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Abstract
In this study, the Cu10SnXFe alloys were produced with Mechanical Alloying Method. Three different
amounts of iron (1%, 2% and 3%) was added to Cu10Sn powder mixture. After the powder mixtures were
mechanically alloyed for 60 minutes, the samples were produced under 600 MPa cold pressure. The
samples were sintered at 780oC for 60 minutes. In order to determine the effect of iron on micro-structure,
hardness and intensity; SEM+EDS, X-Ray Diffraction (XRD), micro-hardness and intensity
measurements were used. As a result of the measurements, it was determined that the micro-structural
changes in Cu10SnXFe alloys to which iron was added at different amounts caused decrease in the
intensity of the alloy, and the hardness level increased. The highest hardness value was detected in
Cu10Sn3Fe (50,52 HV) alloy, while the highest intensity value was measured at Cu10Sn with 7,36
gr/cm3.
Keywords: Mechanical alloying, Tin-bronze, powder metallurgy, copper alloy

1. GİRİŞ
Kalay bronzları, ana alaşım elementi bakır (Cu) ile birlikte kalay (Sn) içeren alaşımlardır. Bu alaşımların
yapısında genel olarak %90 Cu ve %10 Sn bulunmaktadır. Kalay bronzları yüksek sıcaklık, yük ve aşındırıcı
koşullar altında sorunsuz çalışan ve bu şartlarda iyi mukavemet gösteren taşıyıcı malzemelerdir [1-3]. Ayrıca
bu alaşımlar iyi korozyon direncine sahiptirler. Bu özelliklerinden dolayı, bu alaşımlar kaymalı yatak ve
sonsuz dişliler gibi makine elemanları üretiminde tercih edilmektedirler. ABD'de ve Avrupa'da kalay bronz
malzemelerinin taleplerinin sürekli artması, CuFe2P (K65), CuNi9Sn2 (L49) ve CuZn23Al3,5Co0,5 (S23)
gibi bazı özel bronzlar geliştirilmesine neden olmuştur [4]. En iyi mekanik özellik gösteren kalay
bronzlarından biri, yüksek performans özelliklerine sahip kaymalı yatak olarak kullanılabilen (Wieland G66)
Nikel-kalay bronzudur [5]. Bununla birlikte, kalay bronzlarının kimyasallara karşı gösterdikleri yüksek
performans (korozyon direnci), mekanik özellikler ve iyi aşınma direnci de, bu alaşımlara olan ilgiyi
arttırmaktadır. Bakıra ilave edilen kalay, alaşımın sertliğini ve mekanik dayanımını artırmaktadır. Özel amaçlı
kullanımlarda bu alaşımlara (daha iyi mekanik ve kimyasal özellikler elde etmek için) Ni, Fe, Mn, Pb, As, Al
gibi elementlerin biri veya birkaç tanesi birlikte ilave edilebilmektedir [6]. Kalay bronzları, genellikle klasik
bir üretim yöntemi olan döküm yöntemleri ile üretilmektedir. Günümüzde gelişen modern endüstri ve
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ilerleyen teknoloji, makine elemanlarının, motorlu araç tekniklerindeki kullanılan parçaların (fabrikalarda
kullanılan sürtünmeli yatak gövdeleri gibi) yüksek yük kapasitesine, yüksek ısıya ve aşınma direncine sahip
olması gerekmektedir. Bu nedenle, Cu-Sn alaşımlarına, farklı alaşım elementleri ilave edilerek, bu alaşımların
mekanik özellikleri geliştirilebilmektedir [5,7]. Ayrıca bakır esaslı alaşımların sahip olduğu özellikler ile
birlikte toz metalürjisi (TM) yöntemi ile üretilmeleri (gözenekli yapının elde edilebilmesi), bu alaşımların
kullanım alanlarını da artırmaktadır [8]. Üretim yöntemleri arasında parçacık takviyeli metal matrisli
kompozitlerin üretiminde tercih edilen TM’nin, düşük sinterleme sıcaklığı, ergitme tekniklerine kıyasla
önemli bir avantajdır. Ayrıca bu yöntem ile alaşım içerisinde takviye fazların iyi dağılımı sağlanabilmektedir
[9,10]. Toz metalürjisi, özellikle otomotiv endüstrisinde yüksek devirli yorulma özelliklerine ihtiyaç duyulan
malzemelerin üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır [11]. Bu nedenle, bu çalışmada, farklı döküm
yöntemleri kullanılarak üretilebilen makine parçalarının, sürekli yağlanması mümkün olmayan kısımlarda,
kendinden yağlamalı yatak olarak kullanılan kalay bronzları, bir toz metalürjisi tekniği olan mekanik
alaşımlama (MA) yöntemi ile üretilmiştir. Farklı miktarlarda Fe ilave edilen kalay bronzlarında Fe miktarının
alaşımların sertlik ve mikro yapı üzerindeki etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.

2. MALZEME VE METOT
Bu çalışmada, mekanik alaşımlama yöntemi ile Cu10SnXFe alaşımları üretilmiştir. Üretilen alaşımlara üç
farklı miktarda (%1, %2 ve %3) Fe ilave edilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan Cu10SnXFe
alaşımlarının kimyasal bileşimleri, Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Üretilen numunelerin kimyasal bileşimi
Element
%
%
%
%

Sn
10
10
10
10

Fe
---1
2
3

Cu
Kalan
Kalan
Kalan
Kalan

Deneysel çalışmalarda % 99,7 saflıkta tane boyutu ˂50 µm bakır tozu ile birlikte kalay (50 µm), ve demir
(<100 µm) tozları kullanılmıştır. Hazırlanan elementel tozların MA işlemlerinde, planeter tip değirmen
kullanılmıştır. Tozlar paslanmaz çelik öğütme hücresi içerisinde 60 dakika mekanik alaşımlanmıştır. MA
işlemlerinde 10 mm çapında paslanmaz çelik bilye, 10:1 bilye/toz oranı, %50 kap doluluk oranı ve
topaklanmayı önlemek için 1 ml etanol kullanılmıştır. MA’nan tozlar karakterizasyon çalışmaları için 600
MPa basınç altında soğuk preslenerek Ø8x7 mm boyutlarında ham numuneler üretilmiştir. Soğuk presleme
işleminden sonra ham numuneler 780°C sıcaklıkta 60 dakika sinterlenerek oda sıcaklığına soğutulmuştur.
Mikroyapı incelemeleri için tüm numuneler standart metalografik işlemlerle hazırlandıktan sonra, 5 gr FeCl 3 ,
50 ml HCl, 50 ml H 2 O solüsyonu ile 60 s dağlanmıştır. Dağlanan numunelerin mikroyapıları taramalı
elektron mikroskobu (SEM+EDS) ile incelenmiştir. Ayrıca sinterlenen numuneler X-ışını kırınımı (XRD),
sertlik ve yoğunluk ölçümleri ile karakterize edilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Şekil 1’de MA yöntemi ile üretilen ve farklı miktarlarında Fe içeren alaşımların sertlik ve yoğunluk
değişimleri verilmiştir.
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Şekil 1. Farklı miktarlarda Fe içeren alaşımların sertlik ve yoğunluk değişimleri

Şekil 1’ de verilen sertlik-yoğunluk grafiği incelendiğinde, Cu10Sn alaşımında artan Fe miktarı ile birlikte
yoğunlukları azalırken, sertliklerinin arttığı görülmektedir. Yoğunluğun azalmasının nedeni, Fe’nin
yoğunluğunun, Cu’dan daha düşük olmasıdır. Yine sertlik sonuçlarına göre, en düşük sertlik değeri, Fe
içermeyen Cu10Sn alaşımında (42,97 HV) elde edilirken, en yüksek yoğunlukta aynı alaşımda (7,36 gr/cm3)
olarak elde edilmiştir. En yüksek sertlik değeri ise, %3 Fe içeren Cu10Sn3Fe alaşımında (50,53 HV) elde
edilmiştir. Turhan [5] tarafından yapılan bir çalışmada, alaşım içerisinde Fe, P ve Mn ilave elementlerinin
artması, bronzun çekme mukavemetinin, sertliğinin ve dayanımının artmasını sağladığını belirtmiştir. Şekil
2’de MA yöntemi ile üretilen alaşımların SEM görüntüleri verilmiştir.

Şekil 2. MA yöntemi ile farklı miktarlarda Fe içeren alaşımların SEM görüntüleri a) Cu10Sn b) Cu10Sn1Fe c) Cu10Sn2Fe
d) Cu10Sn3Fe

Şekil 2’ de verilen MA yöntemi ile farklı miktarlarda Fe içeren Cu10SnxFe alaşımlarının mikro yapı SEM
görüntüleri incelendiğinde, Cu10Sn (Şekil 2.a) alaşımının yapısında oyuklar oluştuğu görülmektedir.

691

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Oyukların oluştuğu bu bölgelerin Sn’ce zengin bölgeler olduğu, EDS analiz sonuçları ile desteklenmektedir.
Alaşım içerisindeki Fe miktarının atması ile yapıda oluşan bu oyukların azaldığı ve tane sınırları bölgelerinde
gözeneklerin oluştuğu görülmektedir. Ayrıca tane sınırlarındaki gözeneklerde Fe’ce zengin bölgelerin olduğu
Tablo II’de verilen EDS analizi sonucundan da anlaşılmaktadır. Ayrıca mikro yapı SEM görüntülerinde,
matris yapıda Sn’ın tamamen çözündüğü de anlaşılmaktadır. Fe içermeyen alaşımda kolon şeklinde kalın Cu
(α matris) taneciklerinin olduğu, çukurların oluştuğu bölgelerde (pürüzlü olan bölgeler) ise CuSn ve Cu 3 Sn
intermetalik fazların oluştuğu değerlendirilmektedir. Alaşım içerisinde Fe miktarının artması ile α-Cu (matris)
morfolojisinde değişmelerin olduğu görülmektedir. Şekil 3’de %3 Fe ilave edilen Cu10Sn3Fe bronz
alaşımının XRD analizi sonucu verilmiştir.
Tablo II. EDS analiz sonuçları
Alaşım
Cu10Sn
Cu10Sn1Fe
Cu10Sn2Fe
Cu10Sn3Fe

Konum

Cu

Sn

Fe

1
2
1
2
3
1
2
1
2
3

97,27
89,58
95,31
95,23
30,96
96,45
71,35
96.85
91,66
94,39

2,73
10,42
4,31
4,25
29,27
3,04
10,13
2,98
3,67
4,06

0,38
0,52
39,77
0,51
18,51
0,17
4,67
1,55

Şekil 3. Farklı miktarlarda Fe ilave edilen Cu10Sn bronz alaşımının XRD analizi sonucu

Şekil 3’de farklı miktarlarda Fe ilave edilen Cu10Sn alaşımının XRD analiz sonucu verilmiştir. XRD sonucu
incelendiğinde, alaşımın yapısında farklı intermetaliklerin oluştuğu görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda
alaşım yapısında CuSn ve Cu 3 Sn intermetalik fazları oluşmaktadır. Prasad [12] tarafından yapılan bir
çalışmada, sert bakır kalay intermetalik fazların, katı bir kalay çözeltisi olduğu ve birincil sünek ve
şekillenebilen α fazına destek sağladığı belirtmiştir. Alaşım içerisine Fe ilavesi ile yapıda FeSn 2 intermetaliği
oluşmaktadır. Oluşan bu intermetalik faz, alaşımdaki sertlik artışındaki en belirleyici faktördür. Bu durum,
Turhan [5] tarafından yapılan çalışmada da vurgulanmaktadır.

4. SONUÇLAR
Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
•

MA ile üretilen Cu-Sn alaşımlarında, Fe miktarının artması ile yoğunluğun azaldığı belirlenmiştir.
Bu nedenle, en düşük yoğunluk %3 Fe ilave edilen alaşımda ölçülmüştür.
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•

Üretilen alaşımlarda Fe miktarının artması ile alaşımların sertlikleri artmaktadır. En yüksek sertlik
değeri, %3 Fe ilave edilen alaşımda elde edilmiştir.

•

Alaşımların yapısında CuSn, Cu 3 Sn ve FeSn 3 gibi farklı intermetalik fazlar oluşmaktadır. Özellikle
Fe bazlı intermetalikler, alaşımın sertliğini arttırmaktadır.
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Abstract
In this study, information was given about the work safety accidents caused by electric energy in the
enterprises and the technical measures to be taken in relation to work safety. In addition, the precautions
taken to prevent occupational accidents due to electrical energy at a sample workplace have been
examined.
Today, work accidents are a common problem of all countries. It is possible to reduce the number of job
accidents with serious precautions to be taken in each area. With the development of technology and the
increase of industrial organizations, the need of human being for electricity has also increased.
Electricity entering every area of our daily lives causes a lot of job accidents when the business safety
rules are not followed in the enterprises. In these accidents, people are crippled and even lose their lives.
For this reason, all workplaces must provide serious training to their staff on electric accidents and
ensure that their staff is sensitive to this issue. However, it is necessary to take and implement all
necessary technical precautions in order to ensure the full safety of the workplace in the electrical
systems in the workplaces.
Keywords: Occupational accident, occupational health, electrical energy, technical measures

1. GİRİŞ
Elektrik enerjisi günlük yaşantı için vazgeçilmezdir. Elektrik enerjisinin çok kısa bir süre kesintiye uğraması
bile hayatın akışını olumsuz yönde etkiler. Elektrik enerjisi vazgeçilmez olmasının yanında bazı tehlikeleri de
beraberinde getirir. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmadığı takdirde ölümcül kazalara sebep olur. İş kazası,
belirli bir iş yapılırken ansızın meydana gelen, teçhizata ve makinalara zarar veren, çoğu kez yaralanmayla
sonuçlanan ya da işletmedeki üretimde aksamalara neden olan olay olarak tanımlanır [1]. Ölümcül kazaların
meydana gelmemesi, insan hayatının korunması ve ekonomik kayıpların olmaması için tüm işletmeler
elektrikle ilgili gerekli tüm teknik tedbirleri almalıdır. Ayrıca tüm personeline iş güvenliği eğitimi vermeli,
elektrikle ilgili tamirat, bakım, onarım, montaj gibi tüm işlerini eğitimli personele yaptırmalıdır.
Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği konusunda işletmelerin neler yapması gerektiği, iş kazalarının nedenleri,
özellikle elektrik kaynaklı kazaların nedenleri ve bu konuda alınması gereken tedbirler, trafolarda iş güvenliği
gibi konuların yanısıra, kaçak akım röleleri, yangın algılama ve ihbar sistemleri, topraklama sistemleri ile
ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmada ayrıca, elektrik enerjisinin neden olduğu kazalardan bahsedilmiş ve
alınması gereken teknik tedbirlere değinilmiştir. Konuya örnek olması bakımından Erciş (VAN) Otogarı
binasındaki tüm elektrik sistemlerinde uygulanan iş güvenliği önlemleri incelenmiştir.
________________________________
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Kaçak akım röleleri insan hayatını korumaya yöneliktir ve elektrik sistemlerinde kesinlikle bulunmalıdır.
Ayrıca kaçak akım rölelerinin doğru çalışmasında, bir binada ya da endüstriyel bir tesisde kullanılan tüm
elektrik cihazların topraklama sistemlerinin doğru şekilde yapılmış olması önemlidir. Elektrikli işletme
araçlarının da topraklamaları mutlaka yapılmalı ve sistemin doğru şekilde çalışması sağlanmalıdır. Bununla
birlikte iş güvenliğinde kaçak akım röleleri ve topraklama sistemleri kadar önemli olan yangın algılama ve
ihbar sistemleridir. Bunlar binalarda veya endüstriyel tesislerde çıkması muhtemel yangının yıkıcı sonuçlar
doğurmasına engel olur, can ve mal kayıplarının oluşmasını önler.

2. ELEKTRİKLİ SİSTEMLER, RİSKLER VE KAZALAR
Elektrikli cihazlardan ya da sistemlerden kaynaklanan elektromanyetik alanların insan sağlığına olumsuz
etkileri bilinmektedir. Her çeşit elektrikli cihaz, taşıdığı gerilimle orantılı olarak farklı frekanslarda
elektromanyetik alan oluşturur. Tüm canlıları olumsuz etkileyen elektromanyetik alanlar gözle görülemediği
için gerekli önem verilmemekte ve alınan önlemler yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte herkes çevresinde
bulunan elektrikli cihazlar vasıtasıyla değişik frekanslarda elektromanyetik alandan etkilenir ve bunların
olumsuz etkisi yıllar sonra da olsa ortaya çıkar; insan sağlığına ciddi şekilde zarar verir. Örneğin trafo
binasına yakın yerleşim yerlerinde ya da baz istasyonlarına yakın yerlerde bulunan insanlar yoğun şekilde
elektromanyetik etkiye maruz kalırlar [2].
Ayrıca elektrik akımına direk temas etmek vücut üzerinden elektiriğin geçmesine neden olur. Vücut üzerinde
geçen bu elektriğin yolu gerilime göre değişiklik gösterir. Eğer alçak gerilim ise elektrik enerjisi kalp
üzerinden geçer ve kalp fibrinasyonu (şok) sonucu ölüm gerçekleşir. Ancak yüksek gerilimde vücut, şiddeti
çok fazla olan elektriksel alana maruz kaldığından kalp dışında diğer organlar da iletken gibi davranır.
Elektrik enerjisi deri dokusu üzerinden geçerken meydana gelen direnç etkisi sonucu oluşan fazla ısı doku
yanmasıyla sonuçlanır. Eğer vücutta şok meydana gelirse alçak gerilim etkisi sonucudur, eğer ağır yanıklar
oluşmuşsa yüksek gerilim etkisi sonucu meydana geldiği söylenebilir [2].
İnsan bedeninden geçen akımın büyüklüğü, kişinin vücut direncine, temas noktalarının özelliklerine ve
alternatif akımda frekansa bağlıdır. İnsan vücut direnci, vücut iç direnci, temas noktalarındaki geçiş dirençleri
ve genel olarak akım yolu üzerindeki diğer dirençlerden oluşur. Bu değerler kişilere göre çok farklı değerler
alabilirler. Akımın şiddetine göre ortaya çıkması muhtemel sonuçlar Tablo I’de verilmiştir [2].
İnsan için risk taşımayan akım değeri en fazla 20 mA ve vücudunun tamamının direnci 2.500 ohm olarak
düşünülürse; frekansı 50 Hz olan ve gerilim değeri 50 voltun üzeri olan bir değer risk taşıyan bir gerilim
değeri olarak değerlendirilir. Vücut direncinin artması yüksek frekans ile olur bu da olası tehlikeyi önemli
ölçüde azaltır [3]. İnsan vücudunun elektrik akımına maruz kalması neticesinde vücuttaki etkileri akımın
büyüklüğüne ve akıma maruz kalınan süreye göre değişir (Şekil 1). Şekil 1 yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi
belirler. Bulunulan ortama göre farklılık gösteren insan vücudunun direnci ve 25 mA’lik kaçak akım değeri
göz önünde bulundurularak kişinin vücuduna zarar vermeyecek en fazla gerilim değeri hesaplanabilir.
Tablo I. İnsan vücudundan geçen alternatif akımın etkileri [2]
Akım değeri

İnsan vücuduna etkisi

0,01 mA

Akımın hissedilme sınırı, elde gıdıklanma olur.

1-5 mA

Elde uyuşma hissi, elin ve kolun hareketi zorlaşır.

5-15 mA

Tutulan cisim henüz bırakılabilir, elde ve kolda kramp başlar, tansiyon yükselir.

15-25 mA

Tutulan cismin kendiliğinden bırakılması mümkün değildir. Kalbin çalışması etkilenmez.

25-80 mA

Tahammül edilebilen akım şiddeti, tansiyon yükselir, kalp düzensiz çalışmaya başlar, teneffüs
zorlaşır, reversibl kalp durması baş gösterir, genel olarak bilinç yerindedir, bazı kimselerde 50
mA’den sonra bayılma meydana gelir

80-100 mA

Akımın etkisine bağlı olarak kalpte fibrilasyon baş gösterir, bilinç kaybolur (0,3 saniyeden kısa süreli
elektrik çarpmalarında fibrilasyon olmaz.

>3-8A

Tansiyon yükselir, kalp durur, akciğerler şişer, bilinç kaybolur.
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Şekil 1. Alternatif akım etkilerinin akım/zaman bölgeleri [2].

Şekil 2. Temas geriliminin güvenlik eğrisi, hayat ile ölüm arasındaki sınırı belirler [2]

Normalde iç direnci 2 kΩ olan bir insan için nemli ortam ve ıslak ortamlarda direnç değeri azalır. Islak, nemli
ve normal ortamlar için temas gerilimleri, iç direnç değerleri farklılık gösterdiğinden ıslak ortamlar için 12 V,
nemli ortamlar için 25 V, normal ortamlar için ise 50 V’tur (Şekil 2). Normal koşullarda bir kişinin hayati
tehlikesi olmadan devamlı temasta kalabileceği en fazla gerilim değeri 50 V’tur [1]. Aynı koşullarda bir insan
100 voltluk bir gerilimle hayati tehlikesi olmadan yalnızca 0,3 saniye temasta bulunabilir.

2.1. Elektrik Kazalarının Oluşum Nedenleri ve Ekonomik Boyutu
Elektrik kaynaklı kazaların başında elektrik makinelerindeki elektrik kaçakları nedeniyle oluşan kazalar gelir
(Tablo II). Bu nedenle işletmelerde kullanılan makinelerde oluşan elektrik kaçaklarını önlemek için işverenler
ciddi çalışmalar yapmalı ve bu kaçaklardan korunma amacıyla tüm personeline eğitim vermelidirler. Elektrik
kaynaklı kazaların oluş nedenleri yüzdelik dağılımı Tablo II’de görülmektedir. Tablo II’de belirtilen
kazaların sayısı ve sonuçları Tablo III’de görülmektedir [1].
Enerji üretim tesislerinde en son açıklanan elektriğe bağlı kaza ölüm verileri 2011 yılına ait olup, bu kazaların
%69,5’i şahsi kusurlardan meydana gelmiştir. İşletmeler bu kusurları önlemek amacıyla her yıl çalışan
personele iş güvenliği eğitimi vermelidir. Ayrıca firmalara ya da işletmelere iş güvenliği uzmanı bulundurma
zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğun iş kazalarını ve iş kazalarına bağlı ölümleri önemli sayıda
azaltacağı düşünülmektedir [1].

