600 resistance spot weldment is
investigated.

Keywords: DP600/TRIP800 dissimilar steel, resistance spot welding, mechanical properties

1. INTRODUCTION
Resistance spot welding (RSW) is the most common used method in automotive industry [1-4]. The
automotive manufacturer benefits from steel sheets of various thicknesses, composition and coating for
many components of an automobile body [5]. For instance, the application of zinc coated steel sheet has
dramatically increased to improve the corrosion resistance in auto-body panels [6]. However, electrode
wear from Zn-coated steels continues to be a significant issue, due to its lower electrical resistance, lower
melting temperature and accelerated degradation of resistance welding electrode tips [7]. The electrode
tip life can be improved by developing of new electrode materials, electrode coatings and processes.
Howe [8] and Tanaka [9] carried out studies for increasing electrode tip life for adjoining of Zn-Ni coated
steel sheets. They confirm that Ni acted as a diffusion barrier layer preventing the zinc from penetrating
into the copper due to Ni present on the electrode surface. Chen et al., [10] explored the coating electrode
with TiC P /Ni composite by electro-spark deposition (ESD) method to prevent the electrode from alloying
with molten zinc. Later, multi-coating of electrodes with Ni/(TiC P /Ni)/Ni composite developed to
improve the coating quality [11,12]. The reason to choose electro-spark deposition method is due to its
low heat input and high energy density [7, 10]. The coating of electrodes with PVD of chromium was also
investigated and it is reported that the coating extends the electrode life when welding Al-45%Zn coated
steel sheets [13].
*
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On the contrary, it is reported that the new electrode material developments choose to attack the problem
by reducing the negative effect the galvanized coating has on the electrode by adapting the electrode to be
more resistant to the zinc coating. Therefore, the weldability and tip life have not been yet approaching
that of welding uncoated steel systems [14, 15].
Numerous investigations about the coating affects to the electrode tip life have been carried out by
researchers [7-14]. On the other hand, an effect of Cr-Ni coating on the electrode tip life and mechanical
and microstructure properties of resistance spot welded DP steel joints have not been investigated in
literature. For this reason, the tip surface of the electrodes was coated with CrNi filler metal at different
parameters by using electro-spark method thus an effect of the coating on properties of the DP600
resistance spot weldment is investigated first time in this study.
2. EXPERIMENTAL STUDY
2.1. The Coating of Electrodes
The commercially obtained Cu-Cr-Zr F16 type spherical head resistance spot welding electrodes are
divided in four groups; in which a group electrode was used as-received condition in this study. The rest
of three groups electrodes were coated with Cr-Ni welding consumable at three different voltages (40, 80,
120V) under the argon gas pressure of 3 Bar by using electro-spark welding machine. The electro-spark
welding machine and coating assembly is shown in Fig.1.

Figure 1. Electro-spark welding machine and coating assembly

The chemical composition of as-received commercial and Cr-Ni coated electrodes are analyzed by
Rigaku ZSX Primus II model WD-XRF equipment. The results are given in Table 1.
Table I. The chemical composition of as-received and Cr-Ni coated electrodes (%wt)
Element (% wt)
Commercial electrode
Cr-Ni coated electrode

Cr
0,66
12,18

Ni
4,74

Fe
10,93

Si
5,27

Zr
0,05
0,08

Cu
99,28
66,80

The electric resistivity of the as-received and coated electrodes was measured by GWINSTEK GOM-802
type ohm-meter having 1 micro-ohm sensitivity. The device has two pins (11.5mm distance) and it
applies constant pressure with spring for the measurement. The electrode wear is determined by weight
measurement which is carried out with balance having a sensitivity of 0.001g.
2.2. Materials and Joining Processes
The chemical composition (wt%) and mechanical properties of commercially available DP600 steel is
summarized and given in Table II.
Table II. The chemical composition (wt%) and mechanical properties of DP600 steel.
C
Si
Mn
Cr
Mo
Al
Fe
0.13 0.35
1.426 0.637 0.013 0.053
Kalan
Yield strength (MPa)
Tensile strength (MPa)
391
580
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A group of DP600 steel sheet having dimension of 1.5 x 30 x 100 mm3 were cut prior to adjoining of
tensile shear test sample. Other group of DP600 steel having dimension of 1.5 x 50 x 150 mm3 were cut
and then welded for cross tension test sample with same welding parameters. The wooden molding for
tensile shear and cross tensile test samples were developed and used for avoiding the misalignment of
sample during the joining (Fig. 2a and b). The images and dimensions of the tensile shear and cross
tensile test samples are shown in Fig. 2a and b respectively. Test samples were spot welded in a
pneumatic spot welding machine with 60 kVA capacity in 50Hz electrical circuit.

Figure 2. The wooden molding and dimension of test sample a) Tensile shear b) The cross tensile test
The constant 20 cycles welding duration and 7kA welding current was determined by pre-experimental
studies and according to literature survey meanwhile, the 5 and 6kN electrode forces were selected for
welding variable. For assessment of electrode coating on the properties of resistance spot weldment, a
group of DP600 steel couple were joined with commercial as-received spherical tip electrodes (Cu-Cr-Zr)
having 5.5 mm diameter for determined welding parameters. The other groups of samples were welded
with Cr-Ni coated electrodes which were coated at three different 40, 80, 120V voltage by ESD method,
at the chosen welding parameters.
2.3. Tensile Shear and Cross Tension Test
A set of six tensile shear test samples were joined with 5 kN and 6 kN electrode forces at the determined
welding parameter by using as-received and Cr-Ni coated electrodes. A four of six and a set of three
welded samples for each condition was used tensile shear and cross tensile tests respectively. Tests were
carried out by SHIMADZU tensile test machine having 50kN capacity at the 5 mm/min constant strain
rate.
2.4. Hardness Measurement and Microstructure Evaluation
The vickers microhardness measurement on the weld cross section in which involving weld nugget, heat
affected zone (HAZ) and base metal was carried out with a load of 500g. Standard metallographic
procedure applied on the transverse section of the weldment for preparing metallographic test sample.
The sample was etched for 5s with 2% nital for revealing the microstructure. The microstructural
examination of sample and coating thickness measurement was carried out by using a Nikon Optical DIC
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microscope and Zeiss Ultra Plus type scanning electron microscope (SEM). The chemical composition of
electrodes used in this study was determined by XRF.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Evaluation of Electrodes
The chemical composition of as-received and Cr-Ni coated electrodes was determined by XRF. The
analysis result is shown in Fig. 3.

Figure 3. The XRF analysis results of as-received and Cr-Ni coated electrodes
The XRF result confirms that the F16 type commercial spot weld electrode end tip was coated with Cr-Ni
substrate successfully. Moreover, the variation in the composition on the surface of the electrode tip was
determined by EDS. The coating thickness was also measured by SEM. The point EDS analysis and
coating thickness results are shown in Fig. 4 and 5 respectively.

Mass Percent Spectrum

Si

Cr

Fe

Ni

Cu

Zn

Zr

1
2
3

1,25
14,51
0,64

0,23
16,36
31,46

0,00
33,38
43,64

0,00
12,70
12,86

97,65
22,59
11,21

0,58
0,43
0,18

0,29
0,03
0,00

Figure 4. EDS analysis carried out on the coated electrode
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Figure 5. The coating thickness on the electrode end tip
The EDS analysis result confirms that the as-received electrodes consist of Cu-Cr-Zr alloying elements.
The Cr, Ni and Fe alloying elements which are detected on the surface of the coated electrodes indicate
that the Cr-Ni coating by EDS method is successfully applied (Fig. 4). The thickness measurement that
was carried out on the cross section of the coated electrode confirms that the thickness varies between 7093 µm (Fig.5). It is believed that the variation in the composition and thickness related to coating
parameters such as voltage.
The presence of a coating layer on the electrode surface might affect the resistance of the welding
assembly and hence the welding behavior. For example; the electrical resistivity of the as-received
electrode found very low therefore it is presumed as a 0. The resistivity of Cr-Ni coated electrodes that
were performed at 40, 80 and 120 voltages by ESD method is determined 2.406 mΩ, 2.922 mΩ and 2.874
mΩ, respectively. It means that the coating layer thickness on electrode surface increases the resistance of
the electrical circuit. The result also indicates that the coating thickness increased by the rising coating
voltage up to 80V. The higher coating voltage caused higher heat input which eventually resulted in thin
surface layer on the electrode tip so it presented slightly low resistivity.
The heat generation (Q = I2Rt) during RSW can be expressed, where Q is the heat energy in joules, I is
the current in amperes, R is the resistance in ohms, and t is the time in seconds [12]. According to this
equation, the heat input is mainly controlled by the current, time, and electrical resistance. The electrical
resistance was affected from the used workpieces and the electrodes. The coated electrodes have higher
contact resistance, which can cause high heat input during RSW. It is believed that a higher heat input
results in a larger melting area and thus an increase in nugget diameter. Zou et al. [14] claim that, the
lower contact resistance for uncoated electrode was owing to smooth surface and softness compared to
the coated electrode, resulting in a lower heat input. It is believed that deformation or mushrooming of the
electrode face is associated with electrode force. It increases the contact area and decreases both current
density and welding pressure. Weld quality will deteriorate as the tip deformation occurs.
The electrode end tip images after 0-5-10-20 welds were taken to control the tip geometry and the life of
electrodes. Images are shown in Fig. 6 a-d.

Figure 6. The electrode end tip images after 0-5-10-20-100 welds a) As-received electrodes and electrode coated with b) 40V c)
80V d) 120V voltage.
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As mentioned earlier, the temperature on the electrode tip reaches the highest temperature during the weld
and in the meantime, electrode tips also apply determined pressure on the surface of the work piece. The
pressure and temperature creates a deformation on the tip of the electrodes. Electrode wear is inherent and
wears down with increasing number of welds, which changes electrical, thermal and mechanical contact
conditions at electrode and sheet interface. The as-received electrode tip surfaces appear very smooth and
the larger mushrooming occurred on the Cu-Cr-Zr electrodes, predominantly after 100 welds (Fig.6). On
contrary, the CrNi coated electrode tip surfaces appear relatively rough and smaller mushrooming formed.
It is reported that the mushrooming is definitely due to the lower softening temperature of Cu-Cr-Zr
material [16-18].
The electrode weight and mushroom diameter after 0-5-10-20-30-40-60-80-100 welds is determined and
results are shown graphically in Fig.7.

a) Lower electrode

b) Upper electrode

Figure 7. The changes in electrode weight and mushroom diameter of electrodes after 0-5-10-20-30-4060-80-100 welds a) lower electrode b) upper electrode
As seen in Fig.7, the electrode wear is inherent and wears down with weld numbers increasing for all
electrodes used in this study. The maximum weight decrease on the tip of electrode is determined at 120V
coated electrode. The weight loses for electrodes coated with 40V and 80V is found to be similar. In
addition, the weight of upper electrode decreased more than that of lower electrode in welding assembly.
The result also confirms that mushroom diameter increases with increment in the number of welds. After
100 welds, the smallest mushroom was determined for electrode that was coated using 40V. The
resistance to deformation and mushrooming on the electrode tip depends upon the proportional limit and
the hardness of the electrode alloy. The proportional limit is largely established by the heat treatment. The
temperature of the electrode surface is the governing factor because this is where softening takes place
[19]. The softening of the base electrode material due to heating has been shown to accelerate the
deformation process [20]. Therefore, the maximum mushrooming has been determined on the as-received
electrode end tip.
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3.2. The Tensile Shear and Cross Tension Test Results
The mean tensile shear load-elongation curve of DP600 weldment that was adjoined with as-received and
coated electrodes under the 5kN and 6kN pressure is shown in Fig. 8. In terms of determining the
behavior of welded sample under static load and evaluation of fracture mode of weldment, the crosstension test was carried out for all samples. Result is shown graphically in Fig. 9.

Figure 8. The tensile shear load-elongation curve of DP600 weldment joined with as-received and coated
electrodes under the 5kN and 6kN pressure

Figure 9. The cross tension test result of DP600 weldment joined with as-received and coated electrodes
under the 5 and 6kN pressure

The Fig. 8 and Fig. 9 clearly show that the tensile shear load bearing capacity and cross tension strength
of the weldment joined with coated electrodes is higher than as-received one, except 120V. It is believed
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that the Cr-Ni coating caused increment on the electrical resistivity and contact area so it creates more
heat on the electrode tip. The extra heat input enlarged the weld nugget diameter thus the recovery of the
strength.
It is notified that an increment in the voltage up to 80V used for electro-spark coating caused an increase
in strength and absorbed energy for both electrode forces. It could be related to the enlargement in the
nugget diameter associated with increment of contact resistivity i.e. heat input. The diminished strength
and absorbed energy in the weldment obtained with coated electrode at 120V voltage could be explained
by thin coating layer associated with excessive voltage. The thin coating layer caused lower contact
resistivity which creates less heat input as compared with coated electrodes at 40 and 80V. It is believed
that the low heat input presents a narrower nugget diameter which results in lower strength and absorbed
energy.
The considerable decrease in the strength and absorbed energy of weldment was determined by increasing
electrode force from 5 kN to 6 kN except sample joined with coated electrode at the 80V voltage. It is
reported that two main factors are responsible for the reduction in the spot strength as the clamping force
is increased: (i) higher clamping forces reduce the heat input and, in turn, the nugget size; (ii) the
indentation of the electrode tips on the sheet surfaces induces high stress concentrations in the regions
around the weld nugget [21-23]. It is believed that the decrease in the strength and absorbed energy could
be due to both main factors.
All test samples suffered from damage formed in desired pullout failure mode. The example of fracture
mode is shown in Fig.10.

Figure 10. The pullout fracture mode of test sample

The failure in the cross-tension test sample formed in pullout failure mode at the edge of the nugget
button or in the HAZ (Fig.10a). Since, the failure mode has significantly influenced the strength and
energy absorption of resistance spot weldments, the PF mode is the preferred failure mode due to higher
plastic deformation and energy absorption associated with it [24-26]. The ductile and semi-ductile/brittle
fracture characteristics of PF mode in spot welded DP600 steel couple is shown in Fig. 10 b-c. The
cleavage facets covering the fracture surface indicates brittle fracture while dimples on the surface refer to
ductile fracture.
3.3. Hardness Measurement
The hardness measurement was carried out on the cross section of weldment which comprises base metal,
HAZ and weld nugget and results are shown graphically in Fig.11 a and b.
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Figure 11. Hardness result of weldments joined with a) 5 kN, b)6 kN electrode force

The base metal hardness value is measured as 198 HV 0.5 while the weld nugget hardness varies 426-456
HV 0.5. The HAZ hardness values of the weldment joined with coated electrodes was found lower than
sample joined with as-received electrode. For instance, the HAZ hardness determined is lower
approximately 20 HV 0.5 and 9 HV 0.5 for weldment joined with 5kN and 6kN electrode force,
respectively. It could be explained by much more grain coarsening due to slightly higher heat input
created by coated electrodes in resistance spot weldment.
3.4. Microstructure Examination
In order to do microstructural evaluation, the EDS analysis on the nugget of weldment joined with the asreceived and coated electrodes at 80V by using 5kN electrode force was carried out. The analysis result is
shown in Fig. 12a and b, respectively.

(a)
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(b)
Figure 12. EDS analysis of weld nugget joined with 5kN electrode force, a) as-received b) the coated
electrode at 80V.
As seen in Fig. 12, a thinner region formed in the weld nugget edge that joined with the as-received
electrodes. The EDS analysis indicates that this region contains a large amount of copper possibly from
the electrodes (Fig 12.a). This region disappeared for Cr-Ni coated electrode (Fig 12 b). It is believed that
the Ni on the surface of the coated electrode behaves as a diffusion barrier for copper. On the other hand,
there is no increment in Cr-Ni at the surface of weld nugget.
The microstructure of welds joined with as-received and coated electrodes at various voltages by using 5
and 6 kN electrode force are shown in Fig. 13 and 14, respectively.

641

Effect of CrNi coated electrodes on the properties of resistance spot welded DP600 steel, H. Ertek Emre, B. Bozkurt,
R. Kaçar, Ş. Talaş

Figure 13. The microstructure of weldment joined with 5kN electrode force a) as-received b) the coated
electrode at 40V c) 80V d) 120V voltage.

Figure 14. The microstructure of weldment joined with 6kN electrode force a) as-received b) the coated
electrode at 40V c) 80V d) 120V voltage.
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As seen in Fig. 13 and 14, the microstructure of DP600 base metal consists of certain amount martensite
phases in ferrite matrix. The nugget of weldments was decorated with fully martensite phase at which the
temperature exceeds Ac 3 so, it is completely austenitised during the welding and then rapid cooling rate
encourages the martensite transformation [27-29]. It is believed that the amount of inclusions and
martensite volume fraction increased with increasing electrode force due to severely plastic deformation
that altered the M s transformation temperature.
HAZ region of weldment exhibits martensitic and ferritic microstructures. As compared with the DP600
base metal, the martensite volume fraction increased because of temperature reached between Ac 1 and
Ac 3 range in HAZ region during welding so, it is partially austenitised and then transformed martensite
associated with fast cooling regime [27-29]. It is reported that owing to the subsequent rapid cooling, the
carbon rich austenite transforms to the martensite phase and ferrite remains the same in the structure
[27,30]. However, the microstructure decorated predominantly martensite side by weld nugget where it is
believed that the formation of crack proceeds and propagates during tensile shear and cross tensile test.

4. CONCLUSIONS
Conclusion is derived from this study can be summarized as follow:
•

The F16 type commercial as-received spot weld electrode tip was coated with Cr-Ni
successfully. Coating thickness varies between 70-93 µm. The resistivity of Cr-Ni coated
electrodes that were performed at 40, 80 and 120 voltages by ESD method is determined 2.406
mΩ, 2.922 mΩ and 2.874 mΩ, respectively. It means that the coating layer thickness on
electrode surface increases the contact resistivity as well as heat input.

•

The as-received electrode tip surfaces appear very smooth and the largest mushrooming formed
on the Cu-Cr-Zr electrodes, predominantly after 100 welds. In contrary, the CrNi coated
electrodes tip surface appear relatively rough and smaller mushrooming formed.

•

The electrode wear is inherent and wears down with increasing number of welds for all
electrodes used in this study. The maximum weigh loses are determined for coated electrodes at
120V. It is found that weigh losses for upper electrode is higher.

•

The tensile shear load bearing capacity and cross tension strength of the weldment joined with
coated electrodes is determined higher than as-received one, except 120V. It is believed that the
Cr-Ni coating caused increment on the contact resistivity, creating higher input.

•

The maximum strength was obtained from the weldment that joined with the coated electrode at
80V voltage. The diminishing in the strength and absorbed energy in the weldment obtained with
coated electrode at 120V voltage could be explain by formed thin coating layer associated with
excessive voltage.

•

The failure in the cross-tension test sample formed in pullout failure mode by semi-ductile/brittle
fracture characteristics at the edge of the nugget button or in the HAZ.

•

The base metal hardness value is measured as 198 HV 0.5 . The nugget hardness varies 426-456
HV 0.5. The HAZ hardness of the weldment joined with coated electrode was found lower due to
grain coarsening because of the higher heat input associated with higher contact resistivity.

•

A thinner region present in the weld nugget that joined with the as-received electrodes where
large amount of cupper related with diffusion form the electrode was detected. This region
disappeared for Cr-Ni coated electrode. It is believed that the Ni on the surface of the coated
electrode behaves as a diffusion barrier for copper.
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Abstract
The resistance spot welding of the similar or dissimilar steels couples having same or different sheet thickness are
frequently used in industry especially in automobile body applications. The resistance spot welding of dissimilar
steels can be more complex due to properties of dissimilar steels which varies depending on the microstructure
transformation, chemical compositions, physical and mechanical characteristics and also thicknesses of the
materials used. In this study, the mechanical properties of resistance spot welded dissimilar DP600/TRIP800
steels in different sheet thickness were investigated with using different electrode force. The tensile shear load
bearing capacity, cross tension strength, energy absorption, weld nugget size, the hardness profile of weldment
was determined and the failure behavior were also evaluated.

Keywords: DP600/TRIP800 dissimilar steel, Different sheet thickness, resistance spot welding, mechanical
properties

1. INTRODUCTION
The resistance spot welding is one of the most importing joining methods used in automotive industry [1-5]. As
compare with other welding method, it has got high productivity and one of the best economic welding methods. The
automotive manufacturer uses steel sheets having various thickness, composition and coating for many components
of an automobile body in-white [6]. The joining process of dissimilar steels having same and different sheet thickness
is also required by manufacturer.
In order to meet the requirements of vehicle structures, studies are being made on advanced high strength steels
(AHSS), dual phase steels (DP), TRIP steels (Transformed Induced Plasticity), complex phase steels (CP), and
martensitic (MS) steels [7-8]. The application of TRIP steels with DP steels in the automotive industry is expanded
everyday [9-14]. The structure of TRIP steel consists of three primary phases: ferrite, bainite and retained austenite.
During deformation, the retained austenite transforms to martensite, that significantly improving the work hardening
of the material [17]. Therefore, TRIP steels have shown higher ductility and work hardening properties on the
contrary to the DP steel grades [15,16] Meanwhile, the DP steel contains martensite phase in a soft ferrite matrix and
is mainly utilized as reinforcing parts in a white body and automotive industry [18,19].
It is revealed by extensive literature survey, the numerous investigations about the resistance spot welding of DP and
TRIP steels have been published, while the published issue related with TRIP-DP dissimilar steel joints are very
limited [20-24]. Moreover, there isn’t any study about spot weldability of TRIP-DP dissimilar steels having different
sheet thickness. Since the effect of sheet thickness has been important for weldability, the DP600/TRIP800 dissimilar
steel couple having different sheet thickness was combined with various welding parameters. The mechanical
properties of weldment, including load bearing capacity, energy absorption capability and hardness profile were
determined. The failure type of cross tension test samples and weld nugget geometry was evaluated in detail.
*
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1.1. Materials and welding
TRIP800 steel sheet in 1.5 mm thickness and DP600 steel sheet in 1 mm thickness were used in this
study. The chemical composition of steels is given in Table I.
Table I. The chemical composition of TRIP800 and DP600 steels (weight %).

DP600
TRIP800

C

Si

Mn

Cr

Mo

Al

Fe

0,13
0,2

0,35
1,66

1,426
1,69

0,637
0,006

0,013
0,011

0,053
0,43

Rest
Rest

Test samples were spot welded in a pneumatic spot welding machine with 60 kVA capacity in 50Hz
electrical circuit. Spherical F16 tip electrodes (CuCrZr) having 5.5 mm diameter were used. The welding
parameters applied in experiment are given in Table II.
Table II. Welding parameters for DP600/TRIP 800 dissimilar steels couple

Electrode
Force
(kN)
4

5

6

Welding
current
(kA)
3
5
7
9
3
5
7
9
3
5
7
9

Welding
time
(cycles)
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25
15-20-25

Holding
time
(cycles)

Squeeze
time
(cycles)

Clamping
time
(cycles)

15

25

15

Note: 1cycle= 0.02 s

1.2. Tensile shear and cross tension test
According to preliminary experiment results, the dissimilar steel couple welded with TRIP800 steel sheet
faced underside position for manufacturing of test samples. A group of DP600/TRIP800 steel couple
having dimension of 1x 30 x 100 mm3/1.5x30x100 mm3 were adjoined for tensile shear test sample. Five
samples were tested for each of the weld variable by using Shimadzu testing machine with a 10 mm/min
strain rate. Other group of DP600/TRIP800 steel couple having dimension of 1x50x150 mm3/1.5 x 50 x
150 mm3 were welded by using only optimum welding parameters which gave highest tensile strength, for
cross tension test sample. The welded samples were subjected to tensile shear and cross tension test as
seen in Fig.1. Also, the fracture surfaces evaluation of the samples was carried out by using Zeiss Ultra
Plus type scanning electron microscope (SEM).
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Fig. 1. a) Tensile shear tests and b) cross tension test processing of welded sample.

As mentioned earlier, in order to eliminate experimental error, a set of five welded specimens per each
condition were subjected to tensile shear test for assessment of joint strength. The reproducibility of the
process was estimated by determining the coefficient Kp in equation 1 [25].
K p = (F max - F min )/F ort

(1)

Where; F max and F min are maximum and minimum tensile shear load values in the series respectively. F is
the mean value in the series. In order to reproducibility of experiment, the coefficient Kp should be
between 0.3 and 0.45 [26].
The standard deviation “Sd” in the experiment results was calculated by following formulae;

(2)

Sd=

Where, Sd is standard deviation, n is number of samples, x is value of the tensile shear test result and is
mean of the tensile shear test results. The Sd value should be lower than 2 for acceptable experiments
results.
In addition, the energy absorbed by the welded joint was calculated as the area under the loaddisplacement curve up to the peak load [27]. Where, F is the load, X is the displacement, Xmax is the
displacement at the peak load, i is the sample datum (20 Hz sampling frequency), and N is the sample
datum relative to the peak load.
Absorbed energy=

=

(3)

1.3. Weld nugget geometry and hardness measurement
Quantitative measurement of the weld nugget geometry is normally conducted in three ways: (i) from the
weld button diameter on peel coupons with a digital caliper, (ii) from the cross-section of the weld nugget
as shown in Fig. 2a, (iii) from the section of weld nugget [28]. In this study, the weld nugget diameter, d n,
nugget height, h n , and electrode indentation, e i were measured from cross-section of the weldment. The
hardness was also measured diagonally from the cross section of the weldment by Shimadzu HMV test
machine with a load of 500 g (Fig.2.b).