Tablo II. Elektrik kaynaklı kazaların dağılımı [1]
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Kazalar

Oranı (%)

İzolasyon hatalarından oluşan kazalar

23%

Makinelerdeki elektrik kaçakları nedeniyle oluşan kazalar

26%

Enerji iletişim hatlarıyla temas yüzünden oluşan kazalar

20%

Elektrik direkleri üzerinde veya yakınında oluşan kazalar

12%

Gerilim yakınındaki işlerde oluşan kazalar

5,5%

Patlama sonucu oluşan kazalar

5,9%

Elektrik kısa devreleri sonucu çıkan yangınlar

7,6%

Tablo III. Elektriğe bağlı kaza ölüm verileri [1]
Yıl

Ölüm sayısı

Kaza sayısı

2004

3

130

2005

2

73

2006

0

89

2007

1

114

2008

0

101

2009

4

76

2010

0

103

2011

2

56

2.2. Elektriksel Kazaların Ekonomik Boyutu
Her yıl birçok insanın yaşamını yitirmesinin yanında ekonomik kayıplar da işletmeleri yakından ilgilendirir.
Elektrik Üretim A.Ş’den alınan verilere göre 2011 yılı iş kazaları maliyeti Tablo IV’de verilmiştir [1].
Tablo IV. 2011 yılında yaşanan iş kazaları maliyeti
2011 yılı iş günü kaybı

15.721 gün

Ortalama yevmiye

118,97 TL

Hasarlı teçhizat, ödenen tazminatlar

38.781 TL

Görülen maliyet

= (15.721*118,97) + 38.718 = 1.909.108 TL

Görülmeyen maliyet

= 1.909.108*4 = 7.636.433 TL

2011 yılı toplam iş kazası maliyeti

= 9.545.542 TL
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3. ELEKTRİK TESİSLERİNDE GÜVENLİK
Elektromanyetik indüksiyon kullanılarak eşit frekanstaki elektriğin voltaj ve akım değerlerinin farklı olarak
birbirine bağlanmasını sağlayan elektrik donanımına trafo denir. Elektrik trafoları; elektrik enerjisinin
istenilen yere taşınması ve taşındığı yerlerde kullanılması için, kısaca enerjinin kesintisiz sağlanması için
oldukça önemlidir. Doğru trafo seçilmediğinde ya da trafoların periyodik bakımı zamanında yapılmadığında
trafolar iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşırlar. Örneğin, kuru tip trafo zor tutuşması ve kendi
kendine sönebilen özelliğe sahip olduğundan yanma ve patlama riski yok denecek kadar azdır. Ayrıca kısa
devre dayanım ve aşırı yükü destekleyen kapasitesiyle daha kullanışlıdır.
Ülkemizde meydana gelen elektrik kaynaklı kazaların arasında elektrikle temas sonucu meydana gelen
kazalar ve bu kazalar sonucu oluşan can ve mal kayıpları ciddi bir orana sahiptir. Elektrikle temasın temel
nedeni de, elektrik tesisatında ya da elektrikle çalışan ekipmanların çalışması esnasında oluşan kaçak
akımlardır. Kaçak akımların binaya ya da işletmeye zarar vermemesi için binanın ya da işletmenin elektrik
panolarında kaçak akım rölesi kullanılmalıdır [4].
Binalarda ya da endüstriyel tesislerde çıkabilecek bir yangın tesisin ya da binanın kullanılamaz hale
gelmesine ve bununla birlikte can kayıplarına neden olabilir. Bu tür kayıpları önlemek amacıyla yangın alarm
ve ihbar sistemleri kullanılır ve bu sistemler de teknolojinin gelişmesiyle beraber sürekli olarak kendilerini
yenilerler. Günümüzde daha çok akıllı adresli yangın algılama ve ihbar sistemleri kullanılmaktadır. Bu
sistemler yangının hangi mahalde, hangi zamanda meydana geldiğini kontrol panelinde gösterirler. Bununla
birlikte yangın algılama sistemlerinde oluşabilecek yanlış alarmlar en az sayıya indirilmeli, hızlı reaksiyon
gösterecek sistemler ve diğer sistemlere entegre olabilen sistemler tasarlanmalıdır. Böylece binalarda ve
işletmelerde yangın çıkma riskini minimuma indirgeyerek can ve mal kayıplarının oluşmaması sağlanmalıdır.
Elektrikli sistemlerin düzgün çalışabilmesi için mutlaka topraklama yapılmalıdır. Elektrikli cihazların bir
iletken kullanılarak toprakla birleştirilmesine topraklama denir. Toprak elektrotları kullanılarak yapılan
topraklama tesisatının amacı, herhangi bir elektrikli cihaz üzerinde bir elektrik kaçağı oluştuğunda kaçak
akımın tehlike yaratmadan toprağa akışının sağlanmasıdır [1].
Teknolojinin ve endüstrileşmenin gelişmesi, paralelinde elektrikli cihazların kullanımınıda her geçen gün
artırmaktadır. Ancak elektrik ile çalışan tüm cihazların çevresinde bir elektromanyetik alan (EMA)
oluşturduğu göz ardı edilmemeli ve EMA’nın olumsuz etkilerini en aza indirecek bilimsel çalışmalar
yapılmalıdır. Aksi takdirde gelecekte insanlık EMA’nın neden olduğu ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
kalacaktır. İşyerlerinde kullanılan bilgisayarlardan sürekli kullanılan cep telefonlarına kadar, tüm elektrikli
cihazlar yoğun şekilde bizleri EMA etkisine maruz bırakmaktadır.

4. ÖRNEK UYGULAMA
Bu çalışma kapsamında Erciş otogarı projesinde elektrik işlerinde iş güvenliği konusunda alınan teknik
önlemler incelenmiştir. Elektrik kaynaklı meydana gelebilecek iş kazalarının en aza indirilmesi için tüm
binanın kuvvetli akım ve zayıf akım sistemlerinin nasıl uygulandığı konuları üzerinde çalışılmıştır. Öncelikle
basit görülen, ancak hayat kurtaran önlem olarak Erciş otogarı tüm alçak gerilim panoları kapaklarında,
jeneratör ve trafo bölümü giriş kapısında elektrikte iş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri olan iş
güvenliği ikaz levhaları konulmuş olup yetkili kişiler dışındaki insanların yaklaşmamaları gerektiği
konusunda uyarılar yapılmıştır. Çalışmada ISG konusunda yapılan diğer çalışmalar ise aşağıda
sıralanmaktadır.
•

İzole eldiven alternatif akımda 400 V’tan 36.000 V’a, doğru akımda ise 750 V ‘a kadar çalışan
kişilerin güvenli çalışmalarını sağlamak için iş ve işçi güvenliği açısından gereklidir. Erciş otogar
yapım işinde 36.000 V ‘a kadar dayanımı olan izole eldiven ve izole sehpa kullanılmıştır.

•

Üzerinde durulan yerin yalıtılması; aynı yerde sabit duran elektrikli teçhizatlarla, elektrik
panolarının tabanına, izole paspas yerleştirilerek yapılan bir korunma metodudur. Bu yalıtkan
paspaslar bir elektrik kaçağının, yani kaçak akımın insan üzerinden toprağa akmasını engelleyeceği
için elektrik çarpılması olayı mümkün olmaz. Erciş otogarında elektrik çarpma riskinin yüksek
olduğu trafo ve pano önünde 36.000 V’a kadar dayanımı olan izole halı konulmuştur. Halı ısı ve
neme dayanıklı olup, çalışanların elektriğe çarpılmasını önler.

•

Herhangi bir elektriksel izolasyon kusurunda elektrik çarpmasının gerçekleşmemesi için elektrikli
teçhizat 42 V ile çalıştırılmaktadır. Bu şekilde küçük gerilim kullanılarak çalıştırılabilen elektrikli
araçları için topraklamaya gerek kalmaz. İletken ve dar bölümleri olan yerler ile ıslak yerlerde
küçük gerilim kullanılmalıdır [1].

•

Erciş otogar yapım işinde güvenlik amacıyla kuru tip trafo (630 kVA) kullanılmıştır. Kuru tip
trafolarda atlama ve yangın tehlikesi çok az olduğu için çok fazla insanın olduğu mekanlarda tercih
edilirler [3]. Projede kullanılan kuru tip trafo zor tutuşması ve kendi kendine sönebilen özelliğe
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sahip olduğundan yanma ve patlama riski yok denecek kadar azdır. Ayrıca kısa devre dayanım ve
aşırı yükü destekleyen kapasitesiyle daha kullanışlıdır.
•

Elektrikte İSG’nin temel elemanlarından olan kaçak akım röleleri devreye bağlandığında bir değere
ayarlanır ve bu ayarlanan değerin üstünde herhangi bir akım oluştuğunda devreyi keser ve böylece
oluşması muhtemel mal ve can kaybını engeller. Erciş otogar işinde tali panoda belli standartlara ve
30 mA anma kaçak akım değerine sahip, kaçak akım röleleri kullanılmıştır. Ayrıca tüm panolarda
kaçak akım röleleri kullanılmış olup, otogar binası yangın çıkma riskine ve insan hayatını tehlikeye
atabilecek kaçak akımlara karşı korunmaktadır.

•

Yangın algılama ve ihbar sisteminin son teknolojisinde CO gazını kombine dedektörün algılaması
ile yangın ilerlemeden müdahale edilebilmektedir. Erciş otogar işinde kombine dedektörler tüm
binada kullanılmış olup, bu dedektörler yangın durumunda CO gazını hızlıca algılayıp alarm
durumuna geçmektedirler [1].

•

Topraklama: Erciş otogar yapım işinde kullanılan jeneratörün ve ayrıca otogar binasındaki tali
panoda koruma topraklaması yapılmıştır. Bu topraklama jeneratörün gövdesinde ve pano kapağında
oluşabilecek herhangi bir kaçak akımın insanları çarpmasına karşı önemli bir koruma yöntemidir.
Ayrıca otogardaki tüm elektrikli sistemlerin koruma ve işletme topraklamaları yapılmıştır.
Elektrikli cihazların (trafo, motor, jeneratör, direk, kesici, ayırıcı) normalde üzerinde gerilim
taşıyan yani aktif bölümlerinin topraklanmasına işletme topraklaması denir [1]. Örneğin kullanılan
630 kVA trafoda işletme topraklaması yapılarak fazlardan birinde herhangi bir kısa devre durumu
söz konusu olduğunda, nötr noktası topraklanması yapılır, bu da trafoyu olumsuz etkileyecek bir
gerilimin oluşmasını önler.

SONUÇ
Bu çalışmada, işletmelerde elektrik enerjisi kaynaklı iş kazası ve iş güvenliği ile ilgili alınacak teknik
önlemler hakkında bilgiler verilmiştir Erciş otogarı projesi uygulamasında; elektrik işlerinde iş güvenliği
konusunda alınan teknik önlemler incelenmiş olup, elektrik kaynaklı meydana gelebilecek iş kazalarının en
aza indirilmesi için tüm binanın kuvvetli akım ve zayıf akım sistemlerinin nasıl uygulandığı konuları üzerinde
çalışılmıştır.
Toplumdaki bireylerin sağlıklı bir hayat yaşaması için uygun ortamların oluşturulması ISG’nin asıl amacı
olmalıdır. Yasalar ve yönetmelikler kağıt üzerinde kalmamalı, bireylerin güvenlik ve sağlığını güvenceye
almalıdır. ISG tüm işyerlerinde uygulanmalı ve geliştirmek için çaba harcanmalıdır.
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Abstract
Industrial design is an area that consists of many components and criteria. The most effective criterion,
structural objects cover material. Technological improvements affect the field of materials, and the
developments in the field of materials affect the area of design. Materials have been among the most
important components of design. With advancing technology, products with different qualities could be
produced thanks to composite materials, programmable materials, shape memory materials, growing
materials, bio-based materials and smart materials. Being able to solve the technical problems in
products with certain aspects of the materials makes a freer design possible. Thanks to new materials, it
is easier to create quality and original products that function best. Material-design relation will be
exemplified with bicycle, an important product, with its mechanic features, ergonomics, and various
technical specifications as well as form and material. Various studies, findings, and views on the subject
will be shared.
Keywords: Material, design, product-design relation.

1. INTRODUCTION
We can see that product design has differed a lot depending on the developments in the field of materials with
time. For instance, bicycles which were previously produced out of metal are now produced with carbon fiber
material. Carbon fiber provides solidity and lightness for the bicycles, bringing various advantages to design.
With the proliferation of heat sensitive thermal materials, many products are developed using this material in
electronics, baby products, etc. With the support of new materials, lots of industrial products are improved so
as to offer different advantages. An interactive relation between materials science and design is observable.
Creative thoughts and expectations in the field of design contribute to the development of new materials.
This study discusses the interaction between materials science and the field of design. For this purpose, it
considers materials used in industrial designs. The relations between design and materials are considered with
examples of industrial product design. The relation between design and materials is demonstrated with the
development of bicycle.

2. THE PLACE OF MATERIAL IN PRODUCT DESIGN
Industrial design is an area that has many components and criteria. One of the most effective elements in
industrial design is materials. Materials foster design thanks to production. An easy way to comply with the
symposium paper formatting requirements is to use this document as a template and simply type your text
*
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into it. With their appearance they determine the look of the design. With their technical qualities they
determine the useful life and area of use. Materials ensure that the product functions correctly. Materials
determine the effect of the products on users. Technological improvements affect the field of materials and
the field of materials in turn affects the field of design. With advancing technology products with different
features could be produced thanks to materials including composite materials, programmable materials, shape
memory materials, growing materials, smart materials, and superior materials [1, 2].

3. ADVANTAGES BROUGHT TO DESIGN BY ADVANCING TECHNOLOGY: THE
BCYCLE EXAMPLE
Some of the advantages brought about by advancing material types and features to the field of design are
discussed below:

3.1. Developing Design
Throughout history, technical features of materials were developed, they were given laboratory tests, their
mechanic qualities as well as endurance improved [4, 5]. Thanks to these developments, it was possible to
manufacture lighter and sturdier products.

Fig. 1. Bicyle and its evolution [6].

3.2. Facilitating the Solution of Technical Details in Designs
The improvements in materials ensure that the details in the designs are easier to develop. Considering the
bicycle, it is thanks to the materials that we can manufacture racing or mountain bicycles for use in such
diverse fields. With the possibilities provided by new materials, new bicycle forms and connection details
were created (Figure 2).

Fig. 2. Details from various bicycle parts currently in
use [7].

Fig. 3. Additional functions of the bicycle [7].

3.3. Facilitating Functionality and Providing Additional Functions to Design
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The designer decides on the additional functions to be created depending on the consumer needs and
scenarios of use. Considering the bicycle, parts such as front and back lights, bag, modern digital apparatus
etc. are objects for its additional functions. All additional functions are met thanks to the features and
production methods of the materials (Figures 3).

3.4. Increasing User Satisfaction
User expectation and satisfaction is significant in product design (Figure 4). For instance, in order for racing
bicycles to be sturdy and safe, their components are made of titanium.

Fig. 4. Racing bicycle main
component

Fig. 5. Bicycle frame and connection detail [8].

3.5. Ensuring Product Safety
Product safety is significant in design. The details of the Cannondale brand handlebar is of a reassuring
quality thanks to its material, form and joining method (Figure 5). Aluminum pipes are joined at the strait of
the handlebar by welding. In high-level productions, a quality workmanship and a safe sturdiness is achieved
by a welding method called “smooth-welding”. The Cannondale brand bicycle was manufactured using an
aluminum alloy called “scandium” (Figure 5). Thanks to this alloy, the tensile strength of aluminum is
increased, resulting in harder and lighter frames (main connection unit).

3.6. Increasing the Useful Life of the Product
One of the important tasks of design is to reduce consumption and increase useful life of products. Increasing
the useful life of products is made possible with the materials and construction of the product. The electric
bicycle HMK 561 by Ralf Kitmann has 0 emission; made of carbon fiber conductors for energy storage, the
bicycle is ultra-light (Figure 6) [9]. Thanks to fiberglass, the construction could be manufactured as mono
block, required specifications and form could be met. The material, technology and form of the wheel in the
picture is of a quality that could prolong useful product life (Figure 6).

Fig. 6. Ralf Kitmann design
HMK 561 electric bicycle [9].

Fig. 7. Light and sturdy bicycle
models [10, 11].

3.7. Ensuring Manufacture of Lighter Products
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Fig. 8. Road bike called Glide designed
by Michael Shewsbury [9].
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It depends on the material to make a lighter bicycle, which is a load-bearing vehicle that have to be safe
(Figure 7). Figure 7 shows the lightness of the bicycle. Besides, “Tririg”, known to be the lightest bicycle of
the world, weighs only 2.7 kg. [10, 11].

3.8. Creating Visual Identity of the Design
The material employed directly affects the visual identity of the design. For instance, the visual identity in a
metal bicycle is created by the form, color, and texture determined by the metal profile manufactured with
extrusion. And in the modern carbon fiber bicycle, visual identity is different thanks to the material. The
picture shows carbonfiber road bike called Glide, designed by Michael Shewsbury (Figure 8). Thanks to
carbon fiber mono block and curvy original forms are created.

4. EVOLUTION OF MATERIAL: THE BICYCLE EXAMPLE
The example of the bicycle as an utterly original product whose main form has not undergone any change
will be most edifying to define the evolution of material.
1790 - First Wooden Bicycle Manufactured for Game-Purposes: The first bicycle manufactured in France
in 1790 was a plaything. It was a wooden bicycle which had two same-sized wheels and a seat. It was
propelled by foot (Figure 9). In those days, wooden manufacturing techniques were more convenient and
common [12].

Fig. 9. First bicycle manufactured by
Count of Sivrac in France in 1790
[12].

Fig. 10. Karl Von Drais's bicycle
"draisienne" dated 1817 [13].

Fig. 11. Bicycle manufactured by
Kirkpatrick Macmilia in England in
1839 [14].

1817 – Foot propelled Wooden Bicycle Production: Karl von Drais’s bicycle, “draisienne” dated 1817 was
manufactured out of wood (Figure 10). The bicycle was propelled by walking. There was a holding section in
the front of the bicycle [13].
1839 - High wheeled Wooden Bicycle: Kirkpatrick Macmillan manufactured high wheeled bicycle in
England in 1839 (Figure 11). The vehicle was a wooden frame and weighed 27 kg. It comprised of a large
front wheel, a small back wheel, a seat, a handlebar and pedals connected to the front wheel [14].
1860 – Production of Boneshaker, a Bicycle with Pedaled Front Wheel: 1860 saw the manufacture of
Velocipede or Boneshaker, a two wheeled bicycle with pedals and crank on the front wheel. These models
included wooden frame and metal wheels. However, these models were uncomfortable for cobblestone
streets.
1870 – Production of Metal Framed and Rubber Tired Bicycles: The high-wheeled bicycles manufactured
in the 1870’s. With its metal frame and rubber tires, the bicycle provided more comfort to the riders than the
previous models.
1885 – Production of Rover, a Bicycle with Same-Sized Wheels and Chain: In 1885, John Kemp Starely
manufactured Rover safety bicycyle in England. Manufactured out of metal, these bikes were sturdy, and they
continued two same sized wheels as well as a chain.
1888 – Production of Bicycles with Pneumatic Tires: The development was due to the invention in 1888 of
pneumatic tires by John Boyd Dunlop. Bicycles with air filled tires provided a more comfortable ride than
hard rubber tires.
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1920 – Metal Framed Bicycle Type Became Popular: Kids’ bicycles became popular in the 1920’s.
Following wooden bicycles, tubular section metal bicycles were manufactured with extrusion. With the
invention of rubber wheels, the level of comfort increased.
1940 – Development of Bicycle Typology: Bicycle frames that contained tubular poles were developed.
Built-in kickstands were developed in 1940.
1960 – Racing Bicycles with Lightweight Structures and Gears: Until the 1960’s dropped handlebars,
narrow wheels, gears and lighter frames became popular. Improvements in materials, metals, aluminum and
light alloys made it possible to manufacture slim and lightweight structures.
1966 – Production of Mountain Bicycles: 1966 saw the production of mountain bicycles.
1971- First Plastic Bicycle Production: Original Plastic Bike Inc. manufactured the first plastic bicycle in
the world in 1971. The components of the bicycle were entirely made of patented plastic material. Thanks to
its monobloc (unibody) construction and sturdiness of the plastic, it had a stronger structure than that of steel.
The bicycle was produced free of rusting, cracking and color fading thanks to the plastic material.
1980- The Production of the Itera Brand Plastic Bicycle: Following the first plastic bicycle by The
Original Plastic Bike Inc. in 1971, Itera Company manufactured the first injection molding bicycle with
composite material in 1980 (Figure 12). The bicycles were delivered in boxes that contained parts to be
assembled. The project was a technical and commercial failure within a period of 3 years [15].
1980 – Mountain Bikes Became Popular: In the 1980’s mountain bikes became popular. Bicycles had more
sturdy frames, bigger wheels and flatter handlebars.

Fig. 12. 1980 Plastic bicyle
by Itera[15].

Fig. 14. Polycarbonate
Tron bike frame with LED
edge lighting.

Fig. 13. Plywood
bicycle[16].

Fig. 15. Audi electric
bicycle, aluminum.

The developments provided by the material are not only about bicycles, but also about similar
developments in all products.
2.3. Materials Used in The Bicycles And Designed Forms
As with other industrial product designs, various materials are used in bicycles depending on the development
of material types (Figure 12- Figure 18). Starting with wooden material, the production of bicycles continued
with using metals such as carbon steel, chromoly (chrome and molybdenum), aluminum, scandium, titanium,
nickel alloy, stainless steel, and beryllium (Figure 15) [2]. This trend later changed to types of plastic such as
polycarbonate and nylon (Figure 14). Bicycles even use materials such as bamboo and plywood (Figure 13).
The improvements in composite material made it possible to use materials such as kevlar and carbonfiber in
bicycle production (Figures 16,17,18). Carbon fiber has recently become very popular because of its
sturdiness, lightness, superior mechanical qualities and the freedom it brings to the form of the bicycle.
Bicycle typology changed thanks to carbon fiber lending itself to create original forms. Thanks to the
possibilities provided by the material, the bicycles had creative, futuristic and different forms.
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Fig. 16. Carbon fiber electric
bicycle [17, 20].

Fig. 17. Concept bike [18].

Fig. 18. Bicycle with an original
form [19, 21].

The materials employed add many advantages to industrial designs [1]. However, as this paper considers the
bicycle, the following table specifies the advantages brought by materials to bicycles.
Advantages Materials Bring to Bicycles: Improvement of design, easing the solution of technical issues in
designs, facilitating the functions and providing additional functions to products, increasing user satisfaction,
increasing useful life of product, enabling manufacture of lightweight products, providing product safety,
creating visual identity of design.

3. CONCLUSION
With the proliferation of technological means and improvements in materials science in our day, material
variety and qualities have increased. Materials science and design have a visible mutually interactive
relationship [3]. To boost the use of newly developed materials, products are designed for use in different
fields. This leads to an increase in the range of products. Similarly, the creative thoughts and anticipations in
the field of design causes new materials to be researched and developed.
Certain issues and parts of products that required technical solutions were previously solved mechanically
and formal solutions or with different details. The technical solutions which were formerly obtained by
mechanic or formal work can be obtained merely by using proper materials in our day.
Designs are improving thanks to the new materials and the qualities these new materials bring. They carry
more superior technical features. The issues in the products can be solved more easily. Thanks to new
materials, it is becoming easier to create original and quality products that function best. Thus design
becomes freer.
Regardless of the design, the designers’ knowledge about and choice of material is of paramount importance.
Designers’ good knowledge of both traditional and new materials, their knowledge about the possibilities and
limitations of these materials, and their evaluation of this information with other criteria such as the amount
and management of production, area of use, brand, and target users will increase the quality of industrial
design. Industrial designs will continue to advance with the developments in the field of materials and
designers’ following these developments.
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Abstract
It is necessary to perform maintenance and repair works from time to time due to technological
developments and necessity of renovation. During these renovations, electrical systems in buildings are
often affected by the frequency of technological changes in the sector, low cost, easy installation and
energy efficiency applications. For this reason, the modernization of electrical systems in existing
buildings plays an important role in enabling the building to be used as desired. At the forefront of the
factors affecting modernization of electrical systems are public legislation and energy efficiency practices
to reduce energy costs. Electrical systems used in buildings can be evaluated under two main headings as
heavy and low current systems. It is also important for the systems to be operated in accordance with the
requirements of the day and in the desired manner.
In this paper, general information about modernization studies of electrical systems in existing buildings
is given. In addition a study of the modernization of electrical systems of an example building was
implemented. Example shown that the two-thirds of the current annual electricity consumption of the
buildings planned to be built could be saved and all planned conversion works could be amortized over
about 7.5 years.
Keywords: Modernization of the electrical systems, high current, low current, energy efficiency.