Fig. 2. a) The cross-section of weldment b) Hardness measurement carried out on the weldment

2. RESULTS AND DISCUSSIONS
2.1. Tensile shear and cross tension strength of weldment
The tensile shear test result associate with welding parameter, energy absorption, elongation, calculated
Kp and Sd values are given in Table III.
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Table III. The tensile shear test result of DP600/TRIP800 steels couple
Electrode
force
(kN)

Welding
current
(kA)
3

5
4
7

9

3

5
5
7

9

3

5
6
7

9

Welding
Time
(cycle)
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25
15
20
25

Tensile
shear
load (kN)
10,72

Kp

Sd

Elongation
(mm)

Energy
absorption

0,01

0,12

11,03
11,27
11,50
12,28
12,01
12,19
12,26
12,36
12,16
12,35
13,25
10,83
10,53
10,56
11,87
12,47
11,48
11,88
12,24
12,37
11,95
12,44
13,09
10,84
11,05
9,77
11,98
12,06
11,50
11,92
11,77
12,20
12,42
12,41
12,96

0,32
0,12
0,08
0,09
0,10
0,08
0,08
0,12
0,05
0,16
0,12
0,32
0,13
0,12
0,20
0,19
0,09
0,16
0,07
0,19
0,05
0,15
0,13
0,11
0,07
0,04
0,13
0,13
0,18
0,04
0,05
0,21
0,06
0,15
0,22

0,42
0,43
0,25
1,15
1,25
0,8
1,2
1,27
0,41
0,42
0,81
2,61
0,4
0,26
0,18
0,8
1,44
1,25
0,15
1,6
0,39
1,3
1,11
1,14
0,45
1,01
1,8
1,7
1,15
0,23
1,12
0,36
0,8
1,46
0,22

3,3
3,4
3,97
4,75
4,77
4,96
4,88
4,54
4,43
4,52
4,5
6,05
3,76
3,44
3
5,21
5,89
3,9
4,65
4,92
3,98
4,3
4,64
5,2
3,44
3,8
4,01
4,08
4,26
4,03
4,1
4,25
4,37
4,46
4,55
5,04

22,5
25,6
30,3
30,5
38,4
38
38,53
40,8
38
36
35,2
45,6
27
24
20
33,5
38
31,3
36,3
43
33
37
40,3
46
23,5
25,3
26,2
33
36,4
33,5
33,8
34,5
36,6
38,9
39,3
44

For all selected electrode forces, the maximum tensile shear load bearing capacity, elongation and energy
absorption determined from the weldments that were joined with 9kA welding current for 25 cycles
welding time (Table III). The small diminish in the values by raising electrode force is also attract to the
attention. It is believed that the eruption of the molten metal by raising electrode force resulted in thinning
cross section of weldment can be responsible on the slight decreasing on the given values. The calculated
Kp coefficient and Sd for all weldment determined between 0,01-0,32 and 0,12-2,61 range respectively. It
means that the reproducibility of experiment results is confidential and acceptable.
Minimum tensile shear strength for spot welding of a given sheet metals should be recommended by
several industrial standards [27, 29]. According to the AWS D8.1 M standard [29], the acceptable tensile
shear strength (ST) of spot welded similar steel joints can be computed as a function of the ultimate
tensile strength (UTS) and thickness (t) of the base metal as;
ST = [(−6.36 × 10−7 × UTS2 + 6.58 × 10−4 × UTS + 1.674) × UTS × 4 × t1.5]/1000 [kN] (4).
This equation was also used for dissimilar steels having different sheet thickness [30]. On the basis of this
approach, the average sheet thickness and ultimate tensile strength of TRIP800 and DP600 steels was
calculated as (t= (1+1.5)/2=1.25 mm) and (690 MPa) respectively. It is found that the acceptable shear
strength of the DP600/TRIP800 dissimilar steel couple should be minimum 7,03 kN. Conclusively, the
tensile shear strength of weldments is found acceptable for automotive industry for chosen welding
parameters in this study.
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The relationship between welding current and time associated with tensile shear load bearing capacity for
different electrode forces is shown graphically in Fig. 3 and Fig. 4 respectively. On the other hand, the
tensile shear strength regard with electrode force for various welding time is summarized in Fig. 5 a, b,
and c respectively.

Fig. 3. Effect of welding current on tensile shear load for a) 4kN, b) 5kN and c) 6kN electrode force
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Fig. 4. Effect of welding time on tensile shear load for a) 4kN, b) 5kN and c) 6kN electrode force

The overall tendency indicates that the strength of the weldment increases with increasing welding
current (Fig. 3 a-c). However, the small diminish in the strength remarked for samples joined with higher
than 7kA welding current for all electrode forces (except 25 cycles weld duration). As seen Fig.4a-c, an
increment in the strength of weldment associate with weld duration for all welds current (except 3 and
5kA) and electrode forces catch the attention. It is notified that the strength of weldment also increases
with rising electrode forces up to 5kN due to sufficient heat input associate with welding current (except
3kA) and duration (except 25cycles) resulted in acceptable weld nugget diameter (Fig. 5 a-c).

Fig. 5. Effect of electrode force on tensile shear load for a) 15 cycles, b) 20 cycles and c) 25 cycles welding time

It is believed that the unexpected electrode indentation caused by expelling molten metal related with
high electrode pressure resulted in thinning cross section of weldment decreases strength of sample that
was joined with 6kN electrode force. According to heat generation (Q = I2Rt) equation, the heat input is
mainly controlled by the welding current, (I), welding time (t), and electrical resistance of the steel sheets
(R) [31]. Increment in the heat input associate with welding parameters expands to the weld nugget. It is
confirmed that an excessive increasing in heat input and electrode force increases amount of molten metal
so, the fused metal spreads out so, the strength of the joint decreases [32].
The test results of cross tensile samples is shown in Fig. 6. The rising in the welding time from 20 to 25
cycles increases to the cross tension strength of weldment (Fig.6 a-c). The maximum strenght (6.4 kN)
determined from the sample joined with 9kA welding current at 5kN electrode force for 25 cycles weld
duration.
The failure modes of cross tension test sample were also investigated. The pullout failure (PF) mode took
place for all weldment. The fracture surface of cross tensile test sample is shown in Fig. 7. Since, the
failure mode has significantly influenced strength and energy absorption capacity of resistance spot
weldment, the PF is generally preferred failure mode due to higher plastic deformation and energy
absorption associated with it [33-35].
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Fig. 6. The cross tension test result of weldment.

Fig. 7. The fracture surface of cross tension test sample joined with 9kA current at 5 kN electrode force for 20 cycles
weld time a,b) low magnification, c) high magnification (EDS analysis from points number 1,2 and 3).

As seen in Fig.7, the cleavage facets covering the fracture surface of cross tensile sample indicate that failure
formed in brittle fracture morphology. It starts from the weld nugget-HAZ transition region and
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propagates through to the DP side of the weldment. The point EDS analysis from the fracture region
confirms that the chemical composition of the region much more similar to the DP600 base metal.
2.2. Weld nugget geometry
The effect of welding parameters including electrode force, welding current and welding time on the weld
nugget geometry such as; nugget diameter, d n, , nugget height, h n , electrode indentation e i and nugget
size ratio, h n /d n are shown graphically in Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10 and Fig. 11 respectively.

Fig. 8. Effect of welding parameters on weld nugget diameter, a) 4kN, b) 5kN, c) 6kN electrode force

In order to obtain desired mechanical properties and pull out failure mode for spot weldment, the common
norm for the average nugget diameter is that it should be equal to or larger than 4√t (t defined as material
thickness in mm). However, it is confirmed that the average weld d n should be equal to 4.5√t (t= sheet
thickness) below which is insufficient for producing PF mode in the AHSS steel weldment [24,36]. The
dashed red line in Fig.8 indicates that average nugget diameter of 4.5√t (=5.03 mm) provide desired
properties for DP600/TRIP800 couple having different sheet thickness.
The weld nugget diameter enlarges with increasing heat input associated with weld duration, welding
current for 4 - 5kN electrode force (Fig.8 a and b). It is believed that improvement in strength is related
with enlargement in nugget diameter [36,37]. However, nugget diameter of the weldment extends up to
7kA welding current for all weld duration at 6kN electrode force. It gets narrow by using more than 7 kA
welding current (Fig. 8 c). This phenomenon may attribute to drifting of the molten metal by excessive
heat input resulted in smaller weld nugget. The volume of molten metal in the weld nugget increases with
rising heat input, so it causes enlargement in nugget diameter. However, after critical heat input
associated with welding time and welding current caused undesired expulsion resulted in shrinkage
nugget diameter. The electrode force also affects the weld nugget geometry. Because of higher electrode
force during spot welding caused uneven electrode indentation which resulted in thinning the cross
section of the weld nugget due to high heat input. As seen in Fig.9. a,b and c, the nugget height decreases
with increasing welding parameter including welding time, current and electrode force.
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Fig. 9. Effect of welding parameters on weld nugget height
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Fig. 10. Effect of welding parameters on electrode indentation

Fig. 11. Effect of welding parameters on the weld nugget size ratio

The electrode indentation apparently increases with increment in heat input and pressure on the electrode
(Fig. 10 a, b and c). It is confirm that electrode indentation depth should not be beyond 30% of the sheet
thickness; otherwise, the fatigue strength of spot weld would not meet the strength requirements [38].
The.30% limit of the total sheet thickness should be equals to the total 1.5 mm for both side of electrode
indentation depth. Conversely, it is determined that the weld nugget ratio, h n /d n decreases with increasing
heat input and electrode force (Fig.11). The nugget ratio should be 0.05–0.3 interval for all welding
parameters to present acceptable strength and desired failure mode.
2.3. Hardness results
The hardness measurement was carried out diagonally on the cross section of DP600/TRIP800 couple
having in different sheet thickness. The hardness profiles are shown in Fig. 12 a-c for all welding
parameters.
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Fig. 12. Hardness profiles of joints for various welding time and electrode force at a) 3kA, b) 5kA, c) 7kA and d)
9kA welding current.

The TRIP800 base metal hardness value was determined as 250 ± 2 HV 0.2 while, the DP600 steel
hardness value was determined as 198± 2 HV 0.2 . The weld nugget hardness values determined between
427± 2 HV 0.2 and 490± 2 HV 0.2, due to martensite phase transformation and dilution in molten metal of
dissimilar weldment. Because of the HAZ region on DP600 steel side of weldment covered by martensite
islands in soft ferrite matrix, the hardness was found lower than in the HAZ region of TRIP800 steel,
where the microstructure decorated predominantly by martensite, a small amount of retained austenite,
bainite and ferrite.
2.4. Microstructure evaluation
The microstructure of dissimilar steel weldment having different sheet thickness adjoined with various
welding parameters is shown in Fig.13a-f. The cross sections of the DP600/TRIP800 spot weldment
illustrate and reveal three distinct structural zones: base metal, HAZ and weld nugget (TRIP and DP
steels).
The microstructure of DP600 and TRIP800 steels is shown in Fig.13. a and d respectively. The DP600
steel consists of certain amount martensite phases in ferrite matrix. Meanwhile, the TRIP800 steel
contains retained austenite and bainite phases in ferrite matrix.
The HAZ region in DP600 steel side of weldment exhibits martensitic and ferritic microstructure (Fig.13
b and c). As compare to the DP600 base metal, the martensite volume fraction increased because of
temperature reached between Ac 1 and Ac 3 range in HAZ region during welding so, it is partially
austenitised and then transformed martensite associate with cooling regime [39-41]. Owing to the
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subsequent rapid cooling, the carbon rich austenite transforms to the martensite phase and ferrite remains
in the structure. The martensite volume fraction increases towards the weld nugget as a result of the
increasing heating temperature followed by rapid cooling, which resulted in increment for hardness. The
HAZ region in TRIP800 steel base metal towards to the weld nugget exhibits a little amount retained
austenite and bainite with ferrite and martensite microstructure (Fig. 13.e). The microstructure of side by
weld nugget present predominantly martensitic.
As seen (Fig. 13.f), the weld nugget was decorated by fully martensite phase because temperature exceeds
Ac 3 so it is completely austenitised and then rapid cooling rate encourages the martensite transformation
at this region [42]. The EDS analysis (Fig.13 g) carried out on the weld nugget reveal that the dilution in
the molten metal took place associate with joining of dissimilar steels.
Normally, the joint interface take place in the middle of the nugget where molten metal consists of almost
equal amount of both base metals in the dissimilar steel having same sheet thickness. Conversely, the
joint interface found place in DP600 steel side rather than middle of the nugget in the dissimilar steel
weldment having different sheet thickness. In order to obtain acceptable mechanical properties and
desired pull out failure mode in the TRIP800 and DP600 steels weldment, the nugget diameter must be
higher than 4.5√t,
Where; t is minimum thickness of the sheet used in weldment. Since, the nugget diameter measurement
has been carried out joint interface, it is found smaller for weldment having different sheet thickness as
compare with that of same sheet thickness. The smaller nugget diameter where be exposed to the
maximum shear force resulted in considerable decrease in the strength of weldment. The strength of
DP600/TRIP800 weldment having same sheet thickness determined and published elsewhere [43].
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Fig. 13. The microstructure of weldment a) DP600 steel, b) HAZ of DP600 steel side, c) HAZ of DP600
steel side, d) TRIP800 steel, e) HAZ of TRIP800 steel side, f) Weld nugget, g) EDS analysis carried out
in weld nugget and HAZ of DP600 steel. (M: Martensite, F: Ferrite, R A : Retained austenite, B: Bainite)
3. CONCLUSIONS
Conclusion is derived from this study can be summarized as follow;
• For all electrode forces, the maximum tensile shear load bearing capacity, elongation and energy
absorption determined from the weldments that were joined with 9kA welding current for 25
cycles welding time. The small diminish in the values by raising electrode force is also attract to
the attention. It is believed that the eruption of the molten metal by raising electrode force can be
responsible on the slight decreasing on the given values.
• The Kp and Sd coefficient for all weldment calculated between 0,01-0,32 and 0,12-2,61 range
which means that the reproducibility of experiment results is confidential and acceptable.
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•
•