1. GİRİŞ
Binalarda elektrik sistemlerinin modernizasyonu yaşanan teknolojik gelişimlerin yoğunluğu, daha az maliyet
oluşturması, genel olarak sistemlerin kolaylıkla demonte / monte edilebilmeleri ve enerji tüketiminde ciddi
tasarruflara sebep olmalarından dolayı diğer mekanik modernizasyonlarına göre, daha uygulanabilirdir.
Modernizasyon (yenileme) bir binanın ikincil elemanlarının yeni bir amaç için yapıya uyum sağlaması olarak
tanımlanır. Bakım ile karşılaştırıldığında, yenileme hasarsız olan fakat eskimiş elemanları ya da yüzeyleri de
içerir. Başka bir deyişle, bakım yenileme projesinin bir parçasıdır. Ancak yenileme taşıyıcı sistemle ilgili
büyük değişiklikleri içermemektedir [1].
Bina yenileme çalışmaları, bina kabuğunu, ısıtma, havalandırma, soğutma ve aydınlatma sistemlerini
kapsayan, bunların aktif ve pasif sistemler bütünlüğünde ele alınması gereken çalışmalardır. Bu yenilemelerin
amacı; ısıl, görsel ve konfor koşulları iyileştirilirken, yaşayanların iç mekânda yeterli hava kalitesini
yaşayabilmeleri için binanın enerji performansının optimize edilmesidir [2].
Binalarda modernizasyon; eski veya eski olmadığı halde ısıl performansı yeterli olmayan yapıların
yenilenmesi, enerji tüketimlerinin düşürülmesi ve bina içi konfor durumunun iyileştirilmesi için yapılır.
*
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Mevcut binalar yenilenirken enerji etkinlik faaliyetleri ekonomik uygunluk bakımından da değerlendirilir.
Bina kabuğunun güçlendirilmesi veya değiştirilmesi, otomasyon ve kontrol sistemleri eklenerek kayıpların
azaltılması, ısıtma soğutma sistemlerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi başlıca uygulanan
değişikliklerdir [3].
Mevcut binalarda yenileme genellikle; binanın değerini arttırmak veya eski değerine geri getirilmesi, binanın
yeni ihtiyaç veya kullanımlara uyarlanması, iç mekân koşullarının iyileştirilmesi, enerji tüketiminin
azaltılması gibi amaçları gerçekleştirmek için yapılır ve iyi planlanmış bir yenileme stratejisinde tüm
amaçların aynı anda yerine getirilmesi beklenir [4].
Bu çalışmada mevcut yapılardaki elektrik sistemlerinde ne tür modernizasyon çalışmalarının yapılabileceği,
güncel teknolojilerin kullanıcılara sunduğu avantajlardan kısaca bahsedilmiştir ve bu konuda örnek çalışma
olarak İller Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet Binası (9 katlı, yaklaşık 650 personel çalışmaktadır) incelenmiştir.

2. ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE MODERNİZASYON
Elektrik-elektronik sektöründeki hızlı gelişim yapı sektöründe kullanılan diğer tüm malzeme ve sistemlere
göre bu sektörü bir adım öne çıkartmakta ve güncel teknolojilerin takibini zorunlu hale getirmektedir.
Binanın toplam maliyeti içerisinde yaklaşık olarak; inşaat işleri için % 60 - % 80, mekanik işler %15 - % 25
ve elektrik işleri %10 - %20 olduğu bilinmektedir. Söz konusu maliyetler ve elektrik-elektronik sektöründeki
gelişmeler göz önüne alındığında elektrik-elektronik sistemlerinin yenilenmesinin, binaların yıkılıp yeniden
yapılmalarına göre çok daha akılcı olacağı ve düşük maliyet oluşturacağını göstermektedir. Ayrıca
binalardaki modernizasyon çalışmalarının enerji verimliliğine doğrudan katkı sağlaması, enerji tüketimlerini
ciddi oranda düşürülebilmesi ve yapılan yenileme çalışmalarının büyük bölümünün makul geri-dönüş süreleri
içerisinde kendilerini amorti edebilmesi de önemlidir. Elektrik sistemlerinde modernizasyona gidilirken
aşağıdaki kavramlara dikkat etmek gerekir.
Enerji verimliliği; binalarda enerji verimliliği, malzeme seçiminde daha verimli malzemeler kullanılması,
gereksiz yere enerji sarfiyatının önlenmesi, enerji ekonomisi ve yönetimi yapılması olarak değerlendirilebilir.
Sürdürülebilirlik; bulunduğu koşullarda ve varlığının her döneminde, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve alanı etkin şekilde kullanan, aynı
zamanda insanların sağlığının, güvenliğinin, psikolojik ve fiziksel konforunun ve üretkenliğinin devamını
sağlayan yapılar oluşturma faaliyetleridir [5]. Sürdürülebilirlik genel olarak; Kaynak Yönetimi, Yaşam
Döngüsü Tasarımı ve İnsan İçin Tasarım olarak üç ana başlıkta toplanabilir.
Enerji etkin bina; enerji etkin yapılar gereksiz enerji tüketimini, sera gazı emisyonunu ve yenilenebilir
olmayan kaynaklara talebi azaltır. Bu yapılar aynı zamanda sağlıklı yaşam koşulları sağlar ve kullanıcılarına
geleneksel yapım sistemiyle yapılmış yapılardan daha fazla ve kayda değer para birikimi sağlar [6].
Akıllı bina sistemleri; bina içinde yaşayanların yaşam kalitesini artıran, güvenliğini denetleyen, enerji tüketim
maliyetlerini azaltacak yönde bir otomasyon sistemi ile kontrol edilen binalara akıllı binalar denir [7].
Binayı oluşturan elektrik-elektronik sistemlerini; kuvvetli akım sistemleri ve zayıf akım elektrik sistemleri
olmak üzere iki ana kategori altında incelemek daha uygundur. Binanın elektrik modernizasyonu yapılırken
kuvvetli akım sistemleri için;
•

Trafo, jeneratör, Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemlerini,

•

Enerji dağıtım ve iletim sistemlerini (Bus-bar enerji dağıtım sistemi),

•

Kompanzasyon sistemini,

•

Aydınlatma sistemlerini (LED aydınlatma sistemi, Aydınlatma otomasyon sistemi, Gün ışığı
aydınlatma sistemi, Çevre aydınlatma sistemi),

•

Asansör sistemlerini,

•

Elektrik motorlarını,

•

Yenilenebilir enerji sistemlerini (Rüzgar enerjisi sistemleri, Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,
Kojenerasyon / Trijenerasyon sistemleri),

•

Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemlerini,

•

SCADA Sistemlerini inceleyerek gerekli görülmesi durumunda kısmen veya tamamen
değiştirilmesi sağlanmalıdır.
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Zayıf akım sistemleri için benzer biçimde;
•

Data haberleşme sistemlerini (Fiber optik kablolama),

•

Telefon sistemlerini,

•

Yangın algılama ve ihbar sistemlerini,

•

Kapalı devre televizyon sistemlerini, (Close Circuit Tele Vision-CCTV), Kamera güvenlik
sistemlerini (Analog CCTV sistemi, IP CCTV sistemi),

•

Seslendirme ve acil anons sistemlerini,

•

Personel Devam Kontrol Sistemlerini (PDKS) ve Kartlı geçiş sistemlerini,

•

TV sistemlerini,

•

Personel çağirma sistemlerini,

•

Açık hava görüntüleme sistemlerini,

•

Otopark otomasyon sistemi incelenerek gerekli görülmesi durumunda kısmen veya tamamen
değiştirilmesi sağlanmalıdır.

Araştırmalarımız sonucunda, ülkemizde binalarda elektrik tüketimlerine ilişkin detaylı çalışma ya da
analizlerin şu ana kadar pek yapılmadığı görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Enerji
Bakanlığı’nca hazırlanmış olan “Buildings Energy Data Book” çalışmasında ABD genelindeki kamu ve ofis
binalarında gerçekleşen elektrik tüketimlerini oluşturan harcama kalemlerine ilişkin veriler mevcuttur (Tablo
I). Tablo I’deki veriler söz konusu çalışmanın 2010, 2012 yıllarında fiilen gerçekleştirilen ve 2015 yılındaki
tahmini değerler üzerinden elde edilen istatistiksel çalışmalardır [8].

Tablo I. Ofis binalarında enerji tüketimi tablosu.

Harcama kalemi

Toplam elektrik tüketimi içerisindeki oranı

Isıtma

4,20%

Soğutma

13,90%

Havalandırma

15,60%

Su Isıtma

1,50%

Aydınlatma

30,50%

Pişirme (Mutfak)

0,50%

Soğutma (Mutfak)

3,40%

Ofis Aletleri

5,50%

Bilgisayarlar

12,10%

Diğer

12,80%

3. ÖRNEK BİNAYA UYGULANMASI
Söz konusu çalışma her ne kadar örnek binadaki elektrik tüketim kalemlerinin oranlarını bire bir yansıtmıyor
olsa da, benzer yapılardaki elektrik tüketimlerinin analizleri için fikir vermektedir. Bu kapsamda çalışmanın
ilerleyen aşamalarında örnek bina olarak seçilen İller Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet Binası’ndaki enerji
tüketimleri için söz konusu araştırma sonuçlarının mevcut yapıya uygulanması sonucu yapılan varsayımlar
üzerinden hareket edilmiştir. Örnek bina için tahmini elektrik tüketimleri Tablo II’de verilmiştir.
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Tablo II. İller Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet binası 2015 yılı enerji tüketimi tablosu.
Harcama kalemi

2015 yılı içerisinde tüketilen elektrik miktarı (kWh)

Isıtma

53.964,2

Soğutma

178.595,7

Havalandırma

200.438,4

Su Isıtma

19.273

Aydınlatma

391.882,7

Pişirme (Mutfak)

6.424,3

Soğutma (Mutfak)

43.685,3

Ofis Aletleri

70.667,4

Bilgisayarlar

155.468,2

Diğer

164.462,3

3.1. Dışkapı Hizmet Binası Elektriksel Modernizasyonu Kapsamındaki Çalışmalar
Yapılan modernizasyon çalışmasında kuvvetli akım sistemleri kapsamında;
•

Reaktif güç kompanzasyon sisteminin yenilenmesi,

•

Bina iç aydınlatmasında LED armatür sistemlerinin kurulması,

•

Konferans salonuna günışığı aydınlatma sistemlerinin kurulması,

•

Çevre aydınlatma için fotovoltaik panelli aydınlatma sistemlerinin kurulması,

•

Elektrik motorlarının yüksek verimli hale dönüştürülmesi,

•

Bina çatısı ve otopark alanına fotovoltaik güneş enerji sistemi kurulması,

•

Binaya kojenerasyon sistemi kurulması,

çalışmaları planlanmıştır. Zayıf akım sistemleri kapsamında ise;
•

IP telefon sisteminin kurulması,

•

Seslendirme ve acil anons sisteminin kurulması,

•

Personel çağırma sisteminin kurulması,

•

Açık hava LED görüntüleme sisteminin kurulması,

•

Otopark otomasyonu sisteminin kurulması,

çalışmaları planlanmıştır.

3.2. Elektriksel Tasarruf ve Maliyet Analizi
İller Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet Binasına yapılan modernizasyon çalışmalarına ilişkin hazırlanan kuvvetli
akım sistemleri modernizasyonu kalemlerinin maliyet ve tasarruf açısından değerlendirildiği çalışma Tablo
III’de verilmektedir. Tablo III’de kullanılan ancak bu çalışma kapsamında yer verilmeyen kojenerasyon
sistemi yıllık enerji tasarrufu değeri yıllık maddi tasarruf değerinin kWh değeri cinsine çevrilmesi sonucu
tespit edilmiştir. Ayrıca PV güneş enerjisi sistemi değerleri ise sistemin kendini amorti ettiği toplam süre olan
6 yıl 7 aylık sürenin 1 yıla indirgenmesi sonucu elde edilmiş veriler kullanılarak elde edilmiştir.
Tablo III. Kuvvetli akım sistemleri maliyet ve tasarruf değerleri
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Modernizasyon kalemi

Maliyet (TL)

Yıllık tasarruf (kWh / yıl)

Yıllık tasarruf (TL / yıl)

Kompanzasyon Sistemi

17.690

-

-

LED Armatür Dönüşümü

284.470

243.867,7

83.037

Günışığı Aydınlatma

8.000

6.480

2.206,4

Çevre Aydınlatma Sistemi

46.200

48.180

16.405,3

Elektrik Motor Dönüşümü

50.774

16.171,2

5.506,3

Kojenerasyon Sistemi

330.000

184.328,9

62.764

PV Güneş Enerjisi Sistemi

784.575

350.003

119.176

1.521.709

849.030,8

289.095

TOPLAM

Tablo III’den tüm kuvvetli akım modernizasyon çalışmalarının toplam maliyeti 1.521.709 TL olduğu ve elde
edilecek yıllık tasarrufun ise 289.095 TL olması beklenmektedir. Bu durumda sistemin amorti süresi;
1.521.709 / 289.095 = 5,26 Yıl = 5 Yıl 3 Ay olarak elde edilir.
Yapılan modernizasyon çalışması kapsamında toplam 314.698,9 kWh’lik enerji tasarrufu öngörülmektedir.
Fotovoltaik panellerde üretilen elektrik ve kojenerasyon sisteminde elde edilen maddi tasarruf da enerji
tasarrufu açısından değerlendirildiğinde;
Toplam Tasarruf = 314.698,9 + 184.328,9 + 350.003 = 849.030,8 kWh olur.

Tablo IV. Zayıf akım sistemleri maliyet ve tasarruf değerleri
Modernizasyon kalemi

Maliyet (TL)

IP Telefon Sistemi

379.500

Seslendirme ve Anons Sistemi

39.800

Personel Çağırma Sistemi

11.328

Açık Hava LED Ekran Sistemi

196.175

Otopark Otomasyon Sistemi

41.830

TOPLAM

668.633

Yapılan modernizasyon çalışmalarına ilişkin hazırlanan zayıf akım sistemleri modernizasyon kalemlerinin
maliyet ve tasarruf açısından değerlendirildiği çalışma Tablo IV’de verilmiştir. Tablo IV’de verilen yıllık
elektrik tüketim değerinin 1.284.861,42 kWh olduğu göz önüne alındığında; belirtilen tüm modernizasyon
çalışmalarının yapılması durumunda, binadaki elektrik tüketiminin 849.030,8 / 1.284.861,42 = % 66 (yaklaşık
olarak 3’te 2) oranında azaltılması söz konusu olmaktadır.
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Tablodan da görüldüğü üzere söz konusu zayıf akım sistemlerinin maliyetleri toplamı 668.633 TL’dir.

SONUÇ
Bu çalışmada mevcut binaların elektrik sistemlerinde ne tür modernizasyon çalışmalarının yapılabileceği,
güncel teknolojilerin kullanıcılara sunduğu avantajlardan kısaca bahsedilmiştir. Örnek uygulama olarak İller
Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet Binası’nda kullanılan tüm elektriksel sistemler incelenmiş söz konusu
sistemlerin güncel teknoloji ve çağın gereklilikleri doğrultusunda işlevlerini yerine getirip getirmedikleri
analiz edilmiş, modernizasyon çalışması kapsamında sistemlerin yenileme maliyetleri de göz önüne alınarak
elektrik sistemlerinin yenilenmesi için bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır.
Sistemlerinin yenilenmeleri planlanırken yapılacak değişim çalışmalarının bina genelindeki diğer sistemleri
(inşai ve mekanik tesisatı) mümkün olduğunca az etkilemesine dikkat edilmiş yapılan değişikliklerin büyük
çaplı tadilatlara neden olmaması göz önünde bulundurulmuştur.
Aktif çalışan ancak güncel teknolojinin gerisinde kalmış olduğu tespit edilen fakat yenileme maliyetlerinin
geri-dönüş sürelerinin çok fazla olduğu tespit ya da tahmin edilen trafo, jeneratör, yıldırımdan korunma,
asansör, CCTV gibi bazı elektrik sistemlerinin ise mevcut hallerinin korunması uygun görülmüştür. Yapılan
çalışma sonucuna göre; İller Bankası A.Ş. Dışkapı Hizmet Binası elektriksel modernizasyon çalışması;
Toplam Maliyeti: 1.521.709 TL + 668.633 TL = 2.190.342 TL,
Toplam Geri Dönüş Süresi: 2.190.342 / 289.095 = 7 Yıl 7 Ay olarak elde edilmiştir.
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Abstract

Özet

In internal combustion engines, the importance of new
and renewable energy resources which could be an alternative
to gasoline in terms of fuel consumption, air pollution and
environmental conditions especially increases.
In this study, the effect of gasoline and methanol-gasoline
(M5, M10, M20 and M50) mixtures on the engine performance
and exhaust emissions has been experimentally investigated at
three different compression ratios (7/1, 8/1 and 9/1). The
experiments have been performed on a four-stroke, single
cylinder and spark plug ignition engine by using engine
dynamometer at 10 Nm and 20 Nm engine load and at 2000
rev/min constant speed.
As a result of experiments, effective output, NOx, HC, CO2
and CO emissions decrease while specific fuel consumption
increases with the increase of methanol ratio in the mixture.
Effective output, NOx, CO2 and CO emissions have increased
while specific fuel consumption and HC emissions have
decreased depending on the increase of compression ratio.

İçten yanmalı motorlarda yakıt tüketimi, hava kirliliği ve
çevre koşulları açısından benzine alternatif oluşturabilecek
yeni ve yenilebilir enerji kaynakların önemi oldukça
artmaktadır.
Bu çalışmada, üç farklı sıkıştırma oranında (7/1, 8/1 ve 9/1)
benzin ve metanol-benzin (M5, M10, M20 ve M50)
karışımlarının, motor performansı ve egzoz emisyonlarına
etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, dört zamanlı,
tek silindirli, buji ile ateşlemeli bir motorda ve motor
dinamometresi kullanılarak 10 Nm ve 20 Nm motor yükünde
ve 2000 d/d’da sabit hızda yapılmıştır.
Deneyler sonucunda, karışımdaki metanol oranının
artmasıyla özgül yakıt tüketimi artarken, efektif verim, NOx,
HC, CO2 ve CO emisyonları azalmaktadır. Sıkıştırma
oranının artışına bağlı olarak özgül yakıt tüketimi ve HC
emisyonları azalırken, efektif verim, NOx, CO2 ve CO
emisyonları artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metanol, benzin, sıkıştırma
oranı, motor performansı, egzoz emisyonları.

*

Keywords: Methanol, Gasoline, Compression Ratio,
Engine Performance, Exhaust Emissions
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1.GİRİŞ (INTRODUCTION)
Dünyada sanayileşme ve artan nüfus nedeniyle enerji
ihtiyacı günden güne artmaktadır. Bunun sonucunda
da tüm dünyada enerji açığı ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde kullanılan motorlu taşıtların egzoz
gazlarının sebep olduğu hava kirliliğinin, önlemler
alınmasını gerektiren bir çevre sorunu haline gelmesi,
kullanılan enerji kaynaklarının ekonomik kriz
sebebiyle ekonomiklik özelliklerini yitirmesi ve bu
kaynakların zamanla tükenecek olması bilim
adamlarını bu enerji kaynaklarının yerine alternatif
enerji kaynaklarını araştırmaya yöneltmiştir. İçten
yanmalı motorlarda (İYM) kullanılan yakıtın kolayca
buharlaşabilmesi, birim hacminden yüksek enerji
sağlanabilmesi ve dünyanın her yerinde kolay
bulunabilmesi istenir. Araştırmacılar, motorlar
üzerinde yaptıkları çalışmalarda, yüksek verimli ve
çevreci motorların geliştirilmesini hedeflemişlerdir.
Fosil kökenli yakıtlar, yakıtın özelliklerinden dolayı
motor performansını sınırlayıcı nedenler, yenilebilir
alternatif yakıtların araştırılmasını zorunlu duruma
getirmiştir. 1976 yılından beri etanol ve metanol gibi
alkol kökenli yakıtların İYM’de kullanılması ile ilgili
çalışmalar artarak devam etmektedir.

Şekil 2.1. Deney Donanımının Şematik Görünümü
1- Hız Sensörü 2- Kuvvet Sensörü 3- Hava Sıcaklık
Termokuplu 4- Yakıt Sıcaklık Termokuplu 5- Yağ
Sıcaklık Termokuplu 6- Egzoz Sıcaklık Termokuplu
Ayrıca, dijital hız göstergesi, dijital yük göstergesi,
motor yağ basınç göstergesi, yakıt tüketimi ölçüm
sistemi, hava akış ölçeri (orifis ve eğik manometre)
de şematik olarak gösterilmiştir.

Alkol yakıtlar bitkisel kökenlidir. Üretilmesi
fiziksel ve kimyasal işlemler sonucu oluşur.
Ülkemizde
tarımsal
alanları
göz
önünde
bulundurursak, bitkisel kökenli yakıt üretimi de buna
paralel olarak önem kazanmaktadır. Bununla beraber,
ülkemizde de kimyasal olarak, etanol ve metanol
üretimi de yapılmaktadır.

Şekil 2.2. Deney Donanımının Genel Görünümü

İYM’de kullanılabilecek yakıtların ekonomik
olması, üretim kaynaklarının çeşitli ve fazla olması,
ısıl değerlerinin yüksek olması, kolayca depolanması
ve taşınması, yüksek sıkıştırma oranlarında (SO)
çalışmaya imkân vermesi ve en düşük seviyede egzoz
emisyonu üretmesi beklenir [1-2]. Alkol yakıtlarından
biri olan metanol, bitkisel kaynaklardan sentez gazı
yöntemi ile kömür, doğalgaz gibi maddelerden
üretilmektedir. Alkol yakıtlar Buji Ateşlemeli
Motorlar (BAM)’da yakıt olarak kullanıldıklarında
benzine oranla bazı avantajlar sağlamaktadır.
Metanolün vuruntu direnci benzine göre daha
yüksektir. SO’nun fazlalaştırılmasıyla efektif verim
(η) iyileştirilebilir [3-4]. Metanol BAM’da saf olarak
veya benzin ile karıştırılarak kullanılabilmektedir. Saf
olarak kullanılırsa, motor ve yakıt sisteminde bazı
değişikler yapmak gerekirken, karışım olarak
kullanıldığında herhangi bir değişiklik yapmaya gerek
olmadan kullanılabilir. Bu iki yöntemde de performans
ve emisyonlarda gözle görülür iyileşmeler olmaktadır
[5-6].

Testlerde, 8:1 SO’ya ve 389 cc silindir
hacmine sahip, buji ateşlemeli, hava soğutmalı,
KIPOR AG390 marka tek silindirli bir test motoru
kullanılmıştır, Şekil 2.3. Deney motoruna ait teknik
özellikler Tablo 2.1’de görülmektedir.

Şekil 2.3. Deney motoru

2.MATERYAL VE YÖNTEM (MATERIALS
AND METHODS)
Deney donanımında; tek silindirli benzinli
motor, tek silindirli motorlar için motor
dinamometresi, egzoz gaz analizörü, hava ve yakıt
tüketimi ölçüm düzeneğinden oluşmaktadır.
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vanalardan ve bunları birbirlerine bağlayan bağlantı
hortumundan
oluşmaktadır.
Yakıt
tüketimi
ölçümünde 10 cm3 hacmindeki cam balon
kullanılmıştır. Yakıt tüketimi süresinin ölçümü 0,01
saniye hassasiyetinde dijital kronometre ile
yapılmıştır.

Tablo 2.1 Deney motoruna ait teknik özellikler
Özellikler
Motor tipi
Silindir çapı x kurs
Motor hacmi
SO
Net çıkış gücü
Yağ türü
Yağ kapasitesi
Motor ağırlığı

Hava soğutmalı, 4-zamanlı, tek
silindirli
88 x 64 mm
389 cc
8:1
4,8 kW /3600 d/d
15/40
1,1 l
35 kg

2.3. Egzoz gaz analiz cihazı
Egzoz emisyonlarının ölçümü için Bilsa Mod
2000 (G486) egzoz emisyon analiz cihazı
kullanılmıştır, Şekil 2.6’da görülen egzoz gaz analiz
cihazının teknik özelikleri Tablo 2.3’ de verilmiştir.
Egzoz gaz analiz cihazı ile NOx, HC, CO, CO2, λ ve
O2 değişkenleri ölçülebilmektedir.

2.1. Dinamometre ve yük kontrol sistemi

Tablo 2.3. Egzoz gaz analiz cihazının teknik
özelikleri

Motorun yüklenmesinde ve yük değerinin
belirlenmesinde kullanılan motor dinamometresi ve
yük kontrol sistemi Şekil 2.4’de verilmiştir.
Yük
göstergesi

Parametreler

Dinamometre

(CO)
(CO2)
(HC)
NOx

Ölçüm
Aralıkları

(CO)
0...12% Vol
0….25%
Vol
(0….2000
ppm Vol
0….2000
ppm Vol

Hassasiyeti

%0.001
%0.01
1 ppm
1 ppm

Şekil 2.4. Motor Dinamometresi ve yük kontrol
sistemi
Motorun yüklenmesi için deneylerde CUSSONS
P8160 marka tek silindirli motor dinamometresi
kullanılmıştır. Dinamometre motora ilk hareketi
vermede, motoru yanma olmaksızın tahrik etmede ve
motorun
yüklenmesinde
kullanılabilmektedir.
Dinamometre iki ana üniteden oluşmaktadır. Birincisi
elektrik motoru ve içten yanmalı motorların monte
edildiği kaynaklı çelik levhadır. İkincisi ise kontrol
panelidir. Dinamometrede kullanılan elektrik motoru
doğru akım motoru olup 4000 d/d’da maksimum 10
kW yükleme yapabilmektedir.
2.2.

Şekil 2.6. Egzoz gaz analiz ölçüm cihazı
2.4. Sıkıştırma
oranının
dönüştürülmesi

Yakıt tüketimi ölçüm sistemi

Motor testlerinde kullanılan yakıt tüketim ölçüm
sistemi Şekil 2.5’de verilmiştir.

değişken

hale

Sıkıştırma oranını artırabilmek için silindir
kapağı taşlanmıştır. Orjinalinde 8:1 sıkıştırma
oranınında bulunan motorun yanma odası hacmi
azaltılarak sıkıştırma oranı artırılmış ve 9:1’e
çıkarılmıştır. Sıkıştırma oranını azaltabilmek için ise
ek silindir kapak contaları eklenmiş ve bu oran 7:1’e
dönüştürülmüştür. Şekil 2.7’de taşlanmış silindir
kapağı ve motor bloğu görülmektedir.

Şekil 2.5. Yakıt tüketim ölçüm sistemi
Yakıt tüketimini ölçmek için kullanılan düzenek; 10
cm3 ve 20 cm3 hacminde ölçekli cam balonlardan,
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SO; 8/1
M5

M10

M20

M50

ÖYT (g/kWh)

M0
300
200
100

Şekil 2.7. Silindir kapağı ve motor bloğunun genel
görünümleri

10
20
Motor Yükü (Nm)

2.5.Deneyin yapılışı

Şekil 3.2. 8/1 SO’da ÖYT’nin Motor
Yükü ile Değişimi

Motor testleri 2000 d/d sabit hız ve iki farklı
(10 ve 20 Nm) yükte gerçekleştirilmiştir. Deneylere
başlamadan önce motor yağ sıcaklığı 65°C’ye gelene
kadar çalıştırılmış ve bu sıcaklıktan sonra deneylere
başlanmıştır. Test ölçümlerinin kararlılığı açısından,
her deneyden sonra motor bir süre dinlenmeye
bırakılmıştır.

SO; 9/1
M0
ÖYT (g/kWh)

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA (RESULTS
AND DISCUSSIONS)
Bu bölümde 2000 d/d motor hızında, 10 Nm
ve 20 Nm yüklerinde, farklı SO’da M0, M5, M10,
M20 ve M50 yakıtları kullanılarak yapılan deneylerde
ÖYT, Egzoz gazı sıcaklığı (EGS), CO, O2, CO2, NOx
ve HC emisyonları incelenerek, karşılaştırma
yapılmıştır.

yakıt

3.1.
Özgül
karşılaştırılması

M50

200
100
20

Şekil 3.3. 9/1 SO’da ÖYT’nin Motor
Yükü ile Değişimi

tüketimlerinin

En düşük ÖYT ve 9/1 SO’da 20 Nm’de M0
yakıtından elde edilmiştir. M5, M10, M20 ve M50
yakıtlarında ÖYT’nin benzine göre ortalama artış
miktarları sırasıyla %12,02; %21,71; %31,41 ve
%43,05 olarak belirlenmiştir. Metanol-benzin
karışımlarında meydana gelen ÖYT artışının temel
nedeni, metanolun içeriğinde oksijen bulundurması
sonucunda ısıl değerlerinin benzine göre daha düşük
olmasıdır [8].

10 Nm
M20

M0

M50

M5

M10

M20

M50

300

ÖYT (g/kWh)

M10

M20

300

SO; 7/1
M5

M10

10
Motor Yükü (Nm)

ÖYT, birim güç başına tüketilen yakıt
miktarıdır. Şekil 3.1, 3.2 ve 3.3 incelendiğinde, motor
yükü arttıkça ÖYT azalmaktadır. 10 Nm yükte M10
yakıtı için ÖYT değeri 166,34 g/kWh iken 20 Nm’de
yine aynı yakıt için 116,88 g/kWh olarak
hesaplanmıştır. Motor yükünün artmasıyla beraber
yanma ürünlerinin egzoz sisteminde kalma süresi
azalmaktadır. Bunun sonucunda volümetrik verim
artar. Volümetrik verimin artması da ÖYT’nin
azalmasına sebep olur [7].

M0

M5

400

ÖYT (g/kWh)

200
100

200

7/1

10
20
Motor Yükü (Nm)

SO

8/1

9/1

Şekil 3.4. 10 Nm’de ÖYT’nin SO ile Değişimi

Şekil 3.1. 7/1 SO’da ÖYT’nin Motor
Yükü ile Değişimi

Benzin-metanol karışımlarının üç farklı
SO’da kullanımın ÖYT’ye etkisi Şekil 3.4 ve 3.5’de
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görülmektedir. Şekiller incelendiğinde, SO’nun
artmasıyla birlikte ÖYT’nin azaldığı görülmektedir.
Minimum ÖYT’nin M0 yakıtı için 85,82 g/kWh
olduğu ve bunun 9/1 SO’da gerçekleştiği
gözlemlenmektedir. 9/1 SO’da ve aynı yakıt için 8/1
ve 7/1 SO ile kıyaslandığında sırasıyla %11,89 ve
%19,83 oranlarında artış gözlenmiştir [43]. Eklerde
de görüldüğü gibi SO’nun artması beraberinde yanma
sonu sıcaklıklarını da artırmıştır. Buna bağlı olarak,
yanma veriminin iyileşmesinin ÖYT’ deki azalmaya
neden olduğu düşünülmektedir [7].

SO; 8/1
η (%)

M0

M0

M50

30
20
10

M10

M20

M50

SO; 9/1

100

M0

M5

M10

M20

M50

8/1
SO

η (%)

30

7/1

20

9/1

10

Şekil 3.5. 20 Nm’de ÖYT’nin SO ile Değişimi

10
20
Motor Yükü (Nm)

3.2. Efektif verimlerin karşılaştırılması

Şekil 3.8. 9/1 SO’da η’nün Motor Yükü ile Değişimi

Efektif verim (η), motor milinden alınan işin,
motora verilen toplam enerjiye oranı olarak
tanımlanmaktadır. Şekil 3.6, 3,7 ve 3,8
incelendiğinde, motor yükü arttıkça η artmaktadır.
8/1 SO’da ve 10 Nm yükte M10 yakıtı için η değeri
%14,35 iken 20 Nm’de yine aynı yakıt için %20,43
olarak görülmektedir. Denklem 2.6’da görüldüğü gibi
η değeri, ÖYT değeri ve karışımın Hu değerinin
artması ile beraber azalmaktadır. Motor yükünün
artması ile ÖYT azalmaktadır. Bununla beraber η
değeri artmaktadır [9].

En düşük η, 7/1 SO’da ve 10 Nm’de M50
yakıtından elde edilmiştir. M5, M10, M20 ve M50
yakıtlarında η’nün benzine göre ortalama azalma
miktarı sırasıyla %33,66; %35,42; %25,60 ve%39,29
olarak belirlenmiştir. Metanolün benzine göre
adyabatik alev sıcaklıklarının daha düşük olması ve
yanma hızlarının yüksek olması η’nün artışında
önemli bir neden olmaktadır [10].
Benzin-metanol karışımlarının üç farklı
SO’da kullanımının η’ye etkisi Şekil 3.9 ve 3.10’da
görülmektedir. Şekiller incelendiğinde, SO’nun
artmasıyla birlikte η’nün bir noktaya kadar artarken
ondan
sonra
artış
hızının
yavaşladığı
gözlemlenmektedir. Maksimum η’nün %26,3 olduğu
ve bunu 9/1 SO’da benzin yakıtından sağladığı
görülmektedir. 9/1 SO’da ve aynı yakıt için diğer 8/1
ve 7/1 SO ile kıyaslandığında sırasıyla %11,86 ve
%19,81 oranında arttığı tespit edilmiştir. SO’nun
artışı ile beraber yanma odası yüzey/hacim oranının
artışı çevreye olan ısı transferini de artırmakta
olduğundan η’deki artış oranı sınırlı kalmıştır [11].

SO; 7/1
M0
η (%)

M20

Şekil 3.7. 8/1 SO’da η’nün Motor Yükü ile Değişimi

ÖYT (g/kWh)

M5

M10

10
20
Motor Yükü (Nm)

20 Nm
200

M5

M5

M10

M20

M50

30
20
10
10
20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.6. 7/1 SO’da η’nün Motor Yükü ile Değişimi
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belirlenmiştir. Metanolün adyabatik alev sıcaklığının
düşük olması NOx emisyonlarının azalmasına neden
olmaktadır [13-14].

M10

SO; 8/1

η (%)

20

M0

7/1

9/1

8/1
SO

M0

M5

M10

M20

M50

9/1

Şekil 3.10. 20 Nm’de η’nün SO ile Değişimi
(NOx)

NOx (ppm)

1000

M0

M5

M10

M20

M10

M20

M50

10
20
Motor Yükü (Nm)

emisyonlarının

Şekil 3.13. 9/1 SO’da NOx’in Motor Yükü ile
Değişimi

NOx hava içerisindeki azot (N) atomunun
yüksek sıcaklık etkisi ile oksitlenmesi sonucu oluşan
bir emisyondur. Şekil 3.11, 3.12 ve 3.13
incelendiğinde
motor
yükü
arttıkça
NOx
azalmaktadır. 8/1 SO’da 10 Nm yükte M10 yakıtı için
NOx değeri 645 ppm iken 20 Nm’de yine aynı yakıt
için 739 ppm olarak ölçülmüştür. NOx oluşumunu
silindir içi basınç ve sıcaklığın etkilediği, sıcaklık
arttıkça NOx emisyonunun da hızla artması beklenir
[12].

10 Nm
M0

M5

M10

M20

M50

NOx(ppm)

SO; 7/1

M5

NOx (ppm)

8/1
SO

Azot
oksit
3.3.
karşılaştırılması

M50

SO; 9/1
M0

7/1

M20

Şekil 3.12. 8/1 SO’da NOx’in Motor Yükü ile
Değişimi

η (%)

50

M10

10
20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.9. 10 Nm’de η’nün SO ile Değişimi

20 Nm

M5

NOx (ppm)

10

7/1

M50

8/1
SO

9/1

Şekil 3.14. 10 Nm’de NOx’in SO ile Değişimi

10

Benzin-metanol karışımlarının üç farklı
SO’da kullanımının NOx’e etkisi Şekil 3.14 ve
3.15’de görülmektedir. Şekiller incelendiğinde,
SO’nun artmasıyla birlikte NOx emisyonu artmıştır.
Maksimum değere NOx emisyonu 9/1 SO’da M0
yakıtında ulaşmıştır. 7/1; 8/1 ve 9/1 SO’da aynı yakıt
için NOx emisyonlarının sırasıyla 800 ppm, 819 ppm
ve 827 ppm olduğu görülmüştür. NOx
emisyonlarındaki artışa, sıkıştırma sonu artan basınç

20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.11. 7/1 SO’da NOx’in Motor Yükü ile
Değişimi
En düşük NOx 10 Nm’de M50 yakıtından elde
edilmiştir. M5, M10, M20 ve M50 yakıtlarında
NOx’in benzine göre ortalama azalma miktarları
sırasıyla %2,83; %7,20; %11,80 ve %20,29 olarak
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ve
sıcaklığındaki
düşünülmektedir [15].

artışın

neden

olduğu

20 Nm
M10

M20

M0

M5

M10

M20

M50

HC (ppm)

M5

M50

NOx(ppm)

M0

200

SO; 8/1

10
20
Motor Yükü (Nm)

7/1

8/1
SO

Şekil 3.17. 8/1 SO’da HC’nin Motor Yükü ile
Değişimi

9/1

Şekil 3.15. 20 Nm’de NOx’in SO
ile Değişimi

200

emisyonlarının

(HC)

HC emisyonları yanmamış veya kısmi
yanmış hidrokarbon yakıtlardan oluşmaktadır. HC
emisyonlarının oluşmasına sebep olan başlıca
nedenler fazla zengin veya fakir karışımlar
sonucunda oluşan eksik yanma, hava-yakıt karışımı
içerisinde bulunan yüksek oranda yanmış egzoz
gazları, yanma yüzeylerinde oluşan alev sönmesi,
yanma odasındaki karbon birikintileri ve silindir
cidarındaki yağ tabakasının yakıt tutması olarak
sıralanabilir [16]. Şekil 3.16, 3.17 ve 3.18
incelendiğinde, motor yükü arttıkça HC emisyonları
artmaktadır. 8/1 SO’da 10 Nm yükte M10 yakıtı için
HC emisyon değeri 150 ppm iken 20 Nm yükte yine
aynı yakıt için 162 ppm olarak ölçülmüştür. Motor
yükünün
artması
ile
birlikte
karışımın
zenginleşmesinden
dolayı
HC
emisyonları
artmaktadır [17].

0

M5

M10

M20

M5

M10

M20

M50

10
20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.18. 9/1 SO’da HC’nin Motor Yükü
ile Değişimi
En düşük HC emisyonu, 10 Nm’de M50
yakıtından elde edilmiştir. M5, M10, M20 ve M50
yakıtlarında HC’nin benzine göre azalma miktarları
sırasıyla %2,33; %12,79; %17,91; %43,03 olarak
belirlenmiştir. HC emisyonlarındaki azalmanın
nedeni, metanol içindeki C miktarının düşük olması
ve yapısında O2 bulundurması ile yanma kalitesinin
iyileşmesinden kaynaklanmaktadır [18].
Benzin-metanol karışımlarının üç farklı
SO’da kullanımının HC emisyonlarına etkisi Şekil
3.19
ve
3.20’de
görülmektedir.
Şekiller
incelendiğinde SO’nun artmasıyla birlikte HC
emisyonlarının azaldığı görülmektedir. Maksimum
değere 7/1 SO’da M0 yakıtında ulaştığı
görülmektedir. M10 yakıtı için HC emisyonu
değerleri 7/1, 8/1 ve 9/1 SO için sırasıyla 179 ppm,
162 ppm ve 166 ppm olarak ölçülmüştür. SO 9/1
olduğu M20 yakıtında, SO’nun artmasıyla beraber
yanma odasının yüzey/hacim oranı artarak alev
sönme bölgesini genişletmektedir. Bundan dolayı HC
emisyonu bir miktar artış göstermiştir [19].

SO; 7/1
M0

M0

HC (ppm)

3.4.
Hidrokarbon
karşılaştırılması

SO; 9/1

M50

HC (ppm)

400
200
10
20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.16. 7/1 SO’da HC’nin Motor Yükü ile
Değişimi
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M0

20 Nm
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Şekil 3.22. 8/1 SO’da CO2’nin Motor Yükü ile
Değişimi

SO; 9/1

M50
M0

M5

9/1

Şekil 3.20. 20 Nm’de HC’nin SO ile Değişimi
Karbondioksit
3.5.
karşılaştırılması

(CO2)

emisyonlarının
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Şekil 3.24. 10 Nm’de CO2’nin SO ile Değişimi

M50

20 Nm
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M10
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C02 (%)

10

M50

C02 (%)

20

10 Nm

7/1
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Şekil 3.23. 9/1 SO’da CO2’nin Motor Yükü ile
Değişimi

CO2 (%)

12

M0

M10

10
20
Motor Yükü (Nm)

CO2, yakıt içerisindeki C atomlarının tam
olarak yanması ile beraber ortaya çıkan bir
emisyondur. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan CO2
emisyonlarını azaltmak için, içerisindeki C atomu az
olan veya hiç olmayan yakıtlar kullanılabilir [20].
Şekil 3.21, 3.22 ve 3.23 incelendiğinde, motor
yüküne göre CO2 emisyonları önemli bir farklılık
göstermemektedir. 10 Nm yükte M10 yakıtı için CO2
emisyonu değeri %11,76 iken 20 Nm yine aynı yakıt
için %11,74 olarak ölçülmüştür.

SO; 7/1

M50

CO2 (%)

8/1
SO

M20

13
12
11
10

20
7/1

M10

10
20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.19. 10 Nm’de HC’nin SO ile Değişimi

500

M5

Şekil 3.21. 7/1 SO’da CO2’nin Motor Yükü ile
Değişimi
En düşük CO2 emisyonu 20 Nm’de M50
yakıtından elde edilmiştir. M5, M10 ve M20
yakıtlarında artış oranı sırasıyla %2,76; 1,29 ve
%1,21 olarak ve M50 yakıtında azalma oranı %4,92
olarak tespit edilmiştir [21].

7/1

8/1
SO

9/1

Şekil 3.25. 20 Nm’de CO2’nin SO ile Değişimi
Benzin-metanol karışımlarının üç farklı
SO’da kullanımının CO2 emisyonuna etkisi Şekil
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3.24
ve
3.25’de
görülmektedir.
Şekiller
incelendiğinde SO’nun artmasıyla beraber yanmanın
iyileşmesi sonucu benzin ve benzin-metanol
yakıtlarında CO2 emisyonunun arttığı görülmektedir.
Fakat 9;1 SO'da M20 ve M50 yakıt türlerinde
yanmanın iyileşmesi sonucu CO2 emisyonu azalmıştır
[22].
(CO)

M0

emisyonun

M0
M50

10 Nm

M5

7/1

SO; 8/1
M20

M50

CO (%)

M10

M50

8/1
SO

9/1

Benzin-metanol karışımlarının üç farklı
SO’da kullanımının CO emisyonuna etkisi Şekil 3.28
ve 3.29’da görülmektedir. Şekiller incelendiğinde,
SO’nun artmasıyla birlikte kimyasal bileşimdeki O2
oranı daha çok olan metanol yakıtının SO’larda
CO’yu düşürdüğü gözlenmiştir. Metanolün kaynama
noktasının sabit olması ve benzine göre düşük
değerde oluşması yanma odası içerisindeki yakıtın iyi
buharlaşmasına neden olmaktadır [26]. Bu sebeple
metanol benzine göre daha homojen bir karışım
oluşturabilmektedir. Ayrıca, metanol yakıtının O2
içermesi ve SO’nun artması yanma verimini
iyileştirdiğinden, CO emisyonunun azalmasına neden
olmaktadır [27].

Şekil 3.26. 7/1 SO’da CO’nun Motor Yükü ile
Değişimi

M5

M20

Şekil 3.29. 10 Nm’de CO’nun SO ile Değişimi

10
20
Motor Yükü (Nm)

M0

M10

CO(%)

M20

M50

En düşük CO emisyonu 10 Nm’de M50
yakıtından elde edilmiştir. M5, M10, M20 ve M50
yakıtlarında CO emisyonunun benzine göre azalma
miktarları sırasıyla %26,92; %37,89; %49,13 ve
%55,79 olarak belirlenmiştir. CO emisyonunun
azalmasının sebebi, metanolün benzin yakıtına göre
daha az C’dan oluşması ve yapısında O2
bulundurmasıdır.
Silindir
içerisindeki
yakıt
enjeksiyonunun zengin olduğu bölgelerde metanolün
yapısındaki O2 ve O2/yakıt oranını artırarak yanmanın
tam olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır [24-25].

CO (%)

M10

M20

Şekil 3.28. 9/1 SO’da CO’nun Motor Yükü ile
Değişimi
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M5

M10

10
20
Motor Yükü (Nm)

CO emisyonu, yanma odası içerisinde
yetersiz O2 bulunmasıyla yakıt içerisindeki C
atomlarının tam olarak yanamamasıyla oluşur. CO
emisyonu yakıtın kimyasal bileşiminde bulunan C
atomu sayısı ile de ilişkilidir [12-23]. Şekil 3.26, 3.27
ve 3.28 incelendiğinde, motor yükü arttıkça CO
emisyonu artmaktadır. 10 Nm yükte M10 yakıtı için
CO değeri %0,856 iken 20Nm’de yine aynı yakıt için
%0,912 olarak ölçülmüştür. CO emisyonunu
etkileyen başlıca etkenler, λ, yanma odasındaki
türbülans ve yakıtın moleküler yapılarıdır. Eğer λ
1’den küçük ise, yani gerekenden daha az hava var ise
yanma yetersiz O2 ortamında olacak ve yakıttaki
C’nun tümü CO2’ye dönüşmesi gerçekleşmeyerek
CO olarak kalacaktır. Motorda silindir içindeki O2
genel olarak yetersiz olabileceği gibi, karışımın tam
homojen olmaması durumunda silindir içinde de
yetersiz olabilir [7].

M0

M5

CO (%)

3.6.
Karbonmonoksit
karşılaştırılması

SO; 9/1

10
20
Motor Yükü (Nm)

Şekil 3.27. 8/1 SO’da CO’nun Motor Yükü ile
Değişimi
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Şekil 3.33. 9/1 SO’da EGS’nin Motor Yükü ile
Değişimi

Şekil 3.30. 20 Nm’de CO’nun SO ile Değişimi
3.7. EGS’nin karşılaştırılması
EGS, silindir içerisinde yanma sonucu ulaşılan
maksimum sıcaklıkla orantılı olarak değişmektedir
[21]. Şekil 3.31, 3.32 ve 3.33 incelendiğinde, motor
yükü arttıkça EGS artmaktadır. 10 Nm yükte M10
yakıtı için EGS değeri 284oC iken 20 Nm’de yine aynı
yakıt için 372 oC olarak ölçülmüştür.