•
•

•

•

•

According to the AWS D8.1 M standard, the acceptable shear strength of DP600/TRIP800
dissimilar steel couple having different thickness calculated it should be minimum 7,03 kN.
The maximum strength determined from the cross tensile sample joined with 9kA welding
current at 5kN electrode force for 25 cycles weld duration. The pullout failure (PF) mode took
place for all weldment. The cleavage facets covering fracture surface of cross tensile sample
indicate that failure formed in brittle fracture morphology. It starts from the weld nugget-HAZ
transition region and propagates through to the DP side of the weldment.
It is found that the average nugget diameter of 4.5√t (=5.03 mm) provide desired mechanical
properties and PF mode for DP600/TRIP800 couple having different sheet thickness.
The weld nugget geometry evaluation revealed that nugget diameter enlarges with increasing
welding parameters up to critical heat input. The electrode force also affects the weld nugget
geometry. The higher electrode force (upper than 5kN) caused uneven electrode indentation
which resulted in thinning the cross-section weldment. The electrode indentation apparently
increases with increment in heat input and pressure on the electrode. The weld nugget ratio
should be 0.05–0.3 interval to present acceptable strength and desired failure mode.
The weld nugget hardness values determined between 427± 2 HV 0.2 and 490± 2 HV 0.2, due to
martensite phase transformation and dilution in molten metal of dissimilar weldment. The
hardness in HAZ region on DP600 steel side of weldment was found lower due to lower amount
of elements in chemical composition which affect hardenability.
The DP600 steel consists of certain amount martensite phases in ferrite matrix. Meanwhile, the
TRIP800 steel contains retained austenite and bainite phases in ferrite matrix. The HAZ region
in DP600 steel side of weldment exhibits martensitic and ferritic microstructure. The martensite
volume fraction increases towards the weld nugget. The HAZ region in TRIP800 steel base
metal towards to the weld nugget exhibits a little amount retained austenite and bainite with
ferrite and martensite phases. The weld nugget is decorated by fully martensite phases. The EDS
analyses reveal that the dilution in the molten metal took place associate with joining of
dissimilar steels.
The joint interface find place in DP600 steel side rather than middle of the nugget in the
dissimilar steel weldment having different sheet thickness. Since, the nugget diameter
measurement has been carried out joint interface, it is found smaller. The smaller nugget
diameter where it is exposed to the maximum shear force resulted in considerable decrease in the
strength of weldment.
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Abstract
In this study, the method 420 TIG welding of martensitic stainless steels in the protected environment of
AR gas and 75 amps 45cm/min with a speed of weld seams was taken. For this purpose Ø 50mm and 2,
3,5, 5 and parts 6 mm in thickness was prepared. Created in the weld seam, after the sources of these
pieces is provided by immersion into a different cooling fluids to cool to room temperature.
Microhardness measurement was carried out mainly from the metal towards the weld seam of them.
Microstructure characteristics of optical microscope, scanning electron microscopy (sem) were
investigated. As a result, the martensitic transformation of the austenitic structure has been influenced by
the high cooling rate. This type of stainless steel to be cooled below a critical cooling rate it is necessary
to take the appropriate measurest.
Keywords: TIG welding, stainless steels, HAZ, fast cooling.

1. GİRİŞ
Genellikle paslanmaz çelikler yüksek krom alaşımlı çelikler olup, paslanmaz olarak nitelendirilebilmeleri için
bu malzemelerin kimyasal içeriğinde en az %10,5 Cr bulunması gerekmektedir[1]. Çeliğin içersindeki kromun
korozyona karşı koruyucu kabiliyeti, krom ile oksijen arasındaki büyük affiniteden ileri gelmektedir[3].
Günümüz endüstrisinde yaygın olarak kullanılan paslanmaz çelikler, içerdiği katkı elemanlarına göre değişen
ve tamamen östenitik ile tamamen ferritik özellikler aralığında sıralanan beş farklı çeşit paslanmaz çelik türü
bulunmaktadır[5]. Östenitik paslanmaz çeliklerin gaz altı kaynaklarında koruyucu gaz olarak argon + helyum
+ karbondioksit içeren gazlar kullanılmaktadır. Argon + oksijen karışımı gazlar kaynak banyosunda
oksidasyona neden oluşturmasına rağmen, daha iyi ısıtma kabiliyeti ve ark dengesi sağlamaktadır [7].
MIG kaynağında oksijen karbondioksite göre daha etkili olup argon + % 1-2 oksijen kullanıldığında sprey
ark geçişi sağlamaktadır [8, 9]. Paslanmaz çelikleri birleştirirken en çok koruyucu gaz olarak saf argon
kullanılmaktadır. Argona hidrojen ilavesi ile kaynak hızı ve nüfuziyeti artmakta ve kaliteli kaynak dikişleri
elde edilmektedir. Helyum + argon ile argon + hidrojen karışım gazları yüksek kaynak hızları gerektiği
hallerde kullanılmaktadır [10, 11]. Azot gazı östenit dengeleyici olduğundan kaynaklı birleştirmelerde kaynak
metalindeki δ-ferrit oranını kontrol edilmektedir [12,13]. Martenzit paslanmaz çelik korozyon direnci % 12
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Cr içerdiğinden dolayı daha azdır. Bu korozyon düzey de ilave edilecek maksimum karbon miktarı % 1,5’dir.
Ancak bu durumda fazla karbon tane sınırlarını çökeltmekte ve aralarındaki krom miktarı % 12’nin altına
düşmektedir[6]. Paslanmaz çelikler türlerine göre farklı fiziksel özellikler gösterirler bunlar elastisite modülü,
ısıl genleşme katsayısı, ısıl iletkenlik, özgül sıcaklık, manyetik geçirgenlik özelikleridir [5].

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE VERİLER
Çalışmalarda kullanılacak paslanmaz çelik çubuk, şerit testere yardımı ile kalınlığı 2-3,5-5-6,5 mm olacak her
kalınlık için 16 adet olacak şekilde dilimlendi. Dilimlenen numuneler sırası ile TİG kaynağı çekildi (şekil 1).
(Akım: 75amper, Debi: 8 L/min) kaynak işleminden sonra zaman kaybetmeden numuneler sırasıyla oda
sıcaklığında, 25°c’lik suda, 10°c suda ve havada soğutuldu ve eğe ile tufal temizliği yapıldı daha sonra küçük
kesme cihazı ile kaynaklı daireler ortadan ikiye ayrıldı.
Kesme işlemi tamamlanan numuneler 90-1200 grid zımparadan geçirilerek alumina çözeltisi yardımı ile cuha
ile parlatıldı. Yüzeyden fazla alumina temizliği için ıslak pamuk ile yüzey yavaşça temizlendi ve alkol ile
dağlama öncesi temizlik yapıldı.
Kaynak bölgesi yaklaşık 20 Sn. Dağlandıktan sonra numunenin tamamı 20 Sn. Daha dağlandı ve optik
mikroskop ile 500x de incelendi, elde edilen fotograflar daha sonra photoshop programları ile düzenlendi.
Optik incelemesi biten numuneler makro sertlik cihazı ile 4 adet esas metalden 2 şer adet ITAB bölgesinden,
dikiş sınırından ve dikiş ortasından olmak üzere 10 adet sertlik alındı ve her kalınlık / Soğuma durumu için bu
işlem tekrarlandı. Test sonuçları toparlanarak dijital ortamda düzenlendi.

a)

b)

Şekil. 1. a) El ile yapılan TİG kaynaklı numuneler, b) esas metal mikroyapı

2.1. Elde edilen veriler
2.2. Mikroyapılar ve ITAB genişliği
Yaklaşık 45 numuneden ana yapı ITAB uzunluğu ve kaynak bölgesi olmak üzere yaklaşık 200 adet Mikroyapı
alınmıştır. Toplam 4 grup her grup için 4 kalınlık vardır bu bölümde 16 adet mikryapı verilmiştir.
Bütün mikroyapılar 500x büyütme altında alınmıştır. Şekil 2’ de yer alan mikroyapılar ile şekil 3’de yer alan
yapılar oda sıcaklığına yakın bir sıcaklık aralığında hızlı soğumuştur. Şekil 4’de yer alan yapılar soğuma
sıcaklığı oda sıcaklığındaki sıvıda yapılarak etkileri gözlenmiştir. Son grup numuneler kaynak sonrası havada
soğutulmuştur (şekil 5). Burada daha önce gözlemlenen iğnesel yapılar daha toparlanmış durumdadır ve ilk 3
grupta görülen yapılardan ziyade daha topludur. İlk 3 grupta gözlemlenen yapılar iğnesel martenzitler burada
daha az Martenzit yapılar iğnesel değildir [12, 16]. Ayrıca tüm yapılarda alaşım çökeltileri görülmektedir. Bu
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çökelti karbür olma olasılığı yüksektir. Siyah bölgeler Martenzit olup beyaz yapılar ise asiküler formdaki
östenittir. Ferrit yapısı yüksek sertlik nedeniyle olmadığı düşünülmektedir. Widmanstatten ferrit yapılar olma
olasılığı da yine yüksek sertlik oranı yüzünden zordur. Widmanstatten ferrit yapıda sertlik 239HV
dolaylarındadır ama en düşük kaynak sertliği yaklaşık 500HV olduğu için widm. Ferrit olasılığı son derece
düşüktür [13]. Kaynak ergime bölgesi her numune için değişmektedir. Özellikle kalınlık arttığı takdirde
kaynak hızı sabit olduğundan penatrasyon derinliği hızla düşmüştür. Sadece 2mm kalınlıkta tam penetrasyon
gözlemlenmiştir. Ayrıca 2 mm malzemeler aynı grup içerisinde daha kalın parçaları göre daha serttir.
Esas metal yapıda görülen Mikroyapı (şekil 1) martenzitiktir. Kaynak mikroyapısı ise östenit ve martenzitten
oluşmaktadır. Esas metalde Martenzit olmasına rağmen mekanik özellikleri son Derece düşüktür. Bunun
nedeni AISI 420 çeliğinin ısıl işlemsiz kullanıma uygun olmamasıdır. ITAB genişlikleri (Şekil 6) sertlikte
olduğu gibi en geniş olarak et kalınlığı 2 mm olan malzemelerde gözlenmiştir. Kalınlık azaldıkça ITAB
genişliği son derece artmıştır. 1.Grup mikroyapılar oda sıcaklığında suda soğutulmuştur. Şekil 2’de
verilmiştir.

Şekil. 2. 1. grup gözlemlenen mikroyapılar (500x), kalınlığa göre a) 2mm b) 3,5mm c) 5mm d) 6,5mm
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Şekil. 3. 2.grup mikroyapılar (500x), kalınlığa göre a) 2mm b) 3,5mm c) 5mm d) 6,5mm

Şekil. 4. 3.grup gözlemlenen mikroyapılar (500x), kalınlığa göre a) 2mm b) 3,5mm c) 5mm d) 6,5mm
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Şekil. 5. 4.grup gözlemlenen mikroyapılar (500x), kalınlığa göre a) 2mm b) 3,5mm c) 5mm d) 6,5mm

Kaynak mikroyapılarından alınan numunelerin daha sonra ITAB görüntüleri alınmış ve ITAB genişlik grafiği
oluşturulmuştur.( Şekil 6)
En yüksek ITAB genişliği 2mm kalınlıkta ve havada soğuyan numunede görülmüştür (şekil 6). 20°C, 25°C
ve 10°C’ de suda soğuyan 2mm kalınlığa sahip numuneler genişlik değerleri son derece yakındır. Kalınlık
azaldıkça ITAB genişliği düşmektedir ve düşük kalınlıkta yavaş soğuma hızında görülen en yüksek ITAB
yüksek kalınlıkta soğuma hızı etkisini kaybetmektedir. Bunun nedeni yüksek et kalınlığı nedeniyle
soğumanın nispeten yavaş gerçekleşmesidir.

GENİŞLİK (MIKROMETRE)

ITAB GENIŞLIKLERI
1240
1190
1140
1090
1040
990
940
890
840
790
740
690
640
590

2.grup
3.grup
4.grup
1.grup

2

3

4

5

6

KALINLIK(MM)

Şekil. 6. Tüm 1,2,3,4 gruplar için ITAB genişliğinin kalınlığa göre değişimi
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2.2.1. Sertlik Verileri ve TTT yorumu
Şekil 7’de görüldüğü üzere 20°C suda soğuyan et kalınlığı az olan malzeme en yüksek sertlik değerlerine
ulaşmıştır ve kalın malzemelerin sertliği daha düşüktür. Bunun nedeni ise et kalınlığının soğuma hızına
etkisidir. Kaynak bölgesinde 2mm numune en yüksek sertliğe 632HV ile ulaşmıştır. En düşük sertlik ise 527
HV ile 6.5mm ‘lik malzeme ulaşmıştır. Bunun nedeni et kalınlığının fazla olmasından dolay daha yavaş
soğumasıdır.
20 ° C S U İ L E S O Ğ U T M A

SERTLİK (HV)

2

3,5

5

6,5

6

7

675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
1

2

3

4

5

8

9

10

BÖLGELER

Şekil. 7. 20°C’de soğutulan numunelere ait sertlik değerleridir.