200
7/1

M10

M20

M50

SO; 8/1
M10

M20

8/1
SO

9/1

Deney sonuçlarına göre, karışımdaki metanol
oranı arttıkça özgül yakıt tüketimi ve HC, CO
emisyon değerleri artarken, efektif verim, NOx ve
CO2 emisyon değerlerinde azalma görülmüştür.
Sıkıştırma oranı arttıkça da efektif verim ve NOx
emisyonu artarken, özgül yakıt tüketimi ve HC, CO2,
CO emisyon değerleri azalmıştır.
1- ÖYT, metanolün içeriğinde oksijen bulundurması
sonucunda ısıl değerinin daha düşük olması nedeniyle
artmıştır. Sıkıştırma oranının artmasıyla birlikte
yanma sonu sıcaklıkları da artacağından, yanma
veriminin iyileşmesiyle birlikte ÖYT azalmıştır.
2- Efektif verim, özgül yakıt tüketimi ile ters oranda
gerçekleşeceğinden karışımdaki metanol oranı
arttıkça efektif verim azalmış, sıkıştırma oranı
arttıkça efektif verim artmıştır.
3- NOx emisyonu, karışımdaki metanolün adyabatik
alev sıcaklığının düşük olması sebebiyle karışım
içerisindeki metanol oranının artmasıyla NOx miktarı
azalmıştır. Sıkıştırma oranı artmasıyla birlikte
artmıştır. Bu sonuca piston Üst Ölü Nokta (ÜÖN)’ya
geldiğinde sıkıştırma sonu artan basınç ve sıcaklığın
neden olduğu düşünülmektedir.
4- HC emisyonu, karışımdaki metanol içerisinde
karbon miktarının düşük olması ve yanma kalitesinin
iyileşmesinden dolayı azalmıştır. Sıkıştırma oranının
artmasıyla beraber azalmış ancak alev sönme
bölgelerinin genişlemesiyle beraber bir miktar artış
göstermiştir.
5- Karışımdaki metanol oranının artmasıyla beraber
CO2 emisyonunda azalma görülmüştür. Sıkıştırma

Şekil 3.31. 7/1 SO’da EGS’nin Motor Yükü ile
Değişimi

M5

M50

4.SONUÇLAR(CONCLUSIONS)
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Şekil 3.34. 10 Nm’de EGS’nin SO ile Değişimi
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250

SO; 7/1
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300

En düşük EGS, 10 Nm ve M0 yakıtından elde
edilmiştir. M5, M10, M20 ve M50 yakıtlarında
EGS’nin benzine göre artış miktarları sırasıyla %5,81;
%3,27; %10,18 ve 13,09 olarak belirlenmiştir. Metanol,
benzine göre daha yüksek gizli buharlaşma ısısına
sahiptir [28]. Metanol buharlaşma esnasında ortamdan
daha ısı çektiği için metanolün adyabatik alev sıcaklığı
benzine göre daha düşüktür [29].
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10
20
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Şekil 3.32. 8/1 SO’da EGS’nin Motor Yükü ile
Değişimi
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oranı artmasıyla da yanmanın iyileşmesi sonucu CO2
emisyonu azalmıştır.
6-CO emisyonu, metanol-benzin karışımındaki
metanolün daha az karbon ve yapısında oksijen
bulundurması sonucu azalmıştır. Sıkıştırma oranı
artışıyla beraber sıcaklıkların artmasına sebep
olmaktadır. Bu ise yanma hızının artışına ve alev
sönme bölgelerinin azalmasına sebep olduğundan CO
emisyonunda azalmalar görülmüştür.
Alternatif yakıtlara olan ihtiyaç günden güne
artmaktadır. Metanol bitkisel kökenli yakıtlardan elde
edilmesiyle ve Türkiye’nin de bir tarım ülkesi olması
sebebiyle oldukça önemlidir. Başta ABD olmak üzere
diğer ülkeler metanol üretimini destekleyerek, dış
ülkelere yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisini
önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ülkemizde
de metanol üretiminin ülke çıkarları açısından, devlet
tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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Abstract
It is envisaged that the installed power of Turkey in 2023 will be 110-130 thousand megawatts (MW) and
the electricity consumption will be 500 billion kWh. All of the natural gas and liquid fuels used to meet
the electricity are imported. Approximately 30 percent of coal fuels are imported. On the other hand, even
if all renewable energy potentials such as wind, geothermal, and biomass are used in addition to the
hydropower potential, only half of the 500 billion kWh energy consumption to be achieved by 2023 can be
met. In this study, the contribution of Turkey to the cost of nuclear energy and electricity generation has
been examined.
Keywords: Akkuyu, Nuclear, Power Plant, Costs, Electric Product

1. GİRİŞ
Enerji Bakanlığı, ülkemizin 2023’te kurulu gücünün 110.000-130.000 MW civarında ve elektrik üretiminin
de 500 milyar-kWh olacağını tahmin etmektedir. Ülkemiz elektrik üretimi için kullandığı doğalgaz ve sıvı
yakıtların tamamını ithal etmektedir. Ayrıca kullanılan kömüründe yaklaşık %30’u ithal edilmektedir. Öte
taraftan, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki verim düşüklüğü ve yüksek maliyetleri olması nedeniyle
istenilen elektrik üretimi gerçekleştirilememektedir. Sıralanan bu sebeplerden dolayı, nükleer enerji bir
alternatiften çok zorunluluk haline gelmektedir.
Türkiye elektrik enerjisinin %36’sını doğalgaz santrallerinden temin etmektedir. Doğal gaz ise tamamen
yurtdışından alınmaktadır. İthal kömür ile çalışan termik santraller de %15 kadar bir elektrik üretimi
sağlamaktadır. Bu veriler ışığında, Türkiye enerji alanında ciddi manada dışa bağımlı bir ülkedir.
Hidroelektrik ve termik santrallerin enerji üretimindeki payı ise % 54’tür. Barajlar ve termik santraller %3040 verimle çalıştığı için ne kadar çok da olsalar ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayamamaktadır. Bu aşamada
nükleer enerji Türkiye için bir çıkış yolu olarak görünmektedir [1].
2. NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ MALİYETLERİ
Kurulacak bir elektrik santrali birçok faktöre bağlıdır. Örneğin, güneşli gün sayısının çok az olduğu bir
ülkede güneş santrali kurulmaz. Çünkü maliyetler getiriden daha fazla olacağı için kurulacak santral
ekonomik olmayacaktır. Santrallerin kurulması Tablo 1’de görüldüğü üzere kapasite faktörü, ilk yatırım
maliyeti, yerel veya dışa bağımlı mı olacağına ilişkin çeşitli faktörlere bağlıdır. Nükleer Enerji Santralleri,
%85-95 kapasite faktörü ve ortalama 5cent/kWh gibi bir birim üretim maliyeti ile cazip görünmektedir. Fakat
ilk yatırım maliyeti ve kamuoyunda mevcut olan güvenlik endişeleri nükleer santrallerin önündeki
engellerdir. Gözden kaçırılan nokta ise, ilk yatırım maliyetlerinin neredeyse termik santraller ile aynı
olmasıdır.
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Tablo 1. Enerji Santralleri Yatırım Faktörleri [2]
Santral Tipi

Doğalgazlı Termik
Santral
Linyitli Termik Santral
İthal Kömürlü Termik
Santral
Hidroelektrik Santral
Nükleer Santral
Rüzgâr Enerji Santrali
Jeotermal Enerji
Santrali
Güneş Enerji Santrali
(Fotovoltaik Pil)
Biyokütle Enerji
Santrali

Yerel/Dışa
Bağımlı

Kapasite
Faktörü
(%)

İlk Yatırım
Maliyeti
($/kWh)

Dışa Bağımlı

85-90

500-1300

Birim
Enerji
Üretim
Maliyeti
(cent/kWh)
3.6-10.6

Yerel
Dışa Bağımlı

50-85
50-85

2000-3000
1500-2500

4.6-12.0
4.5-8.8

Yerel
Dışa
Bağımlı/Yerel
Yerel
Yerel

30-45
85-95

1900-2600
2500-5000

2.7-3.5
3.0-8.2

25-45
80-90

1200-2500
1700-4000

5.1-14.6
3.3-4.0

Yerel

20-25

4000-8000

12.3-24.5

Yerel

80-90

2000-3500

4.8-8.0

İlk yatırım maliyetleri göze alındıktan sonra nükleer santraller çok daha cazip hale gelmektedir. Çünkü
bakım-işletim maliyeti 0.78 cent/kWh ve yakıt maliyeti 1 cent/kWh olan nükleer santraller termik
santrallerden çok daha az maliyetli ve yakıt kullanmayan yenilenebilir enerjilerden de daha az işletim-bakım
gideri olmaktadır. Tablo 2’den diğer enerji santrallerinin bakım ve yakıt maliyetleri incelenebilir.
Tablo 2. Santrallerin Bakım-İşletme-Yakıt Maliyetleri [2]
Santral Türü
Doğalgazlı Termik Santral
Linyitli Termik Santral
İthal Kömürlü Termik
Santral
Hidroelektrik Santral
Nükleer Santral
Rüzgâr Enerji Santrali
Jeotermal Enerji Santrali
Güneş Enerji Santrali
(Fotovoltaik Pil)

İşletme-Bakım
Maliyeti ($/MWh)
4.15
14.95
14.13

Yakıt Maliyeti
($/MWh)
36.09
18.39
19.65

02.03
7.80
12.0
18.0
16.0

0
10.00
0
0
0

Bu veriler ışığında en ucuza mal edilebilecek santraller: hidroelektrik, termik ve nükleer santrallerdir. Yapım
süresi en kısa olmasına karşın, yakıt olarak tamamen dışa bağımlı olunduğu için en pahalı santral türü ise ise
doğalgaz santralleridir.
Nükleer enerji santralleri çoğunlukla elektrik güç sistemini karşılamak için görev yapmaktadır. Elektrik
üretim maliyetleri kısaca üç ana kısma ayrılır ve kWh cinsinden ifade edilir:
- Sermaye Maliyetleri: Malzemeler, arazi tahsisi, kredi faizleri ve inşaat giderleri olarak sıralanabilirler.
- İşletme ve Bakım Giderleri: Sigorta, vergiler ve sarf malzemeleri gibi. Bu giderler santralin işletim
süresince devam eder.
- Nükleer Yakıt ve Montaj İmalat maliyeti: Yakıtın zenginleştirilmesi, Kullanılmış yakıtların tasfiye
edilmesi gibi alanı kapsamaktadır [3].
Şekil 1’de bir nükleer santralin maliyet dağılımı gösterilmiştir.
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Yakıt İmalatı
3%
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6%
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1%
Uranyum
5%
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5%

Yatırım
60%

İşletimden
Çıkarma
16%
İşletme-Bakım
4%

Şekil 1. Nükleer Santralin Maliyet Oranları Dağılımı.
Dört ünitelik bir nükleer santralin toplam maliyeti ise yaklaşık 20 milyar $ civarında olduğu belirtilmektedir.
Akkuyu için önerilen maliyet de bu yöndedir. Nükleer santraller kurulduktan yaklaşık 10 yıl içerisinde
maliyetleri amorti etmekte ve kâra geçmektedir. Şekil 2, elektrik üretim maliyetlerinin bileşimlerini
göstermektedir.

Şekil 2. Nükleer Elektrik Üretim Maliyetlerini Oluşturan Bileşenler [4]

3. AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ
Türkiye’nin ilk nükleer santrali, %3-4 oranında zenginleştirilmiş uranyum ile çalışan su soğutmalıyavaşlatıcılı basınçlı su reaktörü (PWR) türlerinden olan Rus tipi VVER-120’dür. Akkuyu mevkiine dört
ünite kurulacak ve her bir reaktör ünitesi 1200 MWe gücünde inşa edilecektir.
Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’nın 2400 MWe gücünde olduğu düşünülürse, Atatürk
barajından çok daha küçük bir alana kurulacak olan Akkuyu santralinin ne kadar büyük bir güce sahip olduğu
anlaşılacaktır. Atatürk barajı 817 km2’lik bir alanı kaplamaktadır [5]. 4 ünitelik Akkuyu Nükleer Santrali ise
15 km2’lik bir alanda kurulacaktır. Ayrıca Hidroelektrik santraller yıl içindeki su rejimi ile bağlantılı olduğu
için düşük bir verimle çalışmaktadır. Oysa nükleer santraller %85-95’lik bir verimle çalışmaktadır. Sinop’ta
kurulması planlanan dört reaktör ünitesinin de faaliyete geçmesiyle Türkiye hem enerji sahasında hem de
nükleer teknoloji alanında önemli bir mesafe katedecektir [6].
Türkiye’nin 2015 verilerine göre elektrik üretimi 236.191.588 MWh’tir. 1200 MWe gücündeki bir reaktör, %
90 verimle (kapasite faktör) çalıştığı zaman bir yılda üreteceği elektrik miktarı;
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365 gün x 24 saat x 0.90 x 1200 x 106W = 9.4608 x 109 kWh
Akkuyu’daki bir ünite yıllık ortalama 9.5 milyar kWh elektrik üreteceğine göre, dört ünitenin tamamı
faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 40 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşecektir. Ayrıca Sinop’taki santral de
faaliyete geçerse bu değer iki katına çıkacak yani 80 milyar kWh elektrik üretilmiş olacaktır. 80 milyar kWh
ise Türkiye’nin mevcut elektrik üretiminin % 25’ine tekabül etmektedir.

3.1. Akkuyu Santrali’nin Elektrik ve İlk Yatırım Maliyeti
Akkuyu Nükleer Santral antlaşmasına göre, Türkiye birinci ve ikinci ünitenin üreteceği elektriğin % 70’ini,
diğerlerinin ise %30’unu, 15 yıl boyunca 12.35 cent/kWh (KDV hariç) fiyattan satın alacaktır (Ülgen vd.,
2011). Şekil 5.1’de Türkiyenin yıllara göre değişen elektrik fiyatları süreci gösterilmektedir. 2009 yılındaki
ortalama nominal elektrik fiyatı 0.17 $/kWh olarak belirtilmiştir. Nükleer reaktörlerden alınacak elektrik
fiyatı 0.1235 $/kWh rakamı ise gayet avantajlı görünmektedir.

Şekil 3. Türkiye Elektrik Fiyatları Değişim Grafiği [7]
Kurulacak her santralin ilk maliyeti denilen yatırım maliyeti en önemli etkendir. Nükleer santrallerin ilk
yatırım maliyetleri 2500-5000 $/kW olarak değişmektedir. Türkiye’de kurulacak olan VVER-1200 tipi
reaktör için ilk yatırım maliyeti, VVER-1150 esas alınarak 2933 $/kW olarak belirlenmiştir. Bu maliyet
ekonomik dalgalanmalar göz önünde bulundurularak 3000 $/kW olarak kabul edilebilmektedir (Ülgen vd.,
2011). O halde 4800 MW gücündeki bir santralin ilk yatırım maliyeti 14 milyar $ civarındadır. Türkiye,
şimdiye kadar yatırım maliyeti olarak Akkuyu için 3 milyar $ civarında harcama yapmıştır [6-7].
3.2. Akkuyu’nun Yakıt Maliyeti
İlk yatırım maliyetlerinden sonra en önemli maliyet yakıt maliyetidir. Türkiye, zenginleştirme tesisine sahip
olmadığı için yakıtı yine Rus şirketinden tedarik edecektir. Akkuyu’da kullanılacak yakıt %3-4 oranında hafif
zenginleştirilmiş uranyum olacaktır. Akkuyu Nükleer Santrali’nin yıllık yakıt maliyeti ortalama 360 milyon $
olarak açıklanmıştır. Yıllık 360 milyon $’lık yakıt ile yaklaşık 40 milyar kWh elektrik üretilecektir. 40 milyar
kWh elektrik üretmek için 8 milyar m3 doğalgaz kullanılmaktadır. 8 milyar m3 doğal gazın maliyeti ise
yaklaşık 3.6 milyar $’dır [6-7]. Bu bilgiler Tablo 3’te özetlenmiştir.
Tablo 3. Türkiye İçin Nükleer ve Doğalgaz Santrali Yakıt Miktar ve Fiyatları
Nükleer santral
Doğalgaz santrali

Yakıt Miktarı
120 ton uranyum
8 milyar m3 doğalgaz

Yakıt Fiyatı
360 milyon $
3.6 milyar $
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40 milyar kWh
40 milyar kWh
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Tablo 3’teki bilgilere bakılarak, 40 milyar kWh elektrik üretecek bir doğalgaz santraline 6 yılda ödenecek
para ile Akkuyu Nükleer Santrali inşaa edilebileceğini söylemek mümkündür. Akkuyu inşaa edildiğinde ise
bir yılda, doğal gaz santralinden 10 kat daha düşük yakıt maliyetiyle elektrik üretebilecektir.
Santralin işletimde olduğu sürece en önemli maliyeti ise işletim ve bakım maliyeti olacaktır. Bu maliyette de
yine VVER-1150 reaktörü esas alınarak bu maliyetin 16.8 $/MWh civarında olacağı belirtilmektedir [7].
3.3. Akkuyu’nun Atık Maliyeti
Proje şirketi, TEİAŞ tarafından alınan elektrik satış anlaşması kapsamında, kullanılmış yakıt ve radyoaktif
yakıt yönetimi hesabına 0.15 cent/kWh değerinde bir ödeme yapacaktır. Anlaşmaya göre atıklardan da şirket
sorumludur ve kullanılmış yakıtlar, Rusya’ya taşınabilir ve oradaki tesislerde yeninden işleme sokulabilir.
Bir atık deposunda depolanan KNY ve bunun imhası için, kWh başına üretim maliyetlerindeki artış %10
civarında olmaktadır. ABD, KNY programının MWh başına 1 $ olduğunu açıklamıştır (WNA, 2016).
Yakıt döngüsü maliyetleri 4-11 $/MWh aralığında ve ortalama 9.34 $/MWh olmaktadır. Bu aralık hem ön
hemde arka uç için toplam rakamlardır. Yakıt döngüsünün ön aşaması yaklaşık olarak 7.8 $/MWh
civarındadır. Arka uç için de yaklaşık 1.54 $/MWh eklenirse toplam 9.34 $/MWh olmaktadır. Akkuyu
antlaşmasındaki yakıt maliyetleri de bu hesaplara paralel seyretmektedir [7]. Akkuyu nükleer santralinin
yıllık 40 milyar kWh elektrik üretimi hesaba katılırsa, yıllık atık miktarına ayrılacak maliyet 370.36 milyon $
olacaktır.
3.4. Akkuyu’nun İşletmeden Çıkarma Maliyetleri
Nükleer santralin son maliyeti işletmeden çıkarma maliyetidir. Kuruluşundan ve gerçekleştireceği
revizyonlardan yaklaşık 100 yıl sonra bu reaktörlerin sökülmesi ve işletimden çıkarılmaları gerekmektedir.
Türkiye ve Rusya arasında yapılan nükleer anlaşmalara göre, işletmeden çıkarma ve söküm işlemlerinin hepsi
yetkili Rus şirket tarafından yapılacaktır. Ros Atom şirketi, atık maliyetinde olduğu gibi işletmeden çıkarma
içinde bir hesapta 0.15 cent/kWh tutarında ödeme yapacaktır.
İşletemeden çıkarma maliyeti, bir nükleer santralin ilk maliyetlerinin yaklaşık %9 ile %15’ini
oluşturmaktadır. Akkuyu’nun ilk yatırım maliyeti 14 milyar $ kabul edilirse, işletmeden çıkarma maliyeti
yaklaşık 1.5 milyar $ olacaktır. ABD, bu maliyetleri 0.1 ile 0.2 cent/kWh civarında açıklamaktadır [8].
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Akkuyu Nükleer Santrali, her biri 1200 MW kurulu güce sahip 4 ünite şeklinde kurulacaktır. Santral 15
yıllık yap işlet devret şeklinde kurulacak ve 15 yıl sonra santral işletimi Türkiye’ye devredilecektir.
Kullanılacak yakıt %3-5 oranında hafif zenginleştirilmiş uranyum ’dur. Aynı zamanda Türkiye’de de
uranyum çıkarma çalışmalarına başlanmış ve yerli yakıt kullanma imkânı sağlanacaktır. Santral her şey dâhil
yaklaşık 20 milyar $’a mal olacak ve Türkiye elektriği 12.5-15 cent/kW değerinden satın alacaktır. Akkuyu
santrali yıllık ortlama 40 milyar kWh elektrik üretecektir.
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Abstract
After orthopedic operations, continuous passive movements (CPM) are applied to the joints to relieve
joint stiffness in the knee and to resolve arthritis, a degenerative joint disease. In this study, we designed
a system that provides patients' knee motion, adding continuous motion. Mechanical control with Arduino
is done by the motor control. As soon as the engine starts turning, it rotates the threaded metal bar which
is connected to it by the impeller. Thus, the mechanical structure integrated in the metal bar moves
forward and backward to make opening and closing movement to the knee joint. The angle and movement
speed can be adjusted in the exercise device which allows the patients to exercise without applying any
force. In addition, the position of the device is controlled by the position sensor. An emergency stop
switch is used for any possible fault condition on the device. With this system which provides continuous
passive motion, the rehabilitation process of the patient is accelerated and joint stiffness is eliminated.
Keywords: Exercise, Cpm, Arduino, Physiotheraphy.

1. GİRİŞ
Yaygın olarak kireçlenme olarak bilinen, osteoartrit ya da dejeneratif eklem hastalığı özellikle 65 yaş üstü
kişilerde oldukça sık görülen, kronik eklem hastalığıdır. Kireçlenme, kemik uçlarını kapatan kıkırdak yapının
bozulmasına sebebiyet verir. Kireçlenen bölge kemiklerin birbirleri ile kesiştiği, bir eklemi meydana getirdiği
ve böylelikle hareketin sağlandığı yerdir. Kemikleri birbirinden ayıran kıkırdak yapıda bozulmalar
oluştuğunda kemikler korunmasız kalır ve birbirine sürtmeye başlar. Kıkırdaktaki bozulma eklemin şekil ve
yapısını da etkileyerek artık eklemin görevini rahatça yerine getirmesine engel olur.
Hastalardaki bu rahatsızlığın önüne geçebilmek için eklemlerine sürekli pasif hareketler (SPH)
uygulanmaktadır. Ayrıca Total Diz Protezi (TDP) uygulanan hastaların postoperatif rehabilitasyonunda ve
Artroplasti yönteminde SPH önerilmektedir.
SPH’nin hastalığın tedavisine etkilerini incelemek adına birçok deneyler yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanları ile Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının bir araya gelerek
yapmış oldukları deneyde total diz protezi yapılan 35 hastanın 41 dizi incelendi. Hastalara cerrahi sonrası
üçüncü günde 90°’lik, beş ile yedinci günler arasında ise 110°’lik diz fleksiyonunu amaçlayan sürekli pasif
hareket uygulanmıştır. Uygulama haftada 7 gün, günde 1 kez ve 3 saat olacak şekilde yapıldı.
Bu uygulamanın yanı sıra hastalar cerrahi sonrası 1. günden itibaren standart fizik tedavi ve rehabilitasyon
programına alındı. Hastaların cerrahi öncesi ve taburculuk sırasındaki diz fleksiyon açısı, ekstansiyon kaybı,
ağrı şiddeti ölçüldü, cerrahi sonrası düz bacak kaldırma, bağımsız olarak yürüme ve merdiven inip çıkma
aktivitelerini başarabildikleri günler ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.
Hastaların taburculuk sırasında, cerrahi öncesine göre ağrı şiddetlerinde ciddi bir azalma olduğu, ekstansiyon
kaybının çok az olduğu ve 10. günde 84.7°’lik bir diz fleksiyonu elde edildiği görüldü. Sonuç olarak
*
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hızlandırılmış SPH protokolü ve aktif fizik tedavi uygulamasının TDP yapılan hastalarda erken
fonksiyonellik sağlayarak cerrahi sonrası komplikasyonları azalttığı görüşüne varıldı [1].
Yine benzer bir araştırma İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından yapılmıştır.
Bu araştırmada ise 16 tane diz endoprotezi olan hastalar üzerinde çalışma yapılmıştır. 16 hasta 8’ er kişilik
gruplara bölünmüş ve ilk gruba yalnızca egzersiz programı uygulanmış, ikinci gruba ise egzersiz + sürekli
pasif hareket uygulanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda tedavinin egzersiz + sürekli pasif hareket
uygulanan hastaların lehine çıktığı saptanmıştır [2].
Tablo I. Egzersiz grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası iyileşme durumunun McNemar testi ile değerlendirilmesi[3]

Ağrı

X²
4.9

P
P<0.01

Yürüme

4.1

P<0.05

Yürümeye yardımcı araç

1.3

P<0.05

0

P>0.05

Fleksiyon deformitesi

0.5

P<0.05

Maksimum fleksiyon

0.5

P>0.05

Sandalyeden kalkma

4.1

P>0.05

Basamak Çıkma

4.1

P<0.05

Yürüyüş şekli

Tablo II. Egzersiz ve SPH grubunun tedavi öncesi ve tedavi sonrası iyileşme durumunun McNemar ile
değerlendirilmesi[3].

X²

P

Ağrı
Yürüme
Yürümeye yardımcı araç

1.7
4.1
4.1

P<0.01
P<0.05
P<0.05

Yürüyüş şekli
Fleksiyon deformitesi

1.3
4.1

P>0.05
P<0.05

Maksimum flleksiyon

3.2

P>0.05

Sandalyeden kalkma

3.2

P>0.05

Basamak Çıkma

4.1

P<0.05

Yapılan bu araştırmada da Tablo I ve Tablo II’de bulunan sonuçlara göre SPH’in tedavide büyük katkısı
olduğu ispatlanmıştır [3].
Sürekli pasif hareketin hastalıkları iyileştirmeye yönelik olumlu sonuçlar vermesi bilim insanlarını hastalara
bu hareketi yaptıracak cihazlar geliştirmeye sevk etmiştir. Bu cihazlar başlarda sadece mekanik yapıya sahip
olmuş hastanın bir kuvvet uygulamasıyla sonuç vermiş. Ancak bu yapılar hastayı oldukça zorlamış ve tedavi
için yeterli verimler alınamamıştır. Daha sonraları bu cihazlar hareketi otomatik yaptıracak şekilde dizayn
edilmeye başlanmış, yerli ve yabancı birçok firma tarafından üretilmeye geçilmiştir. Farklı eklemleri tedavi
etmeye yönelik birçok çeşidi tasarlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOD
2.1 Artroplasti
Artroplasti, herhangi bir eklemde oluşan ağrıları azaltmak, eklemi normal düzeye getirmek ve hastanın
kısıtlanan eklem hareketlerini ideal kullanılabilir genişliğe ulaştırmak amacıyla yapılan eklemin yeniden
yapılanması işlemidir. Bu amaçla yapılan artroplasti cerrahi tipleri şu şekildedir:
1) Rezeksiyon Artroplastisi
2) İnterpozisyon Artroplastisi
3) Parsiyel Endoprotez Artroplastisi
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4) Total Endoprotez Artroplastisi
Şekil 1.a’da ve Şekil 1.b’de total endoprotez artroplastisi geçiren bir hastanın tedavi öncesi ve tedavi
sonrasına ait diz eklemleri gösterilmiştir. Bu iki görselin kıyaslanması sonucu uygulanan cerrahi tedavi
sonrasındaki anatomik düzelme net olarak görülmektedir [5].