Şekil 8’de 25°C suda soğuyan grupta sertlik değerleri 1.Gruba göre daha düşük olarak gözlenmiştir. En
yüksek sertlik değeri yaklaşık 600HV’dir. En düşük sertlik ise 567HV ile 6,5 mm lik malzemedir. 10°C suda
soğuyan numuneye ait sertlik grafiği şekil 9’da verilmiştir.
Şekil 9’da verilen sertlik grafiği deneyde en yüksek sertlik değerlerine sahiptir. 2mm numune için sertlik
yaklaşık kaynak bölgesinde 800HV ye kadar ulaşmıştır. Bunun başlıca sebebi yüksek soğuma hızı olarak
gösterilebilir. En düşük soğuma hızı ise 625HV ile 6.5mm kalınlığa sahip malzeme’dir.
Şekil 10’da Havada soğuyan numuneler diğer numunelere oranla daha düşük sertliklere ulaşmışlardır. Bunun
nedeni soğuma hızının son derece yavaş gerçekleşmesi ve iğnesel martenzitlerin nispeten az olmasıdır.
Sertlikte soğuma hızıyla doğru orantılıdır.
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25°C SU İLE SOĞUTMA

SERTLİK(HV)

2

3,5

5

6,5

650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

BÖLGELER

Şekil. 8. 25°C’de soğutulan numunelere ait sertlik değerleridir.

SERTLİL (HV)

10 ° C S U İ L E S O Ğ U T M A
2

3,5

4

5

5

6,5

850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
1

2

3

6

7

BÖLGELER

Şekil. 9. 10°C’de soğutulan numunelere ait sertlik değerleri.
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HAVADA SOĞUMA
2

3,5

4

5

5

6,5

550
525
500
475

SERTLİK(HV)

450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
1

2

3

6

7

8

9

10

BÖLGELER
Şekil. 10. havada soğuyan numunelere ait sertlik grafiği.

Şekil 11’de görüldüğü gibi çelik numunede havada soğuma şartlarında bile Martenzit yapı elde
edilebilmektedir. Havada soğuyan numunelerde yaklaşık 480HV elde edilmiştir. Bu tip çeliklerde Martenzit
dışı yapıların eldesi ancak tam tavlama tipi atmosferlerde mümkündür. Normalize, suda, yağda soğutulan
çeliklerde Martenzit eldesi kaçınılmazdır. Ancak mikroyapıda dönüşmeden kalan östenitlerde buluna
bilmektedir.

Şekil. 11. AISI 420 martenzitik paslanmaz çeliğe ait TTT diagramı ve CCT eğrileri [16].
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ
1.

AISI 420 tipi martenzitik paslanmaz çeliğin TIG kaynağı ile kaynatılıp farklı sıcaklıklarda soğutulması sonrası en
fazla iğnesel Martenzit’e 10°c suda soğuyan grupta rastlanmıştır. Bunun nedeni doğrudan soğuma hızıdır. Yüksek
soğuma hızı yanında yüksek sertlik getirmiştir ve iğnesel martenzitlerin yüksek olması sonucu ana metalin 3-3,5 katı
kadar ortalama sertlik değeri elde edilmiştir. 2mm ‘lik numunelerde ise bu değer 4 katına kadar çıkmaktadır. Sertlik
kademeli olarak kalınlık arttıkça azalmıştır. Bu soğutma sıcaklığında en büyük problem kaynak hattı boyunca ilerleyen
büyük makro çatlaklardır. Çatlak derinliği kimi yerde 1000 mikrometreye kadar çıkmaktadır. Bunu önlemek için uygun
ön tav prosesleri uygulanmalıdır.

2.

20°c ve 25° derece soğuyan numunelerin mekanik özellikleri birbrine yakındır. 25°c’de düşük sertlik gözlemlenmesine
rağmen çatlak gözlemlenmemiştir. 20°c ‘ çatlak nadir olmakla beraber sertlik değeri 30HV daha yukardadır.Havada
soğuyan numunelerde çaklak gözlenmemiştir ve sertlik değeri 10°c’de soğuyan numunelerden 300HV daha düşüktür.

3.

ITAB genişlikleri söz konusu olunca soğuma hızı düştükçe ITAB artmıştır ama ITAB’ı parça kalınlığı daha fazla
etkilemiştir. Parça kalınlığı düştükçe ITAB kalınlığı artmaktadır. Hızlı soğuyan numunelerde ITAB sertliği daha
fazladır.

4.

Soğuma hızı arttıkça sertlik/kalınlık ilişkisi daha belirgin olmaktadır. Yüksek soğuma hızında kalınlığın sertliğe
doğrudan bir etkisi söz konusudur.Düşük soğuma hızlarında en kalın ve en ince numuneler arasındaki fark azken
yüksek soğuma hızlarında bu fark 200HV ye kadar çıkablmektedir.

5.

Soğuma hızının artması ile martenzitik yapılar iğnesel form almıştır. Havada soğuyan numunelerde iğnesel yapılar
çok azdır ve östenitik yapılar plaka halindedir. Martenzitik yapılar ise kısmen iğnesel formda bulunmaktadır.

6.

Şekil 4.6’da görüldüğü soğuma hızı olarak 10K/s hızların üstüne çıkılmamalıdır.bu soğuma hızının üzerinde makro ve
mikro çatlaklar son derece fazla e tehlikelidir. 1 grup için soğuma hızı : 10/s 2.grup için 3K/s 3.grup için 40K/s 4.grup
için ise 0,9K/s olarak TTT diyagramı üzerinden tahmin edilmektedir. Şekil üzerinden kritik soğuma hızı
:0,75K/s olarak tespt edilmiştir.
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Abstract
In this study, the flow structure around of the 1/33 scaled bus model is investigated by the computer aided
flow dynamics (CFD) whoose drawing datas obtained from using three dimensional scanning method and
computer aided drawing method. The acting drag force to bus model determined and aerodynamic drag
coefficient (C D ) was calculated at the 15 m/s, 20 m/s, 25 m/s and 30 m/s free flow velocity. As a result of
the flow analysis performed on the Fluent® program, forming aerodynamic resistance regions, flow
failures and simulations of turbulence formation were obtained on the bus model. CFD analysis
performed in k-e RNG turbulence model, distribution of the total drag force which are pressure and
friction based, was determined.
Keywords:The aerodynamic drag coefficient, CFD, bus model, k-e RNG turbulence model

1. GİRİŞ
Taşıtlara hareketleri esnasında çeşitli kuvvetler etki etmektedir. Taşıtlara etki eden bu kuvvetleri, hareketi
sağlayan kuvvetler ve bu harekete karşı koyan kuvvetler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Taşıta hareketi
sağlayan kuvvet, motor tarafından üretilip, tekerlek tahrik kuvveti olarak kullanılır. Taşıtın hareketine karşı
koyan kuvvetler ise hava, transmisyon, yokuş, yuvarlanma ve ivme dirençlerinden oluşmaktadır. Taşıtlara
etkiyen kuvvetlerinden biri özellikle yüksek hızlarda önem kazanan ve yakıt tüketimini arttıran aerodinamik
direnç yani sürükleme kuvvetidir. Aerodinamik direnç hızın karesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu
yüzden özellikle seyirlerinin büyük bölümünü şehir dışında yüksek hızlarda gerçekleştiren ve yılda çok fazla
kilometre yapan otobüsler için sürükleme kuvveti, önemli bir husus haline gelmektedir. Bunun için taşıt
etrafındaki akışın özellikleri iyi bilinmeli ve bununla paralel olarak uygun tasarımlar gerçekleştirilmelidir. 1
Aerodinamik yapı araçların performansını, yakıt tüketimini, ivmelenme özelliklerini, yol tutuş özelliklerini,
çevre kirliliğini, ses gürültüsünü ve konforunu önemli derecede etkilemektedir. Taşıt üreticileri araçlarının
ekonomikliğini artırırken, ekonomikliği artırmada en büyük engellerden biri olan aerodinamik direnci
azaltmak için bu tür araştırmalara çok büyük yatırım yapmaktadırlar. Yüksek hızlarda hareket eden bir
aracın C D katsayısı % 2 düşürüldüğünde yakıt tüketimi yaklaşık % 1 azalmaktadır Wood ve Bauer(2003).

1 *
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Türkiye’de 2011 verilerine göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren 31935 firma
olduğu bilinmektedir. Uluslararası planda taşıma yapan firmaların sayısı ise 237'dir. Yurtiçinde şehirlerarası
yolcu taşımasında kullanılan otobüs sayısı 52707 olup uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs
sayısı 3743’dür (İstatistiklerle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 2003-2011 Raporu).
J. McNally ve diğerleri (2015) Çalışmalarında bir Honda Simplified Body (HSB) geometrinde aktif akış
kontrol yöntemi ile sürükleme kuvvetinde iyileşme sağlamışlardır. Yapılan çalışmada HSB geometrisi
üzerine 13 adet değişik çaplarda jet ile hava püskürtmesi yaparak akış kopmasını geciktirerek sürükleme
kuvvetine bağlı güç kaybını %3 azaltmışlardır. Marinos, M. ve SpyrosG, V (2015) çalışmalarında pasif
vorteks üreteci kullanarak akış kopması durumunu deneysel ve numerik olarak incelemişlerdir. Airfoil
profilinde bir geometri tasarlayarak 87x104 Reynolds sayısında akış kopması 5° geciktirilmiş, 15° hücum
açısında ise lift kuvveti artmıştır. Shim ve diğerleri (2017) Navier- Stokes denklemlerinde faydalanarak
kızak şeklinde bir ön tampon ve arka tampon tasarımı yaparak sürükleme kuvvetini azaltmayı
başarmışlardır. Taşıyıcı modelleme olarak tasarladıkları bu tampon modellerinin drag katsayısına etkisinin
tespitinde k–ω türbülans modeli kullanmışlardır. Referans modele göre yaptıkları tampon tasarımı ile 3.08%
e kadar drag kuvvetinde iyileşme sağlamışlardır. Kim ve diğerleri (2017) 1/8 ölçekli bir çekici römork
modelinde pasif akış kontrol elemanı olarak spoiler tasarımı ile aerodinamik direnç katsayısına etkisini CFD
yöntemi ve rüzgar tüneli deneylerinde hesaplamışlardır. Değişik spoiler modelleri ile 5.5×105 Reynolds
sayısında %19 a kadar drag katsayısında iyileşme elde etmişlerdir. Aktaf et. Al(2014) CFD yöntemi
kullanarak bir model araca eliptik, dikdörtgensel ve üçgensel kanatçık ekleyerek aerodinamik bakımdan
iyileşme elde etmiştir. Eliptik tasarımda % 11.1, dikdötrgen kanatçıkta %6,37 ve üçgensek kanatçık
tasarımında % 6,87 aerodinamik direnç katsayısında iyileşme sağlamışlardır. Cui ve diğerleri (2015) bir
Ahmed body modeli üzerinde sentetik hava püskürtmesi yapmanın drag katsayısına etkisini CFD yöntemi
ile Large Eddy Smilation türbülans modeli kullanarak araştırmışlardır. Yapılan çalışma sonuçlarını
deneysek yöntemlerle de doğrulamışlardır. Ahmed body modeli arkasına düzenli püskürtme yaparak
sürükleme katsayısında %3, sentetik jet püskürtmesi yaparak ise % 9 iyileşme sağlamışlardır. MohamedKassim ve Filippone (2010)’e göre çekici römork araçlarında pasif akış parçaları ile yakıt tüketiminde
%1’den % 17 ‘e kadar iyileşme sağlanabilmektedir. Spoiler yapısı iyileştirilerek % 9-17, römork etekleri
ile %4-6, hava boşlukları kapatılarak % 0-4 aerodinamik iyileşme elde edilebilmektedir. Barden ve Gerova
(2016) bir çekici modelinde ortalama 7,1° sapma açısı altında drag katsayısı hesabını deneysel ve numerik
olarak hesaplamıştır. Numerik hesaplama yöntemi olarak MATLAB Simulink programını kullanmış.
Numerik analiz sonucunda drag katsayısını ortalama 0,77, deneysel yöntemle 0,805 olarak hesaplamıştır.
Gurlek et.al(2012) bir otobüs modeli etrafındaki akış yapısını deneysel olarak incelemişlerdir. Ortalama ve
ani hızlanma vektör haritasını, girdap eğrilerini, akış çizgisi topolojisini ve diğer türbülans özelliklerini
PIV(particle image velocimetry) yöntemi ile incelemişlerdir. Girdap oluşumunun asimetrik olduğunu,
otobüsün üst tarafındaki negatif girdap hareketinin yatay, pozitif girdap hareketinin modelin kenarına doğru
hareket ettiğini ifade etmişlerdir. Lui ve diğerleri (2016) çalışmalarında cekici römork, pick-up, sedan
otomobil araçlarının etrafındaki akış yapılarını laminar akış, türbülanslı akış, sınır tabaka akış yapılarında ve
değişik rüzgâr açısı altındaki yapılarını incelemişlerdir. Ağırlık merkezi yükseldikçe aerodinamik
momentlerin arttığını belirtmişlerdir. Yapılan diğer çalışmalarda ağırlık merkezinin tespiti yapılmadığından
çalışma sonuçlarının birbirinden farklı olabildiğini ifade etmişlerdir. Ji-qiang ve diğerleri ( 2017) bir yüksek
hızlı trenin aerodinamik yapısını değişik türbülans şiddetinde deneysel olarak incelemişlerdir. Model tren
üzerindeki basınç katsayısı değerlerini tespit etmişlerdir. 0,3-8,6 aralığında değişik türbülans şiddetleri
altındaki aerodinamik direnç katsayılarını tespit etmişlerdir. Türbülans şiddeti arttıkça C D katsayısı ve
basınç katsayısı değerleri azaltmıştır. Türbülans şiddeti değişimimin model üzerindeki basınç dağılımını
değiştirmediğini ifade etmişlerdir. Hassan ve diğerleri (2014) bir sedan yarış aracın arka tamponunu yapısını
değiştirerek aerodinamik bakımdan iyileşme elde etmişlerdir. CFD metodu ile k–epsilon türbülans
modelinden faydalanarak yaptıklarını numerik analiz sonucunda model aracın C D katsayısını 0,323 olarak
tespit etmişlerdir. Geliştirdikleri 5 değişik tampon düfizörleri ile C D katsayını %22,13’e kadar
azaltmışlardır. Minimum C D katsayısını 0,25 olarak tespit etmişleridir. Bunun nedeninin araç arkasında
negatif basınç bölgesinin azaltmaktan kaynakladığını ifade etmişlerdir. Chilbule ve diğerleri (2014) bir
çekici römork modelinin aerodinamik yapısını CDF yöntemi ile incelemişlerdir. Spoiler, altı adet girdap
tutucu ve römork arka uzantısından oluşan pasif akış kontrol parçaları ekleyerek çekici römork modelinin
C D katsayısını %21 iyileştirmişlerdir. Bu sonucun 100 km mesafede 4 litre yakıt tasarrufu oluşturacağını
belirtmişlerdir. Muthuvel ve diğerleri (2013) çalışmalarında dört değişik otobüs modelinin aerodinamik
yapılarını numerik ve deneysel olarak incelemişlerdir. Otobüs modelinin ön yüzey alanını ve ön tampon
yapısını konikleştirerek akış yapısını aerodinamik bakımdan iyileştirmiş ve C D katsayısında %20,11-35
arasında iyileşme olabileceğini ifade etmişlerdir.
Patil ve diğerleri (2012) bir otobüs modeli etrafındaki akış yapısını CFD metodu ile incelemişlerdir. Otobüs
modelinin sürükleme kuvvetini azaltmak için 3 model geliştirmişlerdir. Yaptıkları çalışmada base model
otobüsün C D katsayısını 0,53 olarak tespit etmişlerdir. Otobüsün ön ve arka yüzeyini modifiye ederek C D
kaysayısını 0,49’a yan panel ekleyerek 0,39 ‘a arka spoiler ekleyerek 0,40’a düşürmeyi başarmışlardır.
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Böylece sırası ile %6.57, %25.82 ve %24,42 aerodinamik iyileşme sağlamışlardır. Sarı (2007) Renault
Kangoo marka hafif ticari araç modellenmiş, nümerik yaklaşık çözüm yöntemi olan sonlu hacimler yöntemi
ile Fluent® programında analiz edilerek, sanal koşullarda aracın ön formuna etkiyen hava direnci ve C D
direnç katsayıları bulunmuş, bu verilerin yakıt sarfiyatına olan etkileri araştırılmıştır. Nisugi ve arkadaşları
(2004) tarafından yapılan, “Fundamental Study of Aerodinamic Drag Reduction for Vehicle with Feedback
Flow Control” başlıklı bir çalışmada (Şekil 3c.) geri beslemeli bir akış kontrolü ile bir kara taşıtı için
aerodinamik sürükleme kuvvetinin azaltılması incelenmiştir. Sonuçta bu çalışma ile %21 lik bir güç
tasarrufu sağlandığı ifade edilmiştir. Minoru, Katsuji ve Tatsuo (2003) yaptıkları çalışmada trenlerin ve
araçların çapraz rüzgârlar altındaki aerodinamik karakterleri sadece araçların şekline değil aynı zamanda
araç alt yüzeylerine bağlı olduğunu ifade etmişleridir. Rohatgi (2012) bir SUV aracının arka kaporta
kısmının geometrik yapısını değiştirerek aerodinamik yapısını iyileştirme denemiştir. Aracın arka kaporta
kısmının % 26 iyileşme sağlanabileceğini ifade etmiştir. Chowdhury, ve diğerleri (2013) tarafından yapılan
çalışmada ağır vasıtalara aerodinamik direnç katsayısının azaltacak eklemeler yapmışlardır. Ağır vasıtanın
spoiler yapısını iyileştirip çekici ve römork arasını kapatmış ve tekerleklerin neden olduğu sürüklenme
direncini azaltacak eklemeler yaparak ortalama % 26,1 iyileştirme elde etmişlerdir. Sadece ön spoiler ile %
17,6 iyileştirme olabileceğini ifade etmişlerdir. Akansu ve diğerleri. (2011) pasif akış kontrol elemanı olarak
kullanılan dairesel kesitli bir çubuk ile kare kesitli bir küt cisim etrafındaki akış durumunda hücum açısının
girdap kopma olayına etkisini deneysel olarak incelenmiştir. Akış ayrılması, yeniden tutunması ve girdap
oluşum bölgesinin özellikleri ortaya konulmuştur. L/D=2 ve 3 konumlarındaki a=0° hücum açısında,
sürükleme kuvvetinde dikkate değer azalmalar elde etmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı yolcu taşımacılığında çok yoğun bir şekilde kullanılan otobüslerin etrafındaki akış
yapılarını incelemek ve aerodinamik direnç oluşturan bölgelerin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile
tespitini yapmaktır.

2.MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada aerodinamik bakımdan incelenen ve iyileştirilen otobüs modeli 1/33 ölçekli lisanslı model
araçtır. Otobüs modeline ait ölçüler üç boyutlu tarama cihazında hassas olarak alınmış ve bilgisayar destekli
çizim yöntemi ile oluşturulmuştur. Numerik analizin süresini kısaltmak için simetrik olan otobüs modeli ve
deney alanının tam kesiti alınmış ve sürükleme kuvveti ve CD katsayısı tam kesit modele tespit edilmiştir.
Çalışmada ayrıca toplam sürükleme kuvvetinin basınç ve sürtünme kaynaklı dağılımı ayrıca tespit edilmiştir.

Şekil 1. 1/33 ölçekli model otobüsün Solid Works çizimi
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Şekil 2. 1/33 ölçekli model otobüsün tam kesitinin Solid Works çizimi

2.1. Benzerlik Şartları
Taşıt aerodinamiği ile ilgili çalışmalarında prototip ve model arasında üç farklı benzerlik şartı aranır. Bunlar
geometrik, kinematik ve dinamik benzerlik şartlarıdır. Geometrik benzerlik şartını sağlamak için lisanlı
model otobüs kullanışmış olup yüzey pürüzlülüğü, çok küçük parçalar ve hava akış kanallarından dolayı
meydana gelebilecek hatalar ihmal edilmiştir. Kinematik benzerlikte blokaj oranı belirleyicidir. Bu çalışmada
kullanılan model aracın ön yüzey alanı 0.00275 m2, test bölgesi ön yüzey alanı 0,08 m2, blokaj oranı ise %
3,39’ dur. Literatürde blokaj oranının %7,5 den daha düşük olması kinematik benzerlik şartının sağlanması
açısından yeterlidir (Çengel Y.A., 2008). Dinamik benzerlik şartının sağlanmasında ise Reynold sayısı
bağımsızlığından faydalanılmıştır.

2.2. CFD Analiz
Akış analizinde kullanılan Fluent® programı sonlu hacimler metodunu esas alarak süreklilik, momentum,
enerji, türbülans için genel integral denklemlerini çözmektedir. Bu denklemler çözüm alanındaki her noktada
dengeye geldiği zaman Fluent® programı ile yapılan çözümlemede yakınsama gerçekleşmektedir. Yakınsama
grafiği Şekil 3’te verilmiştir. Her akışkan değişkeni için artıklar çözümdeki hatanın şiddetini belirtmektedir.
Bu çalışmada yakınsama kriterleri süreklilik, x-hızı, y-hızı ve z-hızı için 1.0 ×105 olarak alınmıştır. Türbülans
şiddeti ise % 1 olarak alınmıştır. Havanın yoğunluğu 1 kg/m3 ve dinamik vizkozitesi 1,56x10-5 olarak
alınmıştır. Aracın ön yüzey alanı reports-projected area bölümünde 0,00275 m2 olarak hesaplanmıştır.
Çözümlemeler SIMPLE Least Squared Cell Based, k-ε RNG türbülans modeli standart duvar fonksiyonları
kullanılarak standart initialization olarak oda sıcaklığı (25 C°) şartlarında gerçekleştirilmiştir. Çözümlemeler
Fluent® programında, Intel® Xeon® CPU E3-1270 V5 3.60 GHz işlemci ve 32 GB ram özelliklerine sahip iş
istasyonu (Work Station) bilgisayarda 1000 iterasyon ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3. Model otobüsün sürükleme kuvveti katsayısı (C D ) grafiği ve yakınsama
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Fluent® programında model aracın kalıp boşluğu oluşturulmuş, çizim datası programa tanımlanmış ve meshing
bölümüne aktarılmıştır. Şekil 4’ da ara yüzü verilen bölümde model otobüsün aerodinamik yapısını önemli derecede
etkileyen bölgelerinde daha sık ağ yapısı oluşturulmuş, sınır tanımlamaları yapılmış ve ağ dosyası setup bölüme
aktarılmıştır. Model otobüs için 773 349 üçgensel hacim (tedrahedrons) hücre yapısı oluşturulmuştur. Çözüm
alanındaki sınırlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
 Giriş: Akışkanın girdiği yüzey olup sabit hız sınır şartı olarak tanımlanmıştır.
 Çıkış: Akışkanın çıktığı yüzey olup sabit basınç sınır şartı olarak tanımlanmıştır.
 Duvar ve yol: Duvar deney alanını oluşturan dikdörtgen hacmin kenar yüzeyleri olup duvar sınır şartı
kullanılmıştır. Yol aracın konumlandırıldığı taban yüzeyi olup duvar sınır şartı olarak tanımlanmıştır.
 Otobüsün çizim datasına ait kalıp boşluğu: Analizi yapılan model araçtır. Duvar sınır şartı olarak tanımlanmıştır.

Şekil 4. Model otobüsün “meshing” ara yüzündeki görünümü

Yapılan akış analizi sonuçlarında model otobüse etki eden sürükleme kuvveti 1000 iterasyon sonucu elde edilmiştir
ve C D katsayısı tespit edilmiştir. Aerodinamik direnç katsayısı C D eşitlik 1 ‘de verilmiş olup sürüklenme kuvveti F D ,
yoğunluk ρ , serbest akış hızı V ve ön bakış alanı A ön parametrelerinin fonksiyonudur.

CD =

(1)

FD
1 ρ V 2 Aön
2

2.3. CFD Çözümlemede Ağdan Bağımsızlık
Sonlu hacimler ile ilgili yapılan sayısal çalışmalarda düzgün ve kaliteli bir ağ oluşturmak sonuçların doğruluğu
açısından çok önemlidir. Bu yüzden sayısal çalışmalarda ağ kalitesi aranmaktadır. Ancak analizi yapılan
geometrilerin karmaşıklığı arttıkça bu ağ kalitesini elde etmek zorlaşmaktadır. Otobüs ve pasif akış kontrol
çubuğunda küçük ve kavis açısı bulunan parçalar bulunmaktadır. Bu durum da istenilen düzeyde ağ kalitesi elde
edilememiştir. Daha iyi ağ kalitesini elde etmek için çizim datasını daha da basitleştirmek, kavis açısı olan parçaların
yerine daha düz parçalar çizmek ya da küçük parçaları kapatmak ve daha çok sayıda ağ yapısı oluşturmak
gerekecektir. Bu durumda da çizim datası geometrik benzerlikten uzaklaşacak istenilen iyileşme sağlanamayacaktır.
Bu çalışmada ağ kalitesi (element quality) ortalama 0,66 olmuştur. Bu değerin 0,5 den yüksek olması
önerilmemektedir. Bu çalışmada elde edilen ortalama ağ kalitesi grafiği Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Model otobüsün “meshing” ara yüzündeki ağ kalitesi

Sayısal çalışmaların doğrulanmasında başvurulan yöntemlerden birisi de ağdan bağımsızlık testleridir. Sayısal
çözümlemede ağ sayısı artmasına rağmen sonuç belli bir değerden sonra değişmiyorsa, çözümlemede ağdan
bağımsızlık elde edilmektedir. Bu çalışmada Çizelge 1’de görüldüğü üzere model otobüs için 20 m/s serbest
akış hızında 8 değişik üçgensel hacim (tetrahedrons) ağ yapısı için ağdan bağımsızlık testleri yapılmıştır.
Aracın ağ yapılandırmalarında üçgensel ağların minimum ve maksimum boyutları değiştirilerek değişik
çarpıklık oranında ve istenilen sayıda ağ yapısı oluşturulmuş ve aynı türbülans modellerinde çözümleme
yapılmıştır.
Çizelge 1. 20 m/s hızda yapılan ağdan bağımsızlık testi sonuçları
Reynolds Sayısı
384 615
384 615
384 615
384 615
384 615
384 615
384 615
384 615