Şekil 1.a. Tedavi Öncesi

Şekil 1.b. Tedavi Sonrası

2.2 Diz Artroplastisi Rehabilitasyonu
Rehabilitasyon, doğuştan veya sonradan oluşan hastalık, kaza ya da yaralanma sebebiyle bir kısım
yeteneklerini kaybetmiş kişiyi tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönlerden mümkün olan en iyi düzeye
ulaştırmayı amaçlar. Sonuç olarak rehabilitasyon, sakatlıkların sonuçlarını en aza indirgemek veya yok etmek
amacıyla düzenlenen tıbbi tedavi yöntemi olarak tanımlanır. Cerrahi operasyonun yanında rehabilitasyon
çalışmalarının komplikasyonları azalttığı, iyileşme sürecini hızlandırdığı ve hastanın günlük aktivitelerini
daha çabuk yerine getirmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Diz artroplasitisi rehabilitasyonunda hasta ilk
olarak preoparatif değerlendirmeye alınır. Gerekli muayeneler ve hasta eğitiminden sonra hastaya özel bir
rehabilitasyon programı yazılır [4].

2.3 Sürekli Pasif Hareket Cihazı ( CPM )’nın Tedaviye Etkisi
CPM, diz veya kalça ameliyatı geçirmiş olan hastalara hekimin istediği hız ve açıda, fleksiyon ve ekstansiyon
hareketlerini yaptıran fizik tedavi ve rehabilitasyon cihazıdır [7].

Şekil 2. Fleksiyon Ekstansiyon Hareketleri

Cihazın hastalar üzerinde erken fonksiyonellik sağlayarak cerrahi sonrası komplikasyonları azalttığı ve
hastalıkların sebep olduğu kas ve eklem ağrılarını hatırı sayılacak derecede azalttığı görülmüştür. Sürekli
hareket sağlayarak hastaların hiç zorluk çekmeden egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmalarına yardımcı
olmaktadır. Özellikle total diz protezi tedavisi uygulanan ameliyatlar sonrasında diz fleksiyonunun daha
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erken sağlanması, diz ağrılarında hatırı sayılır derecede azalma, taburcu olma süresinin azalması ve daha az
manipülasyon ihtiyacı gibi faydaları vardır.

2.4 Ardunino Kontrollü Egzersizmatik Tasarımı
CPM cihaz tasarımı mekanik, donanım ve yazılım olarak üç ana gruba ayrılmıştır.

2.4.1 Ardunino Kontrollü Egzersizmatik Mekanik Tasarımı
CPM cihazının mekanik tasarımı Rhinoceros 5 programında gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’te de görüldüğü gibi
parçalar ayrı ayrı çizilip polikarbon malzemeye basılmıştır. Daha sonra parçalar kesilerek montajlanmıştır.

Şekil 3. Rhinoceros 5 Programında Oluşturulmuş Mekanik Parçalar

2.4.2 Ardunino Kontrollü Egzersizmatik Donanımsal Tasarımı
Arduino Kontrollü Egzersizmatik’in Şekil 4’te blok diyagramı gösterilmiştir.

Şekil 4. Arduino Kontrollü Egzersizmatik Blok Diyagram

Sistem, kontrol ve motor sürücü devresi olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Girişlerden gelen
maksimum değer, minimum değer, hareket hızı ve bekleme süresi bilgileri, Arduino kart tarafından işlenip
cihaza istenen fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini, istenen açı aralıklarında yaptırması için gerekli kod
dizinini oluşturmaktadır. Sürücü devresine gerekli komutlar gönderilerek step motora yön, açı ve hız ayarı
yapılmaktadır. Ayrıca olası hata ve istenmeyen durumlar için acil durdurma anahtarı sisteme entegre edilerek
güvenlik düzeyi arttırılmıştır. Mekanik yapının ayarlanabilir oluşuyla hastanın bacak boyuna en uygun hale
getirilebilirdir.
2.4.3 Arduino Yazılımı
Arduino UNO kartın programlanması için Arduino IDE programı kullanılmıştır. Şekil 5.a ve Şekil 5.b’de
Arduino IDE programının genel görünümü gösterilmiştir.
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Şekil 5.a. Arduino IDE Programı Genel Görünüm

Şekil 5.b. Arduino IDE Programı Genel Görünümü

3. TARTIŞMA VE BULGULAR
Mekanik ve donanımsal parçaların temini sağlandıktan sonra parçalar bir araya getirilerek Şekil 6’da ki
Arduino Kontrollü Egzersizmatik oluşturulmuştur.
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Şekil 6. Arduino Kontrollü Egzersizmatik

Tasarımı yapılan sistemin karakteristik özellikleri;
•
•
•
•
•

Çalışma Gerilimi: 220V AC
Çalışma Akımı: 76mA
Hız: max. 210°/dk.
Çalışma Aralığı: -10°-100°
Bekleme Süresi: 0-15 sn.

Sonuç olarak tasarımı gerçekleştirilen Arduino Kontrollü Egzersizmatik’in yüklü ve yüksüz çalışmasının
karşılaştırılması yapıldığında ekstansiyon hareketinde harcanan gücün değişmediği, ancak fleksiyon
hareketinde yüklü çalışmada harcanan gücün arttığı gözlemlenmiştir. Bu değişim ağırlık ile motorun
uyguladığı kuvvetten kaynaklanmaktadır. Hareket hızının arttırılması ise çekilen akımın artmasına sebep
olmaktadır. Hareket hızının arttırılması eklem açılarında ufak sapmalara neden olmuş bu da pozisyon
sensöründen alınan bilgilerin geri besleme yapılmasıyla iyileştirilmiştir.

4. SONUÇ
Arduino Kontrollü Egzersizmatik, dejeneratif eklem hastalığı olarak adlandırılan bacaklarında kireçlenme
bulunan hastalarda, Total Diz Protezi uygulanan hastaların postoperatif rehabilitasyonunda veya ortopedik
ameliyatlar sonrasında eklem sertlikleri yaşayan hastalara sürekli pasif hareket sağlayarak tedavi sürecini
hızlandıran bir cihazdır.
Cihazın hastalar üzerinde erken fonksiyonellik sağlayarak cerrahi sonrası komplikasyonları azalttığı ve
hastalıkların vermiş olduğu kas ve eklem ağrılarını hatırı sayılacak derecede azalttığı görülmüştür. Sürekli
hareket sağlayarak hastaların hiç zorluk çekmeden egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmalarına yardımcı
olmaktadır. Özellikle total diz protezi tedavisi uygulanan ameliyatlar sonrasında diz fleksiyonunun daha
erken sağlanması, diz ağrılarında hatırı sayılır derecede azalma, taburcu olma süresinin azalması ve daha az
manipülasyon ihtiyacı gibi faydaları vardır.
Açı ve hareket hızı belirli sınırlar içerisinde değiştirilebilir bir cihaz olması, her hastanın kendisine özel açı ve
hız ayarını seçebilmesine olanak sağlar. Böylece hastanın hiç zorlanmadan eklem hareketi yaptırılır ve
rehabilitasyonu sağlanır. Kalça ile diz kapağı arasındaki mesafe ile diz kapağı ile ayak bileği arasındaki
mesafenin uzatılabilir/kısaltılabilir oluşuyla da hastanın fiziki ölçülerine göre kolayca uygun hale
getirilebilmektedir. Cihaz herhangi bir olası aksilikte veya tercihen durdurulmak istendiğinde, üzerinde
bulunan durdurma/başlatma butonu ile kolayca durdurulabilmektir. Daha sonra tekrar çalıştırılmak
istendiğinde ise çalışmasına kaldığı yerden devam etmektedir.
Sistemin hareketi step motor aracılığıyla sağlanmaktadır. Step motorun açısal konumları adımlar halinde
değiştirmesi, motora uygulanacak sinyallerin frekansını değiştirerek kolayca hız kontrolü yapılması nedeniyle
hareketi kolayca yapabilmemizi sağlamıştır.
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Abstract
Natural gas is more environmentally friendly and more economical compared to other alternative fuels, besides
natural gas is an ideal fuel for spark ignition engines because of it possesses high octane value and other
characteristics. Not necessary of main change at the engine to ensure that a spark-ignition engine works with the
natural gas. It is enough to apply the CNG fuel conversion system to the engine and perform the ECU configuration
of the system. In this study; experimentally determined and compared of the changes in engine performance
characteristics when natural gas is used instead of gasoline. CNG fuel conversion was applied to a homogeneous
filled spark ignition engine. Multi-point injected sequential type CNG fuel conversion system was used to in the
conversion process. The experiment engine was made operable with natural gas besides gasoline. Under the
conditions that experiment engine is operated with both types of fuel; Engine torque, exhaust gas emissions, exhaust
gas temperature, air surplus coefficient, vibration intensity and noise intensity measurements was realized.
Experimental measurements along with were calculated engine power and air-fuel ratios. The data obtained were
compared and interpreted. It has been seen that the engine power and engine torque have decreased when executed
with natural gas. It has been observed that there is the significant decrease in CO, CO2, HC and NO emissions. It
has been seen at increase of that the exhaust gas temperatures. Significant change in engine vibration intensity
hasn't been observed. It has been determined that the noise intensity has decreased. Keywords: CNG, Natural Gas,
Homogeneous-Filled, Spark İgnition Engines, Engine Performance, Exhaust Gas Emissions

1.

GİRİŞ

Günümüzde mevcut olarak kullanılan ve üretilen motorlu taşıtların neredeyse tamamına yakınını, güç
üretim ünitesi olarak içten yanmalı motorlara sahiptir. İçten yanmalı motorlar genel olarak otto çevriminde ve
dizel çevriminde üretilmektedir. Karayollarında kullanılan motorlu taşıtlarda, yakıt olarak; benzin, motorin ve
LPG (likit petrol gazı) yaygın vaziyette kullanılmakla birlikte son yıllarda doğalgazda kullanılmaya
başlanmıştır. Yüksek oktan sayısına ve kalorifik değere sahip olan doğalgaz içten yanmalı motorlar için ideal
bir yakıttır [1].Doğalgazın, neredeyse tamamına yakını kısa moleküler zincirlerden oluşmaktadır; bu sebepten
dolayı düşük basınç şartlarında kıvılcım ile rahatlıkla ateşlenebilmektedir. Bu durum doğalgazın buji
ateşlemeli motorlar için uygun bir alternatif yakıt olmasını sağlamaktadır. Benzinli motorları doğalgazla
çalıştırabilmek için herhangi bir motor modifikasyonuna gerek yoktur. CNG(sıkıştırılmış doğalgaz) yakıt
dönüşüm sistemi elemanlarının montajlanması ve CNG yakıt dönüşüm sistemi elektronik kontrol ünitesinin
kalibrasyonunun gerçekleştirilmesiyle; benzinli motorlar, doğalgazla çalıştırılabilmektedir.
Bu çalışmada, motorlu taşıtların neden olduğu çevresel kirliliği azaltmak ve petrol esaslı yakıtlara
bağımlılığı azaltarak enerji kaynaklarının verimli kullanılabilmesini sağlamak amacıyla; motorlu taşıtlarda
yaygın vaziyette kullanılması öngörülen alternatif yakıt olan doğalgazın, homojen dolgulu buji ateşlemeli
motorlarda kullanılmasının motor performansına ve egzoz gazı emisyonlarına etkileri belirlenmiştir.

1.1. Doğalgaz
Yerkabuğunun altında belirli jeolojik oluşumlar sonucunda meydan gelen fosil kaynaklı, renksiz,
kokusuz, yanıcı ve birim hacimde havadan daha hafif bir gaz olan doğalgazın; kimyasal yapısının molar
olarak takriben %90 kadarlık bölümünü metan(CH4) oluşturmaktadır [2-5]. Doğalgaz; endüstriyel amaçlı
olarak sanayi tesislerinde(%43), konutlarda(%22), elektrik üretiminde (%18), yerel kuruluşlarda (%14), ve
motorlu taşıtlarda (%3) yakıt olarak tüketilmektedir [6].
*Corresponding author:Tel.:+90-537-715 1247,
mail: mconer@firat.edu.tr (C. Öner).

737

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

1.1.1. Doğalgazın Özellikleri
Herhangi bir rafineri veya kimyasal işleme gerek duyulmadan ham hali ile kullanılabildiği için imal
maliyeti oldukça düşüktür. Boru hatları ile nakledilip depolanmadığı için lojistik ve depolama maliyeti
yoktur[7]. Bu sebeplerden dolayı parasal anlamda oldukça ucuzdur. Ucuz bir yakıt olmasıyla birlikte yüksek
kalorifik değere sahip olmasından dolayı ekonomik bir yakıttır [8,9]. Doğalgazın rezerv ömrü petrolün rezerv
ömründen daha fazladır, bunun yanı sıra boru hatlarıyla transfer edildiği için arz güvenliği petrol esaslı
yakıtlara oranla oldukça yüksektir[10].
Doğalgaz, petrol esaslı yakıtlara göre oldukça temiz yanmaktadır; yanma sonu oluşturduğu
emisyonlar oldukça düşük seviyede olmakla birlikte yanma sonucunda çevreye is, kurum ve kül gibi partikül
atıklar bırakmamaktadır [6,7]. Temiz bir yakıt olmasından dolayı, çevre dostu alternatif yakıt olarak
anılmaktadır.
Havada belirli derişim aralığında yanması ve yüksek tutuşma sıcaklığına sahip olmasından dolayı
oldukça güvenli bir yakıttır. Aynı birim hacimde havadan daha hafif bir gaz olduğundan dolayı; olası sızıntı
durumunda, zeminde birikmeden yükselerek ortamı terk eder ve bu sebepten dolayı yangın tehlikesi
oluşturmaz. Ayrıca sürtünme ile reaksiyon vermez. Çoğunlukla depolanmadığı ve boru hatları ile nakledildiği
için patlama tehlikesi oldukça düşüktür, boru hatlarındaki tesisat basıncının düşük olması sebebiyle de patlama
durumunda parça tesiri oluşturmamaktadır [7]. Zehirleyici bir gaz olmadığı gibi kokusuz olmasına rağmen,
güvenlik tedbiri olarak kaçak anında fark edilmesi amacıyla merkaptanla kokulandırılmaktadır[2,4]. Tüm bu
sebeplerden dolayı; doğalgazın, oldukça güvenli bir yakıt olduğu söylenilebilir. Tablo 1.1’de, doğalgazın nicel
özellikleri verilmiştir.
Tablo 1.1. Doğalgazın nicel özellikleri.

Doğalgazın Nicelikleri
Atmosfer Basınında Yoğunluğu
En Düşük Isıl Değer
Asgari Yanma Enerjisi
Havadaki Özgül Ağırlık
Havada Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı
Dinamik Viskozite
Atmosfer Basıncında Kaynama Noktası
Stokiyometrik Molar Hava/Yakıt Oranı
Sıkıştırılmış Formdaki (CNG) Depolama Basıncı
İçerdiği Sülfür Miktarı (+4.9 [mg/m3] Merkaptan)

1.1.2.

[kg/m3]
[MJ]
[MJ]
[°C]
[μP.s]
[°C]
[kmolhava/kmolyakıt ]
[MPa]
[mg/m3]

Değer
0.68 - 0.75
45
0.29
0.57 - 0.68
580 - 730
10.4
-162
9.74:1
20 - 22
5.5

Doğalgazın Bileşenleri

Bilinen en basit hidrokarbon yapısında olan metan, doğalgazın yanma verimini artıran en önemli
bileşendir. Petrol esaslı yakıtlara göre daha düşük oranda karbon, azot ve kükürt içeren doğalgaz kimyasal
bakımdan da daha basit yapıdadır [2,6]. Doğalgazın kimyasal kompozisyonunu oluşturan bileşenler,
çıkarıldığı rezerv kaynağına göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, doğalgazın nicel özelliklerine ait
sayısal değerler de, bileşen oranlarına göre değişim göstermektedir [17]. Doğalgazın ihtiva ettiği tüm
bileşenler yanmayı destekleyici bileşenler değildir. Tablo1.2’de, doğalgazın genel kompozisyonu verilmiştir.
Tablo 1.2’de verilen, tipik gaz analiz değerleri; bu deneysel çalışmada kullanılan doğalgaza ait bileşenlerin
ölçümü sonucunda elde edilen analiz değerleridir.
Tablo 1.2. Doğalgazın genel kompozisyonu.

Doğalgazın Genel Kompozisyon Yapısı
Bileşen Adı
Metan
Etan
Propan
İzo-Bütan
n-Bütan
İzo-Pentan
n-Pentan
Hekzan
Azot
Karbondioksit
Oksijen
Hidrojen

Bileşenler
Bileşen Formülü
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C4H10
C5H12
C5H12
C6H14
N2
CO2
O2
H
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Bileşen Oranı (% Molar)
Tipik Analiz Değeri
İhtiva Aralığı
91.43688
86.0 ─ 98.0
3.39899
0.5 ─ 7.0
1.02553
0.1 ─ 2.0
0.18326
0.01 ─ 0.40
0.24211
0.01 ─ 0.40
0.06379
0.001 ─ 0.1
0.05629
0.001 ─ 0.085
0.04715
0.001 ─ 0.075
3.02255
0.1 ─ 5.5
0.52345
0.01 ─ 1.0
─
0.0001 ─ 0.125
─
0.0001 ─ 0.025
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1.2. Doğalgazın Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılması
Taşıt motorlarında, doğalgazın yakıt olarak kullanılması çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır.
Geçmiş tarihlere bakıldığında; doğalgazın her yerde temin edilememesi, teknolojik eksiklikler ve atmosfer
basıncında depolanan doğalgazın taşıtın kat edeceği yeterli menzili sağlamamasından dolayı doğalgazlı taşıtlar
yaygın olarak kullanılamamıştır. Fakat günümüz şatlarında bu problemler aşılmış olup günümüzdeki motorlu
kara taşıtlarının yaklaşık olarak %2’si doğalgazlı taşıtlardır. Birçok gelişmiş ülkede doğalgazlı taşıtlar her
geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır, ayrıca doğalgazlı taşıtların emisyon düzeylerinin düşük olmasından
dolayı teşvik edilmektedir. Doğalgazlı taşıtlar, elektrikli taşıtlar sınıfında değerlendirilen bazı hibrit
taşıtlardan daha düşük emisyon seviyesine sahiptir [7]. Günümüzde doğalgazı yakıt olarak kullanan birçok
taşıt üretilmekte veya mevcut taşıtlar doğalgazla çalışabilir hale dönüştürülmektedir. Günümüzde uygulama
alanı bulan doğalgazlı taşıtlara; otomobiller, hafif ticari araçlar, otobüsler, kamyonlar, çekiciler, iş makinaları,
deniz taşıtları, motosikletler, apron araçları, hava taşıtları, askeri araçlar örnek olarak sayılabilir. Doğalgazlı
taşıtlar konusunda gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları her geçen gün artmaktadır. Taşıt motorlarının kolaylıkla
CNG sistemine dönüştürülebilmesi, oto CNG dolum istasyonlarının hızla yaygınlaşması, motorlu taşıtlarda
alternatif yakıt kullanımının desteklenmesi, doğalgazın ekonomik ve çevreci bir yakıt olmasından dolayı;
yakın gelecekte doğalgazlı taşıtların daha da yaygınlaşacağı öngörülmektedir.

1.2.1.

CNG’nin Tanımlanması

Doğalgaz; motorlu taşıtlarda, çoğunlukla CNG formunda depolanarak
hacimde daha fazla doğalgaz depo ederek, taşıtların doğalgazla yapacağı menzili
normal sıcaklık(genellikle 15°C) şartlarında ve yüksek basınçta sıkıştırılarak CNG
doğalgazın 200-220 bar basınçta sıkıştırılmış hali olmakla birlikte; doğalgazdan
farklıdır.

1.2.2.

kullanılmaktadır. Birim
artırmak için; doğalgaz,
formuna getirilir. CNG;
sadece fiziksel anlamda

CNG Yakıt Dönüşüm Sistemleri

Günümüzde kullanılan benzinli motorların yapısına uygun olarak üretimi ve montajı yapılan dört
farklı tipte(karbüratörlü, elektronik kontrollü, çok nokta enjeksiyonlu ve çok nokta sıralı enjeksiyonlu) CNG
yakıt dönüşüm sistemi vardır [11]. Bunlar nesiller halinde ifade edilmektedir; her nesil, kendisinden bir
önceki nesile göre daha ileri teknolojiye sahiptir. Günümüzde kullanılan mevcut taşıtlara; doğalgaz dönüşüm
işlemi yapılırken, çoğunlukla çok nokta sıralı enjeksiyonlu tip CNG yakıt dönüşüm sistemi uygulanmaktadır.
Çok nokta sıralı enjeksiyonlu tip CNG yakıt dönüşüm sistemleri; çok nokta enjeksiyonlu motorlarda
farklı çalışma şartlarına cevap verebilecek ve motorlara kolaylıkla uyum sağlayabilecek teknolojiye sahiptir.
Stokiyometrik ve fakir yanmalı motorlarda kullanılmaktadır. En basit haliyle EURO4 emisyon normunu
sağlayabilmektedir[11]. Bu sistemlerin gaz enjektörleri, motorun benzin enjektörlerine bağımlı çalışmakta ve
dönüşüm sisteminin elektronik kontrol ünitesi (ECU) ile kumanda edilmektedir. Sistemin CNG tankında
depolanan yüksek basınçlı doğalgazın, CNG regülatöründe basıncı düşürülerek gaz enjektörlerine gönderilir.
Depoda bulunan gaz tükendikçe, tank içinde bulunan doğalgazın kütlesel azalmasına bağlı hacimsel
genişleme meydana gelir. Tank içerisinde hacmi genişleyen sıkıştırılmış doğalgazın basıncı düşer. Düşük
basınç durumunda, sistem doğalgazın tükenme eşiğinde olduğuna dair sesli ve görüntülü ikaz verir; ikazların
ardından regülatör sistemdeki gaz akışını keser. Regülatörün optimum düzende çalışabilmesi için gerekli olan
minimum gaz giriş basıncı 10 bar’dır. Gaz enjektörlerine doğalgaz giriş basıncı ise çoğunlukla 1.2-1.3 bar
aralığındadır. Şekil 1.1’de, çok nokta sıralı enjeksiyonlu CNG yakıt dönüşüm sisteminin elemanları
gösterilmiştir.

Şekil 1.1. Çok nokta sıralı enjeksiyonlu CNG yakıt dönüşüm sistemi elemanları
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1.3. Doğalgazın ve Benzinin Karşılaştırılması
Aynı motorun, benzinle veya doğalgazla çalıştırılması durumlarının sonuçları değerlendirilirken;
sonuçlara yorum getirebilmek açısından doğalgazın ve benzinin karakteristik özellikleri karşılaştırılmıştır.
Ayrıca bu karşılaştırma sonucunda, doğalgazın; buji ateşlemeli motorlar için ideal bir yakıt olduğu
görülmüştür.. Tablo1.3’te, doğalgazın ve benzinin karakteristik özellikleri karşılaştırılmıştır.
Tablo 1.3. Doğalgazın ve benzinin karakteristik özellikleri.

Karakteristik Özellik
Benzin
Oktan Sınıfı
95 - 100
Alt Isıl Değer
43542.72
[kJ/kg]
Rezerv Ömrü**
[Yıl]
50.7
Laminer Alev Hızı
0.50
[m/sn]
Hava İçerisindeki Difüzyon Katsayısı
0.05
[cm2/sn]
Hava ile Tutuşma Limit Aralığı
[% Hacim]
1.4 – 7.6
Alev Yayma Yeteneği
[%]
34-43
Adyabatik Alev Sıcaklığı (λ=1 Şartlarında)
[°C]
2197
Sabit Basınçtaki Özgül Isı
2.22
[kJ/kg.°K]
Tutuşma Enerjisi
[MJ]
0.24
Tutuşma Sıcaklığı*
[°C]
368
Patlama Enerjisi
0.25
[gr.TNT/kJ]
Yanma Verimi
[%]
90
[kgHava/kgYakıt]
Stokiyometrik Kütlesel Hava/Yakıt Oranı
14.7
[MJ/kg(Hava+Yakıt)]
Hava ile Stokiyometrik Yanma Enerjisi
2.77
Hava ile Homojenize Karışıma Karakteristiği
İyi
Yüksek
CO, CO2, HC ve NO Emisyon Seviyesi
*0.1 MPa basınç ve 293.15°K sıcaklık şartlarındaki değerlerdir.
**2015 yılı verileri olup, petrolün genel rezerv ömrü benzin için verilmiştir.

2.

Doğalgaz
120 - 130
46075.73
52.8
0.38
0.16
4 – 16
25-33
1960
2.34
0.29
593
0.19
92
15.8 - 17.2
2.72
Çok İyi
Düşük

DENEY MATERYALLERİ VE DENEYSEL METOT

Bu deneysel çalışmada; Ford marka, Zetec model, 1600cc silindir hacmindeki bir motor, deney
motoru olarak kullanılmıştır. Deney motoruna, Landi Renzo marka çok nokta sıralı enjeksiyonlu tip CNG
yakıt dönüşüm sistemi uygulanmıştır. Deney motoru, dönüşüm işleminin ardından hem benzinle çalışabilir
duruma, hem de doğalgazla çalışabilir duruma getirilmiştir. Tablo 2.1’de, deney motoruna ait bilgiler
verilmiştir.
Tablo 2.1. Deney motorunun teknik verileri.

Motor Üreticisi
Çevrim Türü ve Zamanı
Karışım Dolgu Tipi
Yakıt Türü
Silindir Çapı (mm)
Strok (mm)
Silindir Sayısı
Toplam Silindir Hacmi (cm3)
Sıkıştırma Oranı
Motorun Maksimum Gücü
Motorun Maksimum Momenti
Yakıt Sistemi
Ateşleme Sistemi
Silindir Başına Düşen Valf Sayısı
Motorun Valf Yapısı

Deney Motoruna Ait Teknik Veriler
Ford Motor Company
Otto Çevrimi, 4 Zamanlı
Homojen Dolgulu
Benzin
76
88
4 (Sıralı Tip)
1597
10.3
90 HP / 5500 dak-1
134 Nm / 3000 dak-1
Çok Noktadan Enjeksiyonlu
Elektronik Ateşleme
4
DOHC

CNG yakıt dönüşümü gerçekleştirilen deney motoru, tam gaz açıklığı ve tam yük şartlarında; Cussons
marka, Multi Cylinder Engine Test Bed Eddy-Current P8602 modelindeki hidrolik yüklemeli bremze
tezgâhında yüklenerek doğrudan moment ölçümü gerçekleştirilmiştir. Deney motoru, hem benzinle çalışma
durumunda hem de doğalgazla çalışma durumlarında yüklenerek; deney motorunun farklı motor devirlerindeki
motor momentleri ölçülmüştür. Farklı motor devirlerinde gerçekleştirilen motor momenti ölçümleri sonucunda
elde edilen veriler kullanılarak, efektif motor gücü değerleri hesaplanmıştır. Efektif motor gücünün
hesaplanmasında kullanılan formül, denklem 2.1’de verilmiştir.
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𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑀𝑀𝑀𝑀 [𝑁𝑁.𝑚𝑚]∗𝑛𝑛 [𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 −1 ]
9549,3

Pe: Efektif Motor Gücü [kW]
Md: Motor Momenti [N.m]
n: Motor Devir Sayısı [dak-1]’dır.

[𝑘𝑘𝑘𝑘]

(2.1)

Tam gaz açıklığı ve tam yük şartlarında, farklı motor devir sayılarında, hem doğalgazla hem de
benzinle çalışma durumlarında; Bosch marka BEA350 egzoz gazı emisyon test cihazı ile hava fazlalık
katsayısı ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda elde edilen veriler ve deneysel çalışmada kullanılan doğalgazın
tam yanma denklemine göre hesaplanan stokiyometrik kütlesel hava/yakıt oranı kullanılarak; gerçek
çevrimdeki kütlesel hava/yakıt oranları hesaplanmıştır. Gerçek çevrimdeki hava/yakıt kütlesel oranının
hesaplanmasında kullanılan formül, denklem 2.2’de verilmiştir.
𝑚𝑚

�𝑚𝑚 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ç𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑚𝑚

(2.2)

𝜆𝜆 ∗ � ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �
= 𝑚𝑚𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

mhava: Kütlesel Hava Miktarı [kg]
myakıt: Kütlesel Yakıt Miktarı [kg]
λ : Hava Fazlalık Katsayısı’dır.

Tam gaz açıklığı ve tam yük şartlarında, farklı motor devir sayılarında, hem doğalgazla çalışma hem
de benzinle çalışma durumlarında; Bosch marka BEA350 egzoz gazı emisyon test cihazı ile yanma sonu
emisyon değerleri ölçülmüştür. CO ve CO2 emisyonları, % hacim olarak; HC ve NO emisyonları ise ppm
hacim olarak ölçülmüştür. Yine tam gaz açıklığı ve tam yük koşullarında, farklı devir sayılarında; egzoz
manifold çıkışına 125 cm mesafeden K tipi Kromel-Alumel ısıl çift ile egzoz gazı sıcaklık değerleri
ölçülmüştür.
Ayrıca deney motoru hem benzinle çalışma durumunda hem de doğalgazla çalışma durumunda yüksüz
halde rölanti devrinde çalıştırılarak titreşim yoğunluğu ve gürültü şiddeti ölçümleri yapılmıştır. Titreşim
yoğunluğu ölçümleri; jiroskop sensörüne sahip LG marka G3 model android işletim sistemli cihaza yüklenmiş
olan Vibration Meter programının 1.5.6 sürümlü yazılım ile gerçekleştirilmiştir. Yazılımın, cihaza uygun
kalibrasyonu yapıldıktan sonra; deney motorunun rölanti dalgalanmasının sonra erip sabit çalışma düzenine
girmesi için gerekli süre beklenilmiştir. Daha sonra cihaz, motorun supap kapağına sabitlenerek titreşim
yoğunluğu birer dakikalık periyotlar halinde ölçülmüştür. Titreşim yoğunluğu; modifiye mercalli yoğunluk
ölçeğine göre ölçülmüştür. Yine aynı cihazda, Sound Meter Version 3.2.4 yazılımı kullanılarak gürültü
şiddeti ölçülmüştür. Gürültü şiddeti ölçümü yapılmadan önce gerekli kalibrasyon ayarları tamamlanıp, deney
motorunun rölanti dalgalanmasının sonra erip sabit çalışma düzenine girmesi için gerekli süre beklenilmiştir.
Cihaz, deney motoruna 1 metre mesafede konumlandırılarak; motorun çalışması esnasında ürettiği gürültü
şiddeti, dB(desibel) biriminde ölçülmüştür.

3.

DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA

Deney motorunda hem doğalgazla çalışma hem de benzinle çalışma şartlarında; ölçülen motor
momenti, hava fazlalık katsayısı, egzoz gazı emisyonları(CO, CO2, HC, NO), egzoz gazı sıcaklık değerlerinin
ve hesaplanan efektif motor gücü ile hava/yakıt oranı değerlerinin motor devir sayısına bağlı değişimleri
grafikler haline getirilmiştir. Oluşturulan motor devir sayısına bağlı değişim eğrileri, değerlendirilmiş ve
yorumlanmıştır. Ayrıca deney motorunun titreşim yoğunluğu ve gürültü şiddeti ölçümleri sonucunda elde
edilen veriler hem doğalgazla çalışma hem de benzinle çalışma şartları için karşılaştırılmış ve
değerlendirilmiştir.

3.1. Motor Momentinin ve Efektif Motor Gücünün Değerlendirilmesi
Şekil 3.1’de; motor momenti değişim eğrileri ve efektif motor gücü değişim eğrileri gösterilmiştir.

Şekil 3.1. Motor momenti değişim eğrileri ve efektif motor gücü değişim eğrileri
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3.1.1.

Motor Momentinin Değerlendirilmesi

Hem benzinle çalışmada hem de doğalgazla çalışmada, motor momenti değişim eğrileri karakteristik
benzerlik göstermiştir. En yüksek moment değeri, 3000 [dak-1] motor devrinde ölçülmüştür; bu durum
ortalama efektif basıncın maksimum değere ulaşmasının sonucudur. İçten yanmalı motorlarda, ortalama
efektif basınç; motor tasarımına ve yanma reaksiyonunun fonksiyonuna bağlıdır. 3000 [dak-1] motor devrine
yaklaştıkça, motor momentinin arttığı görülmüştür; bu durum birim zamandaki çevrim sayısı artışının ve
çevrim sayısıyla birlikte hava hareketlerinin artmasının sonucudur. 3000 [dak-1] motor devinin üzerine
çıkıldıkça motor momentinin azalması ise yüksek devirlerde piston hızının artmasına bağlı olarak yanma
zamanında yeterli süresinin sağlanamamasıyla birlikte yanmanın genişleme zamanında devam etmesinin
sonucu olarak ortalama efektif basıncın düşmesiyle açıklanmaktadır. En yüksek motor momenti, 3000 [dak-1]
motor devrinde; benzinle çalışmada 127 Nm, doğalgazla çalışmada ise 117 Nm olarak ölçülmüştür. Tüm
motor devirlerinde benzinle çalışmada ölçülen motor momenti değerlerinin, doğalgazla çalışmada ölçülen
motor momenti değerlerinden daha fazla olduğu görülmüştür. Tüm devir sayılarında gerçekleştirilen moment
ölçümleri genel olarak değerlendirildiğinde doğalgazla çalışmada, benzinle çalışmaya oranla motor
momentinin ortalama olarak %8 azaldığı görülmüştür. Doğalgazın benzine oranla daha yüksek ısıl değere
sahip olduğu bilinmektedir, fakat doğalgazla çalışmada benzinle çalışmaya oranla motor momentinin
azalmasının sebebi; doğalgazla çalışmada dolgunun daha fazla yanma havası içermesiyle volumetrik verimin
düşmesi ve volumetrik verime bağlı ısıl veriminde azalmasıdır. Ayrıca doğalgazın benzine oranla daha
yüksek difüzyon hızına sahip olması sonucuyla, dolgunun sıcaklıktan etkilendiği düşünülmektedir. Tüm
bunlarla birlikte doğalgazın, gaz fazında bir yakıt olmasının sonucu olarak doğalgazla çalışmada mekanik
sürtünmelerin daha fazla oluştuğu ve bu durumun sonucunda mekanik verimin de azaldığı düşünülmektedir.

3.1.2.

Efektif Motor Gücünün Değerlendirilmesi

Efektif motor gücü değişim eğrilerine bakıldığında; her iki yakıt türü ile çalışmadaki güç eğrileri
karakteristik benzerlik göstermiştir. Motor devir sayısının artmasıyla birlikte, çevrim sayısına bağlı olarak
motor gücünün de artması beklenilen bir durumdur. En yüksek motor gücü değerleri 5500 [dak-1] motor
devrinde; benzinle çalışmada 52.98 kW, doğalgazla çalışmada ise 47.22 kW olarak belirlenmiştir. Tüm motor
devirlerindeki efektif motor gücü değerleri; benzinle çalışmada, doğalgazla çalışmaya oranla daha yüksektir.
Tüm motor devirleri için hesaplanan efektif motor gücü değerleri genel olarak değerlendirildiğinde;
doğalgazla çalışmada, benzinle çalışmaya oranla ortalama olarak % 8.48 oranında azaldığı belirlenmiştir.
Efektif motor gücü ve motor momenti birbirine bağımlı fonksiyonlardır, dolayısıyla doğalgazla çalışma
durumunda efektif motor gücünün de azalması beklenilen bir sonuçtur. Doğalgazla çalışmada; volumetrik
verimin azalması, ısıl verimin azalması, dolgunun silindir içindeki şartlardan etkilenmesi ve mekanik verimin
düşmesine bağlı olarak motor gücünün azaldığı düşünülmektedir. Ayrıca doğalgazla çalışmadaki efektif
motor gücü artışı ile benzinle çalışmadaki efektif motor gücü artışı arasındaki farkın, motor devir sayısındaki
artışla birlikte artması; yüksek devirlerde doğalgazla çalışmada sürtünme kayıplarının arttığını ve yanma
fonksiyonlarının kötüleştiğini göstermektedir. Bu durumun ise benzinin yanma fonksiyonuna, fiziksel ve
kimyasal özelliklerine göre motorun tasarlanmış olmasından kaynaklandığı düşünülmüş ve sonuç motor
tasarımına bağlanmıştır.

3.2. Hava Fazlalık Katsayılarının ve Hava/Yakıt Oranlarının Değerlendirilmesi

Şekil 3.2. Hava fazlalık katsayısı değişim eğrileri ve hava/yakıt oranı değişim eğrileri

Şekil 3.2’de hava fazlalık katsayı ve hava/yakıt oranı değişim eğrileri gösterilmiştir. Hem benzinle
çalışmada hem de doğalgazla çalışmada yanmanın genel olarak fakir karışımlarla gerçekleştiği görülmüştür.
Yanma reaksiyonunun; genel olarak fakir karışımlarla gerçekleşmesi, tam yük ve tam gaz açıklığında hava
fazlalık katsayısının artmasıyla açıklanmıştır. Düşük devirlerde; doğalgazla çalışma benzinle çalışmaya oranla
daha fakir karışımlarla gerçekleşmiştir. Düşük devirlerde; emilen hava debisi ve hava sirkülasyonu daha
düşüktür, ayrıca yanma hızı daha yavaştır. Dolayısıyla hava hareketlerinin; doğalgazla çalışmadaki yanma
havası miktarı üzerindeki etkisinin, benzinle çalışmadakine oranla daha fazla olduğu söylenilebilir.
Doğalgazla çalışma, benzinle çalışmaya oranla genel anlamda yaklaşık olarak %2.25 daha fakir karışımlarla
gerçekleşmiştir.
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Benzinle çalışmada en yüksek hava/yakıt oranı 3000 [dak-1] motor devrinde 15.4497:1 olarak,
doğalgazla çalışmada ise 1500 [dak-1] motor devrinde 17.501476:1 olarak belirlenmiştir. Tüm motor devir
sayılarında yapılan ölçümlere göre hesaplanan hava/yakıt oranları genel anlamda değerlendirildiğinde;
doğalgazla çalışmada hava/yakıt oranının, benzinle çalışmaya oranla ortalama olarak %9,96 oranında arttığı
görülmüştür.

3.3. Titreşim Yoğunluğunun Değerlendirilmesi

Şekil 3.3. Benzinle ve doğalgazla çalışma durumlarındaki titreşim yoğunluğu değerleri

Şekil 3.3’te hem benzinle çalışma durumunda hem de doğalgazla çalışma durumunda
gerçekleştirilen titreşim yoğunluğu ölçümlerine ait veriler gösterilmiştir. Hem benzinle çalışma durumunda,
hem de doğalgazla çalışma durumunda ölçülen ortalama titreşim yoğunluğu değerlerine göre; doğalgazla
çalışmada, motor titreşiminin % 1.47 oranında arttığı görülmüştür. Ayrıca doğalgazla çalışmada titreşim
yoğunluğunun daha düzenli ve kararlı gerçekleştiği belirlenmiştir. Gaz fazında kuru bir yakıt olan doğalgazla
çalışmada mekanik sürtünmelerin daha fazla olduğu düşünülmektedir. Doğalgazın, benzine oranla daha yüksek
oktan değerinde olup vuruntuya karşı daha dirençli olmasına rağmen; motor titreşim yoğunluğunun daha
fazla olması, mekanik sürtünmelerin daha fazla oluşmasına bağlanmıştır. Fakat %1.47 oranındaki titreşim
yoğunluğu artışının; seyir halindeki taşıt kabininde fark edilmeyecek kadar küçük bir oran olduğu,
dolayısıyla doğalgazla çalışmada titreşim yoğunluğunun kayda değer oranda artmadığı düşünülmektedir.

3.4. Gürültü Şiddetinin Değerlendirilmesi

Şekil 3.4. Benzinle ve doğalgazla çalışma durumlarındaki gürültü şiddeti değerleri

Şekil 3.4’te hem benzinle çalışma durumunda hem de doğalgazla çalışma durumunda
gerçekleştirilen gürültü şiddeti ölçümlerine ait veriler ve frekanslar gösterilmiştir. Doğalgazla çalışmada
ölçülen ortalama ses şiddetinin benzinle çalışmada ölçülen ortalama ses şiddetinden % 1.5 oranında daha az
olduğu görülmüştür. Ayrıca doğalgazla çalışmada motorun ürettiği maksimum ses şiddetinin, benzinle
çalışmaya oranla %2,86 daha az olduğu görülmüştür. Doğalgazın oktan değerinin, benzinin oktan değerine
oranla daha yüksek olmasından dolayı; motorun doğalgazla çalışmada benzine oranla daha az gürültü
oluşturduğu düşünlmektedir. Bu çalışmada, motorun ürettiği gürültü; ses şiddeti olarak tanımlanıp, desibel
(dB) biriminde ölçülmüştür. Doğalgazla çalışmada, gaz enjektörleri ayrıca bir gürültü oluşturmakta ve gaz
enjektörlerinin çalışma gürültüsü insan kulağı tarafından belirgin halde fark edilmektedir. Bu sebepten dolayı
doğalgazla çalışmanın, benzinle çalışmaya oranla daha fazla gürültülü olması beklenilmektedir. Fakat gaz
enjektörlerinin ürettiği sesin, üretilen genel gürültüyü artırmadığı ve motorun doğalgazla çalışmada benzinle
çalışmaya oranla daha az gürültü ürettiği görülmüştür. Bu durum desibel biriminin logaritmik bir birim
olmasıyla açıklanmaktadır. Ses şiddeti daha düşük olan bir kaynağın ürettiği gürültü, ses şiddeti daha yüksek
olan bir kaynağın ürettiği gürültüyü pek fazla yükseltmemektedir. [12].
Karayolu trafiğindeki motorlu taşıtların ürettiği gürültü kirliliği, çok sayıda çalışma yapılmasına
rağmen çözümü oldukça zor olan bir akustik problemdir; bu gürültülerin önemli oranı taşıt motorlarından
kaynaklanmaktadır [13-16]. Ayrıca desibel biriminin lineer bir birim olmadığı bilinmektedir [12].Dolayısıyla
doğalgazla çalışmada belirlenen ortalama gürültü şiddetindeki 1 desibellik azalmanın ve maksimum gürültü
şiddetindeki 2 desibellik azalmanın; desibel birimininin lineer bir ölçü birimi olmamasından dolayı, karayolu
trafiğindeki gürültü kirliliğinde ciddi oranda azalma sağlayağı düşünülmektedir. Bu durum taşıt kabini
içerisinde de geçerliliğini koruyacağı için; doğalgazla çalışmanın sürüş ve seyehat konforunu az da olsa
artıracağı düşünülmektedir.
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3.5. Egzoz Gazı Emisyonlarının ve Egzoz Gazı Sıcaklıklarının Değerlendirilmesi
HC, NO, CO ve CO2 emisyonlarının motor devir hızına bağlı değişim eğrileri, Şekil 3.5’te
gösterilmiştir.

Şekil 3.5. HC, NO, CO ve CO2 emisyonları değişim eğrileri

3.5.1.

HC Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Her iki yakıt türü ile gerçekleştirilen çalışmalardaki HC emisyonu değişim eğrilerinde karakteristik
benzerlik görülmüştür. Motor devir sayısının artmasıyla birlikte artan dolgu karışım hızı ve artan hava
sirkülasyonları ve sürtünme kayıplarının HC emisyonunu azalttığı söylenebilir. Ayrıca tam gaz açıklığı ve
tam yük şartlarında gerçekleştirilen çalışmada; motor devir sayısının artmasıyla birlikte artan güç artışının
alev sönme bölgesini küçülttüğü ve bu sebeple HC emisyonlarının azaldığı söylenebilir. Tüm devir
sayılarında gerçekleştirilen ölçümlerde; doğalgazla çalışmada benzinle çalışmaya oranla HC emisyonlarını
azaldığı görülmüştür. En yüksek HC emisyonu; doğalgazla çalışmada 1500 [dak-1] motor devrinde ppm
hacim olarak 64 değerinde ölçülürken, benzinle çalışmada yine 1500 [dak-1] motor devrinde ppm hacim
olarak 133 değerinde ölçülmüştür. Tüm devir sayılarında ölçülen HC emisyon değerleri genel anlamda
değerlendirildiğinde, doğalgazla çalışma durumunda HC emisyonlarının benzinle çalışmaya oranla %61.8
azaldığı görülmüştür. Doğalgazın gaz fazında bir yakıt olması sebebiyle hava ile homojenize karışım
yeteneğinin ve difüzyon katsayısının benzine oranla daha yüksek olmasından dolayı doğalgazla çalışma
durumunda benzinle çalışmaya oranla daha az HC emisyonu oluştuğu düşünülmektedir.

3.5.2.

NO Emisyonlarının Değerlendirilmesi

NO emisyonunun, ana kaynağının emme havasında bulunan moleküler azot olmasıyla birlikte; buji
ateşlemeli motorlarda yanma zamanında, alev cephesinin ilerlemesi ile yanan karışımın bulunduğu bölgede
NO oluşumu başlamaktadır. Yanma olayının tamamlanmasının ardından pistonun alt ölü noktaya hareketi ile
yanmış gazların genişlemeye ve soğumaya başlamasıyla NO oluşumu durmaktadır. Bujiye yakın bölgelerde,
NO oluşumu için tanınan süre daha fazladır ve buji ateşlemeli motorlarda NO oluşumunu etkileyen
parametreler; yanma reaksiyonu süresi, tutuşma başlaması, alev hızı, sıkıştırma oranı, motor devir hızı,
silindir içi sıcaklık ve basınç olarak sayılabilir. Bu çalışmada da motor tasarımının ve yakıtın kimyasal
özelliklerinin, NO oluşumunda etkili temel parametreler olduğu görülmüştür. Benzinle çalışma durumunda en
yüksek NO emisyonu 3000 [dak-1] motor devrinde ppm hacim olarak 1289 değerinde ölçülmüştür. Bu durum
ortalama efektif basıncın en yüksek olduğu motor devrinde, basınçla birlikte sıcaklığında yükseleceğinden
dolayı; NO emisyonlarının maksimum değere ulaşmış olmasıyla açıklanmaktadır. Doğalgazla çalışmada en
yüksek NO emisyon değeri 3500[dak-1] motor devrinde ppm hacim olarak 314 değerinde ölçülmüştür. Benzinle
çalışmada ve doğalgazla çalışmada oluşan NO emisyon eğrileri karakteristik benzerlik göstermemiştir.
Benzine göre tasarlanmış bir motorda doğalgaz kullanımının sonucunda; yakıtın kimyasal yapısındaki
farklılıktan dolayı termodinamik değişimler olabileceği düşünülmektedir. Tüm motor
devirlerinde;
doğalgazla çalışmada benzinle çalışmaya oranla %68.17 daha az NO emisyonu oluştuğu görülmüştür.
Doğalgazın difüzyonu benzine göre daha fazla olması ve tutuşma sıcaklığı daha yüksek olmasıyla birlikte
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termodinamik değişimlerin de etkisiyle doğalgazla çalışmada benzinle çalışmaya oranla daha düşük NO
emisyonu oluşması beklenilen bir sonuçtur.

3.5.3.