Ağ sayısı
153 201
246 423
541 118
651 211
773 349
995 259
1 121 564
1 405 874

Kuvvet (N)
0,197
0,211
0,260
0,230
0,227
0,228
0,227
0,228

CD
0,358
0,383
0,472
0,418
0,412
0,414
0,412
0,414

Ağdan bağımsızlık testleri sırası 8 değişik ağ sayılarında yapılmıştır. Şekil 6’ da görüleceği üzere 651 211 ağ
sayısında yapılan çözümlemelerden sonra C D katsayısı yaklaşık değerlerde elde edilmiştir. Bu çalışmada ağ
sayısı 773 349 olarak belirlenmiştir. Bu ağ sayıları ağdan bağımsızlığın elde edildiği bölgede olduğundan akış
analizleri ağdan bağımsız olarak gerçekleştirildiği kabul edilmiştir. Numerik sonuçlarda ağ sayısı ve
kalitesinden kaynaklanan hatalar ihmal edilmiştir.
0,48
0,46

CD
0,44

CD

0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0

200000 400000 600000 8000001000000120000014000001600000

Ağ (Mesh) Sayısı

Şekil 6. Ağ bağımsızlığı grafiği

677

Drag Force Effecting of a Bus Model Investigation with CFD Method C. Bayındırlı, M. Çelik , M. Demiralp

3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR
4 değişik serbest akış hızında yapılan ve 100 iterasyon sonucunda elde edilen sürükleme kuvvetine göre
model otobüsün C D katsayısı ortalama 0,403 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda elde edilen
C D değerleri Çizelge 2’de Reynolds sayısına göre C D grafiği Şekil 7’de, akış görüntülemeleri ise Şekil 8, 9a,
9b ve 10’da verilmiştir. Çizelge 3’te görüldüğü üzere toplam sürükleme kuvvetinin %84,28’ı basınç kaynaklı,
%13,66’ı sürtünme kaynaklıdır.
Çizelge 2. Model otobüsün C D katsayıları
Reynolds Sayısı

Hız(m/s)

CD

288461

15

0,416

384615

20

0,412

480769

25

0,394

576923

30

0,387

Ortalama C D

0,403

Çizelge 3. Toplam sürükleme kuvvetinin basınç-sürtünme kaynaklı dağılımı
Serbest Akış Hızı
15ms

20ms

25ms

30ms

Kuvvet (N)

Toplam (N)

Yüzde(%)

Basınç

0,107

0,129

82,95%

Sürtünme

0,021

0,231

9,09%

Basınç

0,192

0,227

84,58%

Sürtünme

0,035

0,227

15,42%

Basınç

0,286

0,339

84,37%

Sürtünme

0,052

0,339

15,34%

Basınç

0,409

0,480

85,21%

Sürtünme

0,071

0,480

14,79%
Ortalama

Basınç

84,55%

Sürtünme

15,45%

0,60
0,55
0,50

CD

0,45

C D 0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000

Reynolds Sayısı

Şekil 7. Model otobüsün sürüklenme katsayısı (C D ) grafiği
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Şekil 8. 25 m/s hızda model otobüse etki eden rüzgâr hızının vektörel olarak gösterilişi

Şekil 9a. 25 m/s hızda model otobüs üzerindeki basınç dağılımı

Şekil 9b. 25 m/s hızda model otobüs üzerindeki basınç dağılımı

Şekil 10. 25 m/s hızda model otobüs etrafındaki akış hızının stramline olarak görüntüsü

679

Drag Force Effecting of a Bus Model Investigation with CFD Method C. Bayındırlı, M. Çelik , M. Demiralp
Yapılan analiz sonuçlarında model otobüs için tespit edilen değer C D kaysayısı literatür verilerine
uymaktadır. Toplam sürükleme kuvvetinin %84,60’ı basınç kaynaklıdır. Şekil 10a, 10b ve 10c de görüldüğü
üzere bu basınç kaynaklı direncin cok büyük kısmı ise otobüsün ön tampon ve ön cam bölgesinde
oluşmaktadır. Ayrıca kapı aynaları ve tekerlekler üzerinde de durma basıncı oluşmakta olup bu bölgelerin
iyileştirilmesi gerekmektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada bir otobüs modeli etrafındaki akış yapısı numerik olarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği
yöntemi ile incelenmiştir. Model otobüsün aerodinamik direnç katsayısı ortalama 0,403 olarak tespit
edilmiştir. Toplam sürükleme kuvvetinin %84,28’i basınç kaynaklı, %13,66’ sı sürtünme kaynaklıdır.
Yapılan çalışmada sürtünme kaynaklı sürükleme kuvvetinin oranı otobüs modelinde sürtünme kaynaklı
direnci azaltmaya yönelik önemli bir potansiyelin olduğunu göstermiştir. Bu değer bir çekici römork modeli
için %94,2 basınç % 5,8 sürtünme kaynaklı şeklindedir (Bayındırlı ve ark. 2015). Akış görüntülemelerinde
otobüsün ön cam, ön tampon, kapı aynası ve tekerlekler üzerinde durma basıncının oluştuğu görülmüştür. Ön
cam açısının akışa olabildiğince paralel olması ön cam hücum açısının aerodinamik direnç katsayısını önemli
derecede etkilediği görülmüştür.
Kapı aynasının akışa dik yüzeyinde de basınç kaynaklı aerodinamik direnç yüksektir. Kapı aynasının
geometrik şeklinin aerodinamik bakımdan iyileştirilmesi ya da kaldırılması taşıtın aerodinamik direncin
azaltılması için önemlidir. Tekerleklerin yüzeyinde de basınç yüksek olduğu görülmüştür. Otobüsün hareketi
sırasında arka kısmında oluşan negatif basınç bölgesini azaltmak için akış kontrol yöntemlerinin uygulanması
aerodinamik direnç katsayısında önemli iyileşme sağlanabileceği yapılan çalışmada görülmüştür.
5. SEMBOLLER
A
CD
FD
U∞
Re
ν
ρ
HAD
CFD

Araç ön yüzeyi izdüşümü alanı,m2
Sürükleme kuvvet katsayısı
Sürükleme kuvveti, N
Serbest akış hızı, m/s
Reynolds sayısı
Kinematik viskozite, m2/s
Yoğunluk, kg/m3
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Computational Fluid Dynamics
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Abstract
In this study, tungsten inert gas welding (GTAW) was applied to different quality steel materials used in
high temperature and pressure conditions. Then, the effects of post-weld heat treatment (PWHT) on the
mechanical properties of these welded samples were investigated. 10CrMo9-10(P22) and 16Mo3(P3)
quality materials were used. The resulting samples were examined mechanically.
In the developing world, with the increase in energy demand, the establishment and active use of nuclear
and thermal power plants have increased. In these structures, heat and pressure rise at high levels. The
use of creep resistant steels is inevitable at this stage. Therefore, the use of Cr-Mo steels with high creep
resistance has become indispensable for all industry. In our study, these steels study are discussed which
are used in switching the combustion chamber of the industry. These materials were used as pipe such in
application. The necessary preliminary materials have been welded with TIG welding. Afterwards;
PWHT was applied to a group of welded specimens according to the relevant standards. Other samples
were processed directly after welding. To investigate the effect of working on mechanical properties;
tensile, hardness, impact notch and bending tests were applied to the samples. The data obtained as a
result of mechanical tests were evaluated according to many studies.
As a result of all the tests made, the effect of the PWHT heat treatment to mechanical properties on weld
zone of the creep-resistant steels was investigated and supposed that this study will contribute to the
literature.
Keywords: Welding, Cr-Mo Steels, Mechanical Properties, PWHT.

1. GİRİŞ
Sürünme dayanımı fazla olan Cr-Mo çeliklerinin uzun süreli servis şartlarına dayanıklı olması dolayısıyla bu
çelikler nükleer, kimyasal ve termik santrallerde çok sık kullanılmaktadır. Bu endüstrilerde genelde yanma
odalarında, ısı ve basınç değerlerinin fazla olduğu kazan duvarlarında ve reaktörlerde vazgeçilmez çelik
türleridir. Bu çelikler Cr ve Mo alaşım elementlerinin farklı oranlarda çeliğe ilavesiyle üretilmektedir. Ek
olarak bu iki ana elementin dışında V, W, Ni, Ti, Nb, B ve/veya N elementleri de bu çeliklerde alaşım
elementi olarak kullanılmaktadır. Bu çelikler bahsi geçen alaşım elementlerinin ilavesiyle T/P22V, T/P23,
T/P24, T/P91, T/P92 ve VM12-SHC gibi kısaltmalarla AISI normlarında isimlendirilmektedir. Aynı çelikleri
Avrupa normunda düşündüğümüzde çelikler 10CrMo9-10, 13CrMo4-5 ve 16Mo3 gibi isimleri almaktadırlar
[1, 2].
Açıkça belirtmeliyiz ki; bu çeliklerin üretiminin yanında kaynaklanabilmesi de çok önemli bir işlem haline
gelmiştir. Alaşım elementlerinin ilavesinin oranına göre kalite grubu aynı olan veya kalite grubu farklı olan
*
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Cr-Mo çeliklerinin kaynak parametreleri sistemlerde çok önemli durumdadır. Çeliklerin 60.000 saati aşan
kullanımlarında ana malzemenin yanı sıra kaynak metali ve ısı tesiri altındaki bölgesininde (ITAB) aynı
servis şartını karşılaması gerekmektedir. Bu servis şartlarını sağlamak adına kaynak işlemi öncesinde,
sırasında ve sonrasındaki bütün değişkenlerin kontrollü bir şekilde takibinin yapılması çok önemlidir.
Kaynağın herhangi bir aşamasındaki bir değişkenin kaynağın servis şartına ve bu bağlamda mekanik
değerlerine etkisi bilinmelidir[1, 2].
Cr-Mo çeliklerinin kaynaklı bölgelerinin istenen servis şartlarına uygun hale gelmesi için son aşama kaynak
sonrası ısıl işleminin (PWHT) uygulanmasıdır. Klasik düşük karbonlu bir çeliğe uygulanmayan bu işlem için
Cr-Mo çeliklerine özgü sıcaklık değerleri ve ısıl işlem yöntemleri farklıdır. PWHT işlemi Cr-Mo çeliklerinin
ısıl işlem şartlarını kapsayan standartlara (EN 12952-5) bağlı kalarak yapılır[2-4].

2. MALZEMELER VE DENEYLER
Bu çalışmada 2,25Cr-1Mo kalite sınıfına giren P22 kalite çelik ile 0,5Mo kalite sınıfına giren P3 kalite çelik
malzemeler kullanılmıştır [1]. Bu 2 farklı kalitedeki çelik malzemenin kaynaklanması sonrasında kaynak
bölgesine PWHT işlemi uygulanmıştır. Ortaya çıkan numuneler gerekli tahribatsız muayene işlemlerinden
sonra eğer onay aldı ise kabul edilerek mekanik testlere alınmıştır. Mekanik değerleri inceleyebilmek adına
sonuçlanan numunelere çekme, eğme, darbe çentik ve sertlik ölçümü testleri uygulanmıştır.

2.1. Malzeme seçimi ve kaynaklanma süreci
Termik santrallerin yanma odaları ile ısı ve basınç altında çalışan bölümleri sürünme dayanımı yüksek Cr-Mo
çelik malzemelerden imal edilir. Bu nedenle Cr-Mo çelik grubundan bu aşamada kullanılan çelikler
çalışmamızda seçilmiştir. P3 ve P22 kalitede seçilen malzemeler Ø38x6 mm boru olarak kullanılmıştır. P3 ve
P22 kalite malzemelerin çalışmamızdaki kimyasal analizleri Tablo I’de gösterilmiştir. İlgili standartın (EN
15608) grup sıralaması temel alınarak grup numarası yüksek olan malzemeye göre (P22=5 Grubu, P3=1
Grubu) karbon eşdeğerliği değeri hesaplanmış (C eş ) ve 200-250 °C’de ön ısıtmaya tabi tutulmuştur. Şekil
1’de görülen ve gerekli kaynak ağzı hazırlığı yapılan boru malzemeler ilgili standarta göre (EN 9606-1)
sertifikalı kaynakçılar tarafından gaz altı kaynağı (TIG) ile kaynatılmıştır ve kaynak sırasında değişken
parametreler Tablo II’de gösterilmiştir. TIG kaynağı sırasında ilave metal olarak grup numarası yüksek olan
P22 malzemesine uygun WCrMo2Si ilave metali kullanılmış ve kimyasal analizi Tablo III’te verilmiştir.
Şekil 1’de görüldüğü gibi toplamda 3 paso şeklinde (R=Kök, F=Dolgu, C=Kapak Paso) kaynaklanan
numunelerde pasolar arası geçiş sıcaklığı kontrol edilmiştir(max. 350°C). Kaynak sonrası gözle muayene
(VT) aşamasından geçen numuneler tahribatsız muayenelere tabi tutulmuştur. Manyetik (MT) ve radyografik
test (RT) uygulanan numuneler, bu testlerden alınan onay sonrası PWHT işlemine alınmıştır. EN 12952-5
standardı taban alınarak Tablo IV’te verilen değerlere göre yapılan PWHT işlemi sonrasında malzemeler ilgili
standartlara göre mekanik testlere alınmıştır.

Şekil 1. Kaynak Bölgesi Detayları

Tablo I. Kullanılan Malzemelerin Kimyasal Analizleri

Kimyasal Analiz %

683

Investigation of mechanical properties welded joints of dissimilar pressure steels, B. Çiçek, L. Elen, F.
Yıldırım, E. Çete, M. Hıdıroğlu
Malzeme

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Cu

Al

P3

0,17

0,2

0,65

0,008

0,003

0,11

0,27

0,07

0,08

0,006

P22

0,09

0,21

0,52

0,014

0,007

2,04

0,96

0,08

0,09

0,016

Tablo II. Kaynak Parametreleri

Paso

İlave Tel
Çap (mm)

Kalite (DIN 8575)

Akım
(A)

Voltaj
(V)

90

10

105

11

110

12

R
F

2.0

WCrMo2Si

C

Akım
Tipi

DC (-)

Hız
(cm/dk.)

Isı Girdisi
(Kj/mm)1

5,2

0,62

5,5

0,76

5,9

0,81

Akım * Voltaj * 60 * Faktör değeri / cm/dk. / 10.000 = Isı Girdisi (Kj/mm) (AWS D1-1)
Not: Faktör değeri TIG kaynağı için 0,6 (EN 1011-1) olarak alınmıştır. TIG kaynağında koruyucu gaz olarak Argon gazı
(10-12 lt/dak.) kullanılmıştır.

1

Tablo III. İlave Metal için Kimyasal Analiz Değerleri

Kimyasal Analiz %
C

Si

Mn

P

0,079 0,652 1,097 0,014
* Bakır Kaplı Kaynak Teli

S

Cr

Ni

Mo

V

Al

Ti + Zr

Cu*

0,007

2,576

0,012

1,07

0,002

0,001

0,001

0,106

Tablo IV. PWHT Uygulama Değerleri

Isıtma Hızı
(°C/saat)

Bekleme Sıcaklığı
(°C)

Bekleme Süresi
(dk.)

Soğutma Hızı
(°C/saat)

160

700

15

100

2.2. Mekanik Testler
Kaynaklanma işlemleri tamamlanan malzemelere aşağıdaki mekanik testler ilgili standartlara bağlı kalarak
uygulanmıştır.
12345-

Çekme Testi (EN 4136)
Üç Nokta Eğme Testi (EN 5173)
Darbe-Çentik Testi (EN 9016)
Sertlik Dağılımı Analizi (EN 9015-1)
Makro Bölge Analizi (EN 17639)

2.2.1. Çekme Testi
İlgili standarta bağlı kalarak hazırlanan çekme numunelerinin benzer çizimi Şekil 2’de gösterilmiştir. Boru
malzemeden çıkarılan numunelerde kaynak bölgesi çekme numunesinin orta kısmında kalacak şekilde test
uygulanmıştır. Çekme testleri Instron 5989 marka çekme cihazında çekme aparatı ile yapılmıştır. Çekme testi
hataları azaltmak amacıyla 4 adet numuneye uygulanmış ve ortalama değer aritmetik olarak hesaplanmıştır.

2.2.2. Üç Nokta Eğme Testi
EN 5173 standardına bağlı kalarak yapılan eğme testine ait numune detay ve deney benzetim çizimleri Şekil
3’de gösterilmiştir. 3 nokta eğme yöntemiyle yapılan deneyde çubuk tarzında numune kullanılmıştır. 2 adet
kök paso tarafından ve 2 adet kapak paso tarafından eğme işlemi yapılmıştır. “U” modeli eğme anına kadar
bükülen numunelere test sonrası çatlak kontrolü adına yüzeysel tahribatsız muayene (PT) uygulanmıştır.
Çatlak muayene kontrolü EN 5817-B kalite standardına göre yapılmıştır. Eğme testleri Instron 5989 marka
çekme cihazında ters çalıştırma tarafında ve eğme aparatı ile gerçekleştirilmiştir. Eğme testi için gerekli
numune ve cihaz parametreleri EN 5173 standardında bulunan formüller üzerinden hesaplanmıştır.
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Şekil 2. Çekme Numunesi için Detaylar

Şekil 3. Eğme Testi Detayları

2.2.3. Darbe Çentik Testi
Kaynak bölgesini oluşturan kaynak metali ve ITAB bölgesinden ayrı ayrı alınan numunelere uygulanan darbe
çentik testi EN 9016 standartında geçen detaylara göre yapılmıştır. Ek olarak tüm değerlerin
karşılaştırabilmesi adına kaynak bölgesi dışından da (ana malzeme) numune hazırlanarak kırma işlemi
yapılmıştır. Darbe çentik deneyleri Instron 450MPX marka cihazda oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
Deney süresince kullanılan numune noktaları ve ölçülerine ait teknik resim Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Darbe Çentik Deneyi için Numune Çıkarma Alanları ve Numune Ölçüleri

2.2.4. Sertlik Dağılımı Analizi
Kaynaklı malzemedeki farklı bölgelerde oluşan sertlik dağılımını izlemek adına EN 9015-1 standartına bağlı
kalarak mikro sertlik ölçümü yapılmıştır. Mikro sertlik ölçümü Qness Q10M marka cihazda Vickers piramit
ölçüm ucu ile gerçekleştirilmiştir. Metalografik olarak hazırlanan yüzeylerdeki bölgeleri görebilmek için
Nital10 (%10 HNO 3 + %90 Alkol) dağlayıcı reaktifi kullanılmıştır. Sertlik ölçüm bölgeleri ve sertlik
değerleri Şekil 6’da verilmiştir. Kaynaklı malzemenin her bölgesinden sertlik değerleri alınmış ve ortalama
değerleri hesaplanmıştır.
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2.2.5. Makro Bölge Analizi
Kaynak sonrası her iki malzeme tarafında da oluşan kaynak bölgelerinin oluşumunu incelemek için EN17639
standartı çerçevesinde makroyapı analizi yapılmıştır. Metalografik hazırlık sonrası yüzey kontrastını
oluşturmak için Nital10 karışımında dağlayıcı reaktifi kullanılmıştır. Strues-Welding Expert marka stereo
mikroskop ile görüntü alınmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Kaynak metalinin kabul edilebilir halde oluşmasını sağlamak için en önemli etmenler kaynak havuzu
ölçülerinin ve soğuma süresinin kontrollü bir şekilde takip edilmesidir [5]. Yapılan çalışmamızda da kaynak
havuzu ölçüleri kaynak parametreleri ile ve soğuma süreside kaynak sonrası aşamalar ile takip edilmiştir.
Benzer olmayan iki farklı kalitede çeliğin kaynatılması ile aşağıdaki deney sonuçları bulunmuştur.

3.1. Çekme Testi
İlgili standart temel alınarak hazırlanan numunelere uygulanan çekme testi sonucunda elde edilen veriler
Tablo-V içerisinde listelenmiştir. Çekme testi sonucunda malzemelerde kaynak bölgesi dışından ve P3
malzemesi tarafından kopma yaşanmıştır. Kaynak metali hiçbir deformasyona uğramamıştır. Bulunan
sonuçlara göre 4 kez tekrarlanan deneyde sonuçlar birbirine yakın değerler göstermiştir.
Tablo V. Çekme Testi Sonuçları

Numune
Test No

Numune Yan
Yüzey Alanı
(mm²)

Sıcaklık
(°C)

Maximum Yük
(kN)

Rp 0,2
(N/mm²)

Rm
(N/mm²)

A (%)

Ç-1

154,38

20

87

388

565

21,4

Ç-2

153,14

20

86

390

562

23,6

Ç-3

154,13

20

85

391

555

18,6

Ç-4

153,14

20

87

393

570

22,9

Çekme deneyi sonuçlarında çıkan verilere göre malzemelerden ziyade kaynak yöntemine bağlı kalarak
kaynak bölgesinde oluşan toplam ısı girdisi ile mikroyapıda önemli değişiklikler meydana gelmektedir [5].
Kaynak sonrası soğuma süresi içerisinde (t 8/5 ) kaynak metali ve ITAB bölgesinde oluşan tane yapısı ve genel
mikroyapı düzeni mekanik özellikleri etkilemektedir [6]. Deney sonrasında kopma P3 kalite çelik tarafından
gerçekleştiği için kaynak metali yeterli dayanımı göstermiştir.

3.2. Üç Nokta Eğme Deneyi
Malzemenin ve kaynak bölgesinin kaynak sonrası şekil değiştirebilme yeteneğini görmek adına uygulanan
eğme deneyi sonucunda “U” tipi bükmeye maruz kalan malzemede ve kaynak bölgesinde herhangi bir çatlak
ve/veya kırılma formuna rastlanmamıştır. Kaynak metalini çift taraflı kontrol etmek adına hem kök paso
tarafından hem de kapak paso tarafından eğme işlemi yapılmış ve kaynak bölgesi PT testi ile incelenmiştir.
Tahribatsız muayene sonrasında herhangi bir hata raporu alınmamıştır. Resim 1’de kök ve kapak eğme deneyi
sonuçları verilmiştir.

Resim 1. Kapak (a) ve Kök (b) Eğme Sonucu Oluşan Eğme Numuneleri
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Kaynaklanma işlemi ile kaynak bölgesinde gerçekleşen toplam ısı girdisi sonucunda mikroyapısal değişimler
meydana gelmektedir [5]. Literatüre göre kaynak bölgesinde mikroyapı değişimine rağmen fazla paso
sayısından dolayı yapının tekrar tekrar temperlemesi ile düşük şekillendirme faktörü değeri ortaya
çıkmaktadır ve eğme sonucunda kaynak bölgesinde deformasyon görülmemektedir [6, 7]. Çalışmamızda da
birden çok paso uygulandığı için düşük şekil değiştirme faktörü değeri kaynak bölgesinde herhangi bir
deformasyon oluşturmamıştır.

3.3. Darbe Çentik Deneyi
Kaynak bölgesinde oluşan kaynak metali ve ITAB bölgelerinden alınan numunelere darbe çentik deneyi
uygulanmış ve kaydedilen veriler Tablo VI’ da verilmiştir. Ek olarak kaynak bölgesi dışından da (ana
malzeme) numune alınmış ve sonuçlar Tablo VI’da gösterilmiştir. Deney sonucunda sertlik değeri yüksek
olan kaynak metali bölgesinde kırılma enerjisi diğer bölgelere göre daha düşüktür. Sertlik değerinin yüksek
olması kaynak metalinin tokluk değerinin düşük olduğunu göstermekte [8] ve bu iki deney (Darbe Çentik ve
Sertlik) birbirini karşılamaktadır. Her pasoda yeniden re-kristalize olan [6] ITAB bölgesinde ise malzemelerin
kalitesine göre kırılma enerjisi değeri değişiklik göstermiş ve kaynak metalinden daha fazla bir değer
izlenmiştir. Ana malzeme üzerinden alınan numunelere uygulanan değerler ise malzemelerin üretim
verilerinde geçen kırılma enerjisi değerlerini karşılamaktadır.
Tablo VI. Bölgesel Kırma Enerjisi Değerleri

1

2

3

Ortalama
Kırma
Enerjisi
(J)

P3-Ana Malz.

42,69

47,89

46,32

45,63

P3-ITAB

63,25

66,54

68,01

65,93

Kaynak Metali

78,48

69,65

70,63

72,92

P22-ITAB

87,31

79,46

76,52

81,10

P22-Ana Malz.

69,65

74,56

67,69

70,63

Numune Bölgesi

Kırma Enerjisi Değerleri(J)

3.4. Sertlik Dağılımı Analizi
Mikro sertlik değerini ölçebilmek adına yapılan sertlik deneyinin malzeme (P3-P22) ve bölge (Kaynak
Metali-ITAB) bazlı sonuçları Şekil 6’da verilmiştir. Benzer olmayan kalitedeki çeliklerle yapılan kaynak
işleminde kaynak bölgesinin sertlik dağılımını gözlemleyebilmek adına şematik bir şekil oluşturulmuştur. En
sert bölge kaynak metali olurken ITAB bölgesi daha düşük değerler göstermiştir. ITAB dışı ana malzemeden
alınan değerler incelendiğinde üretim değerlerine yakın sonuçlar elde edilmiştir.

Şekil 6. Sertlik Değerleri Dağılımı

3.5. Makro Bölge Analizi
Kaynak bölgesinde oluşan bölgesel geçişleri ve bu bölgelerin oluşumunu izleyebilmek için yapılan makro
yapı analizi fotoğrafı Resim 2’de verilmiştir. Oluşan kaynak bölgesinde kaynak metali, ITAB ve ana malzeme
bölgeleri görülmektedir. Oluşan toplam ısı girdisine P3 ve P22 kalite malzemelerin verdiği tepkime farkından
dolayı ITAB bölgeleri her iki malzemede farklı genişlikte oluşmuştur.
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Resim 2. Kaynak Bölgesi için Makro Görüntü

4. SONUÇLAR
Benzer olmayan iki farklı kalitedeki çelik malzemenin kaynaklanması ile kaynak metaline uygulanan ve
standartlara bağlı kalarak yapılan mekanik testler sonrasında aşağıda sonuçlar elde edilmiştir.
1-

Uygulanan çekme testi sonucunda P3 malzemesi tarafından ve kaynak metali dışından kopma
yaşanmıştır.

2-

Eğme testi sonucunda kaynağın hem kök hem de kapak paso tarafında herhangi bir deformasyona
rastlanmamıştır.

3-

Darbe çentik ve sertlik testinin sonuçları birbirine tutarlı davranış göstermiş olup tokluk-sertlik ters
orantısı gözlemlenmiştir.

4-

Makro yapı incelemesi sonrasında kaynak bölgesinde oluşan bölge geçişlerinde herhangi bir geçiş
kusuru tespit edilmemiştir. Toplam ısı girdisi sebebiyle farklı kalitelerdeki iki çeliğin ITAB bölgesi
genişliği farklı sınırlar göstermiştir.
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