CO Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Efektif ortalama basıncın artmasıyla beraber CO emisyonlarının arttığı ve yine efektif ortalama
basıncın azalmasıyla CO emisyonlarının azaldığı görülmüştür. CO emisyonlarındaki azalmanın; motor devir
sayısına, ortalama efektif basınca, yanma veriminin artmasına ve yanma reaksiyonunu süresine bağlı olduğu
söylenebilir. Tam yanma için gereken sürenin yüksek devirlerde kısalmasına bağlı olarak eksik yanma
meydana gelmekte ve CO emisyonlarında artışa sebep olmaktadır. Bu durum, ayrıca CO emisyonlarının CO2
emisyonlarına dönüşmesi için; yüksek devirlerde yeterli oksidasyon süresinin sağlanamamasıyla da
açıklanabilir. En yüksek CO emisyon değeri; benzinle çalışmada 1500 [dak-1] motor devrinde % hacim
olarak 0,568 değerinde ölçülmüş olup, doğalgazla çalışmada ise 2500[dak-1] motor devrinde % hacim olarak
0,348 değerinde ölçülmüştür. Tüm motor devir sayılarında ölçülen CO emisyon değerleri genel olarak
değerlendirildiğinde; doğalgazla çalışmada benzinle çalışmaya oranla CO emisyonlarının ortalama olarak %
35,73 azaldığı görülmüştür. Benzinle çalışmada ve doğalgazla çalışmada motor devir sayısına bağlı CO
emisyonu değişim eğrileri karakteristik benzerlik göstermemiştir. Yanma odasında doğalgazın, benzine göre
daha fazla gaz fazında yanması, oluşacak reaksiyonun mertebesi açısından önemlidir. Gaz yanma
reaksiyonlarının hızı üzerinde; yanma odası içeriği, gazların enerji seviyesi, gaz moleküllerinin çarpışma
sıklığı ve ekzotermik reaksiyon verebilecek çarpışma yoğunluğunun etkili olduğu bilinmektedir. Yanma
sırasında CO2 oluşumu, CO oluşumuna göre daha fazla ısı enerjisi vermesine rağmen; yanma sırasında bir
önceki çevrimden kalan CO2’nin, inert durumda bulunması fazla hava içerisindeki reaksiyona iştirak etmemiş
O2 molekülleri ile çarpışarak ortamın enerji seviyesini düşürebilir. Bu durum, CO2 emisyonları ile aynı
durumda olan NO emisyonları içinde söylenebilir. Hava hareketlerini etkileyen motor devrinin, kimyasal
reaksiyonlar üzerinde etkili olduğu birçok araştırmada belirtilmiştir. Doğalgazla çalışmada CO emisyonunun
daha düşük olması; gaz fazında olan doğalgaz üzerinde hava hareketlerinin daha etkili olduğunu
göstermektedir.

3.5.4

CO2 Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Ölçüm yapılan tüm motor devir sayılarında; doğalgazla çalışmada ölçülen CO2 emisyon
değerlerinin, benzinle çalışmada ölçülen CO2 emisyon değerlerine oranla göre daha düşük olduğu
görülmüştür. Benzinle çalışmada en yüksek CO2 emisyon değeri, 3000 [dak-1] motor devrinde % hacim
olarak 8,42 değerinde ölçülmüş olup; doğalgazla çalışmada ise en yüksek CO2 emisyonu 4000 [dak-1] motor
devrinde, % hacim olarak 5,76 değerinde ölçülmüştür. Benzinle çalışmada CO2 emisyonu maksimum değerine
3000 [dak-1] motor devrinde ulaşmıştır. Efektif ortalama basıncın artmasıyla CO2 emisyonlarının
artması beklenilen bir sonuçtur, çünkü efektif ortalama basıncın artmasıyla yanma veriminin arttığı ve
yanmanın iyileştiği bilinmektedir. Efektif ortalama basıncın maksimum değerinin sağlandı motor devir
bandının üzerine çıkıldıkça yanmanın kötüleşmesi ve oksidasyon için gerekli sürenin yetersizliğinden dolayı
CO2 emisyonları azalmaktadır. Hem doğalgazla çalışma hem de benzinle çalışma durumlarında elde edilen
CO ve CO2 emisyonu değişim eğrileri; birbirine zıt karakteristik göstermektedir. Bu durum; yanmanın
iyileşmesiyle CO2 emisyonlarının artması, CO emisyonlarının ise azalması ile açıklanmaktadır. Tüm motor
devirlerinde ölçülen CO2 emisyon değerleri karşılaştırıldığında; doğalgazla çalışmada, benzinle çalışmaya
oranla CO2 emisyon değerlerinde ortalama olarak %33,7 oranında azalma görülmüştür. Öte yandan
doğalgazla çalışmada CO2 emisyon eğrisi, motor devir sayısının artışından bağımsız olarak dalgalanmalar
göstermiştir. Bu durum doğalgazın yanma reaksiyonundaki karakteristiği ve fiziksel özelliklerinin benzinden
farklı olması ve deney motorunun da doğalgaz yakıtına göre tasarlanıp imal edilmemesinin bir sonucu olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca CO2 emisyonlarının oluşumunda, motor devir hızının doğrudan etkisinin olmaması,
CO2 emisyonlarının oluşumunun belirli bir motor devir hızında oluşacak reaksiyon için gerekli zamana ve
oksidasyon hızına bağlı bir fonksiyon olması bu durumu açıklamaktadır. Sonuç itibarıyla oksidasyon
süresinin, yanma odası sıcaklık değerlerinin, hava-yakıt oranlarının ve yanma fonksiyonlarının farklılığından
dolayı doğalgazla çalışmadaki CO2 emisyonu değişim eğrisi, benzinle çalışmadaki ile aynı karakteristiği
göstermemiştir.

3.6. Egzoz Gazı Sıcaklıklarının Değerlendirilmesi
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Şekil 3.6. Egzoz gazı sıcaklık değeri değişim eğrileri

Şekil 3.6’da, egzoz gazı sıcaklık değişim eğrileri gösterilmiştir. Her iki yakıt türü ile çalışmadaki
egzoz gazı sıcaklık verilerine göre oluşturulan eğriler benzer karakteristik göstermektedir. Düşük yük ve
düşük motor devirlerinde egzoz gazı sıcaklıklarının daha düşük olması beklenir. Motor devir sayısındaki
artışın kimyasal reaksiyon hızını artırdığı bilinmektedir. Yüksek motor devirlerinde, tam yanma ürünü olan ve
oluşum entalpisinin yüksek olduğu bilinen CO2 emisyonu oluşumunun artması sonucunda, sıcaklığında artması
gerektiği düşünülebilir. Ayrıca devir sayısının artmasıyla birlikte birim zamanda gerçekleşen çevrim sayısı
artışına bağımlı olarak; birim zamanda emilen dolgu miktarı da artmaktadır. Artan dolgu miktarıyla birlikte,
iş zamanında daha fazla ısı enerjisi açığa çıkar. Dolayısıyla motor devir sayısının artmasına bağlı olarak
egzoz gazı sıcaklıklarının artması beklenilen bir sonuçtur. Tüm motor devir hızlarında ölçülen; doğalgazla
çalışmadaki egzoz gazı sıcaklıkları, benzinle çalışmadaki egzoz gazı sıcaklıklarına oranla daha fazladır.
Tüm devir hızlarında gerçekleştirilen egzoz gazı sıcaklıkları; doğalgazla çalışmada bezinle çalışmaya oranla
ortalama olarak %3,6 oranında atış göstermiştir. Bu durum doğalgazın ısıl değerinin, benzinin ısıl
değerinden daha fazla olmasıyla açıklanmaktadır.

4.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER
4.1. Sonuçlar
1.

Doğalgazla çalışmada yanma reaksiyonunun benzinle çalışmaya oranla ortalama olarak %2,25
oranında daha fakir karışımlarla gerçekleştiği ayrıca doğalgazla çalışmada kütlesel hava/yakıt
oranının da benzinle çalışmaya oranla %13’lere kadar arttığı görülmüştür. Doğalgazla çalışmada
benzinle çalışmaya oranla motor momentinde ortalama olarak %8, motor gücünde ise ortalama
olarak %8.5 civarında azalma görülmüştür. Doğalgazla çalışmada meydana gelen motor performans
kayıplarının, düşük devirlerde azaldığı görülmüştür. Bu durum üzerinde, hava fazlalık katsayısının
ve sürtünme kayıplarının etkili olduğu düşünülmektedir.

2.

Doğalgazla çalışma durumunda, benzinle çalışma durumuna oranla titreşim yoğunluğunun ortalama
olarak %1,5 arttığı belirlenmiştir. Bu artışın, seyir konforunu hissedilir oranda kötüleştirmeyeceği
düşünülmüştür.

3.

Doğalgazla çalışmada, benzinle çalışmaya göre motor gürültüsünde; ortalama olarak %1,5
oranında, maksimum gürültü şiddetinde ise %3 oranında azalma tespit edilmiştir. Doğalgazlı
taşıtların yaygınlaşması durumunda, taşıt motorlarından kaynaklanan gürültülerde önemli oranda
azalma sağlanacağı düşünülmektedir.

4.

Doğalgazla çalışma durumunda, benzinle çalışma durumuna oranla egzoz gazı emisyon değerlerinde
ciddi miktarda azalma tespit edilmiştir. Yüzdelik oranda ifade edilirse, benzin yerine doğalgaz
kullanımında:





HC emisyonlarında yaklaşık olarak %62,
CO emisyonlarında yaklaşık olarak %36,
CO2 emisyonlarında yaklaşık olarak %34,
NO emisyonlarında yaklaşık olarak %68 oranında azalma meydana geldiği görülmüştür.

Egzoz gazı emisyonlarındaki azalmalara istinaden doğalgazla çalışmada yanma reaksiyonunun daha
iyi gerçekleştiği görülmüştür. Doğalgazla çalışmada CO emisyonlarının CO2 emisyonlarına
dönüşümünü sağlayan oksidasyon reaksiyonu üzerinde hava hareketlerinin daha etkili olduğu
görülmüştür.

5.

Doğalgazla çalışmada, benzinle çalışmaya oranla; egzoz gazı sıcaklığındaki ortalama olarak %3,6
oranında görülen artış, doğalgazın ısıl değerinin benzinin ısıl değerine oranla daha yüksek
olmasıyla açıklanmıştır.

6.

Doğalgazla çalışmada, egzoz gazı emisyonlarının daha düşük olmasına ve doğalgazla çalışmada
yanmanın daha fakir karışımlarla gerçekleşmesine istinaden; doğalgazla çalışmada benzinle
çalışmaya oranla; yağlama yağının daha az kirleneceği, egzoz sistemi parçalarının daha az
korozyona uğrayacağı ve bujilerin daha uzun süre kullanılabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla
doğalgaz kullanımının, benzin kullanımına oranla bakım-onarım süreçlerinde harcanan, işletme
maliyetlerini de azaltacağı düşünülmektedir.

4.2. Öneriler
1.

Doğalgazın oktan değerinin yüksek olması ve fakir karışımla yanmasından dolayı, sıkıştırma oranını
artırmakla; motor performansındaki kayıpların azaltılabileceği düşünülmektedir. Doğalgazla
çalışmada; farklı sıkıştırma oranlarının, motor performansı üzerindeki etkilerini belirlemek üzere
deneysel çalışma yapılması önerilmektedir.
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Doğalgazla çalışmada hava hareketlerinin oksidasyon reaksiyonu üzerinde daha etkili olduğunun
görülmesine istinaden; turbo beslemeli buji ateşlemeli motorlarda doğalgaz kullanımının egzoz gazı
emisyonları üzerindeki etkilerinin deneysel olarak çalışılması ve belirlenmesi faydalı olacaktır.

3.

Doğalgazla çalıştırılacak motorun emme manifoldu ve yanma odası, hava-doğalgaz karışımına daha
fazla türbülans sağlayacak şekilde tasarlanır ve düzenlenirse; performans kayıplarının
azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu işlemler yapılmadan ve deneysel çalışmaya başlamadan önce,
sayısal olarak çalışıp modelleme yaparak; türbülanslı akıştaki alev hızları, dolgunun ideal
homojenize karışımı, tutuşma ve alev sönme bölgeleri sayısal olarak belirlenip, incelenmelidir.

4.

CNG yakıt dönüşüm sistemleriyle birlikte tüm motor devir hızlarında; doğalgazla çalışmada,
benzinle çalışmaya oranla daha fakir karışımla yanma sağlayacak bir sistem üzerinde çalışılmasının,
performans kayıplarını azalmak adına fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

5.

Doğalgazla çalışma durumunda; tüm motor devir hızlarında ve yük oranlarında, silindir içi sıcaklık
ve basınç değerlerinin deneysel olarak ölçülmesi önerilmektedir. Ateşleme avansı, gaz
enjektörlerinin açılma zamanı, gaz enjektörlerinin püskürtme miktarı ve gaz enjektörlerinin
püskürtme basıncı; silindir içi sıcaklık ve basınç değerlerine göre kalibre edilirse, efektif motor
veriminde artış ve performans kayıplarında azalma sağlanabileceği düşünülmektedir.

6.

Doğalgaz, ucuz bir yakıt olmasından dolayı ekonomik yönden petrol esaslı yakıtlara oranla oldukça
caziptir. Oto CNG dolum istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi
halinde, ülke genelindeki motorlu taşıtlarda CNG kullanımının önemli oranda yaygınlaşacağı
düşülmektedir. Bu durum; enerji verimliliğine katkı sağlayacağı gibi, hava ve gürültü kirliliğini de
önemli oranda azaltacaktır. Sonuç itibarı ile CNG kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir.
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Abstract
In this study, a two-stroke single-cylinder petrol engine cylinder and its rings are coated with boron using PVD (physical
vapor deposition) method. The use of vegetable oils, which pollute the environment less than mineral oil of petroleum
origin, has been investigated as lubrication oil. Experiments were carried out by mixing 1 lt vegetable oil or mineral based
lubricating oil into 25 lt petrol as lubrication oil. The engine performance of mineral engine oil and vegetable oils, the
formation of soot on the engine components and the tribological performance of these oils have been evaluated. The engine
used for the experimental work was loaded under actual operating conditions and operated for 100 hours for each oil.
After the operation, the engine was disassembled each time and the erosion in the piston and rings was examined and the
results were compared. It has been observed that there is a higher amount of soot deposits on piston and piston rings,
where the use of vegetable oil instead of mineral oil as a lubricating oil causes more wear on the piston - piston surfaces. It
has been determined that the coating reduces abrasion. It has come to the conclusion that it is not appropriate to use
vegetable oils as a two stroke engine lubrication oil.
Keywords: Two-stroke Engine, Tribology, Plant-based Oils

1. GİRİŞ
Günümüzde hızla artan çevre sorunları, petrol kökenli yakıtların tükenme endişesi ve dışa bağımlılığı azaltma
çabaları enerji alanında yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Bu arayışlardan biride petrol kökenli mineral
yağların yerine çevreyi daha az kirleten bitkisel kökenli yağların yağlama yağı olarak motorlarda
kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Ülkemiz gibi tarım ülkesi olan ülkeler açısından yeni bir iş imkânı, dışa
bağımlılığı azaltma ve doğanın korunması açısından önem arz etmektedir [1]. Ülkeler, çevre sorunlarına
yönelik duyarlılığın artması sebebiyle çevreye dost ürünlerin kullanımı için yasalar çıkarmıştır. Almanya
orman bölgelerinde sadece hızlı biyolojik ayrışabilir yağla çalışan ekipmanların kullanımına izin vermiştir[2].
Bitkisel yağların çevreye daha duyarlı olmaları, düşük kükürt içermeleri, tarımsal kaynaklı olması nedeniyle
yenilenebilir olması, ekonomik olması, yüksek alevlenme noktasına, düşük uçuculuk gibi özellikleri
barındırmaları bu yağları yağlama yağı olarak kullanımını cazip hale getirmiştir[1]. Ayrıca bitkisel ve sentetik
yağlar, mineral yağlardan daha kolay biyolojik olarak bozunabilmektedir. Bu çevreyi koruma açısından çok
büyük önem arz etmektedir. [2].
Ayçiçeği, pamuk ve kanola yağının sürtünme özellikleri ile ilgili yapılan çalışma sonucunda bu yağların
alternatif bir yağlayıcı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Metal kesme sanayisinde soya, ayçiçeği ve
kanola yağı metal kesme sıvısı olarak kullanılmış ve bu bitkisel yağların kullanımının uygun olacağı
sonucuna varılmıştır [3].
*
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Bitkisel yağların motorlarda kullanımı ile çevre duyarlılığının yanında iyi yağlayıcılık özellikleri ile sürtünme
katsayısının düşürülmesi sonucunda mekanik kayıpların azaltılması araştırmacıların ilgisini çekmiş birçok
ülkede araştırmacılar farklı çalışma örnekleri sunmuşlardır [4- 5-6-7]. Ayrıca motor parçalarının kaplanması
neticesinde sürtünme katsayısı düşürülerek mekanik kayıpların azaltılmasına yönelik çalışmalarda
araştırmacıların çalışma konuları içinde yerini almıştır [ 8- 9- 10].
Mineral yağlar yerine bitkisel yağlayıcı, yağ katkı maddesi ve bitkisel metil esterler kullanılarak pim disk
aşınma ve sabit yüklü radyal kaymalı yatak test düzeneklerinde yapılan çalışmalarda, iyi triboljik özelliklere
sahip bitkisel yağlar ve ürünlerinin değişik çalışma alanlarında kullanılan taşıtlarda, tarım sektöründe
yağlama yağı ve hidrolik yağı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Bitkisel yağlama yağı adaylarının yüksek
hız, yük, sıcaklık ve dinamik yüklerde farklı malzeme çiftleri ile farklı çalışma koşullarında tribolojik
özelliklerinin hem model test cihazlarında hem de gerçek çalışma sistemlerinde araştırılması halinde daha net
sonuçlara ulaşılabileceği vurgulanmıştır. Aynı çalışmalar düşük sıcaklıklardaki akış özellikleri, oksidasyon
özellikleri, yüksek sıcaklıkta bozunma, mikroorganizma üremesi, vb. mineral yağlara nazaran kötü
performans özellikleri sergileyen bu gibi konularda da önerilebilir. Bu amaçla bitkisel yağ ve ürünlerinin
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi için metalürji, malzeme, kimya ve otomotiv mühendisleri
gibi farklı disiplinler arası çalışmalar büyük önem arz etmektedir [3-11].
Bu çalışmada iki zamanlı motorlarda benzin içerisine katılan mineral yağlama yağı yerine ayçiçek ve kanola
yağı kullanılmıştır. Yağlama yağı olarak bitkisel yağ kullanıldığında piston - segman yüzeylerinde meydana
gelen aşınma ve kurum birikimindeki değişiklik incelenmiştir. Ayrıca mineral yağ ile yapılan çalışmada
segmanlar bor ile kaplanmış / kaplanmamış olarak çalışma gerçekleştirilmiş ve bor kaplamanın aşınma
üzerindeki etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL METOT
Bu çalışmada teknik özellikleri Tablo 1’de verilen tek silindirli iki zamanlı bir benzinli motor kullanılmıştır.
İki zamanlı motorda kullanılan mineral yağlama yağı değiştirilerek yerine bitkisel kökenli yağlama yağları
(yemeklik kanola ve ayçiçeği yağı) kullanılmıştır. Deneyde mineral motor yağı ve bitkisel yağların
motorlarda piston ve segmanlar üzerinde biriktirdiği kurum değerlendirilmiş bu yağların triboloji üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Ayrıca segmanların SEM fotoğrafları çekilerek mikro yapıdaki değişimler belirlenmiştir.
Bu amaçla iki zamanlı motor segmanlarının her ikisi öncelikle kaplanmadan mineral yağ ile çalıştırılmıştır.
Daha sonra motorun her iki segmanı bor ile PVD (fiziksel buhar biriktirme) yöntemi kullanılarak kaplanmış
ve mineral yağ ile çalıştırılmıştır. Bitkisel yağlarla yapılan çalışmada ise sadece kaplanmış segmanlar ile
deney gerçekleştirilmiştir. Yakıt içerisine yağlama yağı olarak 25lt benzin içerisine 1lt bitkisel yağ veya
mineral esaslı yağlama yağı karıştırılarak deneyler yapılmıştır. Deneysel çalışma için kullanılan motor gerçek
çalışma şartlarında yüklenerek her bir yağ için 100 saat çalıştırılmıştır. Daha sonra motor her seferinde
sökülerek kurum oluşumu ile piston ve segmandaki aşınmalar incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Tablo1. Deney Motoru ve Teknik Özellikleri
OLEOMAC SA45TL Su Motoru
Çalışma Prensibi

2 zamanlı

Silindir sayısı

1

Silindir Hacmi

98,2 cc

Yakıt Türü

Benzinli

Gücü

3,4 HP

Emme Derinliği

7,5 m

Basma Yüksekliği

40 m

Su giriş/çıkış borusu çapı

2"

3. DENEYSEL BULGULAR
3.1. Gözleme Dayalı Veriler
Deney motoru benzin-mineral yağ karışımı ve benzin-ayçiçek yağı karışımı ile 100 saat süreyle
çalıştırılmıştır. Aynı çalışma benzin-kanola yağı ile de yapılmak istenmiş fakat 41 saat motorun çalışması
mümkün olmuştur. Şekil 3.1a, 3.1b ve 3.1c de pistonun sırasıyla benzin-mineral yağ karışımı, benzin –
ayçiçek yağı ve benzin-kanola yağı karışımları ile yapılan çalışmalar sonucu pistonların yandan çekilmiş
görüntüsü verilmiştir.
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Benzin içerisine yağlama yağı olarak sadece ayçiçeği yağı veya kanola yağının katılması ile yapılan
çalışmada motorda vuruntulu çalışma sesi duyulmuş ve motorun kanola yağı ile çalışmasından 41 saat sonra
aniden durduğu görülmüştür. Motorun durması ayçiçeği yağında ise hedeflenen 100 saatlik çalışmanın
sonuna doğru gerçekleşmiştir. Motorun soğuması için bir süre bekledikten sonra tekrar çalışabildiği, ancak
yük altında 15 dakika süre ile çalışabildiği görüldü. Motor söküldüğünde segmanların piston yüzeyine
kaynadığı tespit edilmiştir. Piston yüzeyi incelendiğin de ayçiçeği ve kanola yağı ile yapılan çalışmaların her
ikisinde de yüzeyin tümünün kuru bir kurum ile kaplandığı, piston ve segmanlarda derin çiziklerin oluştuğu
tespit edilmiştir. Kanola yağı ile yapılan çalışmada mineral ve ayçiçeği yağı ile yapılan çalışmaya kıyasla çok
daha kısa süre içerisinde piston yüzeyinin sert, kömür karası bir kurum ile kaplandığı piston yüzeyinde
aşınma ve çiziklerin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 3.1. Deney motorunun sırayla benzin-mineral yağ, benzin-ayçiçek yağı ve benzin-kanola yağı karışımı ile
çalıştırılması sonucu pistonların yandan görüntüsü

Her bir yağ için piston ve segmanlar çalışma öncesi temizlenmiş, hassas terazi ile tartılmıştır. Daha sonra
piston ve segmanlar her yağ için çalışma sonrası tekrar tartılmıştır. Piston ve segmanların çalışma öncesi ve
sonrası ağırlıkları kıyaslanarak kurum miktarları tespit edilmiştir. Deney motorunda çeşitli yağlarla yapılan
çalışmalar sonucunda piston ve segmanlardaki kurum miktarı Şekil 3.2 de verilmiştir.

Şekil 3.2. Deney motorunda çeşitli yağlarla yapılan çalışmalar sonucunda piston ve segmanlardaki kurum miktarı

3.2. Piston ve Segmanlardaki Aşınma Davranışı
Deney de kullanılan iki zamanlı benzin motorunda iki segman bulunmaktadır. Pistonun üst kısmında
kompresyon segmanı, alt kısmında yer alan segman ise yağ segmanıdır. Benzin- mineral yağ karışımı ile
yapılan çalışma da her iki segman bor ile kaplanmış ve kaplanmamış olarak iki farklı deney
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.3’ de kompresyon segmanı bor ile kaplanmış ve kaplanmamış olarak mineral yağ
ile yapılan deneysel çalışma da meydana gelen aşınma miktarı görülmektedir.

750

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

Şekil 3.3. Kompresyon segmanı mineral yağ ile yapılan deneysel çalışmada kütle kaybı

Kompresyon segmanı kaplanmamış ve kompresyon segmanı kaplanmış segmanlar kıyaslandığında kaplanmış
segmanda aşınmanın daha az olduğu ölçüm sonuçları ile tespit edilmiştir. Bu durum bor kaplamanın
aşınmaya karşı etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü bor kaplama ile çok sert, düşük sürtünme
katsayısına sahip ve yüksek sıcaklığa dayanan bir yüzey elde etmek mümkündür [12-13].
Deneysel çalışma ayçiçeği veya kanola yağı benzine karıştırılarak iki zamanlı motorda tekrarlanmıştır. Bu
çalışmalarda segmanların her ikisine de kaplama işlemi uygulanmıştır. Şekil 3.4, Şekil 3.5 ve Şekil 3.6’da
sırasıyla çeşitli yağlarla yapılan çalışma sonucu piston, kompresyon segmanı ve yağ segmanında meydana
gelen kütle kayıpları verilmiştir.

Şekil 3.4. Farklı yağlarla yapılan çalışmalar sonucunda piston ve segmanlarda meydana gelen aşınma miktarı (mg)

Deneysel çalışmanın farklı yağlarla yapılması neticesinde şekiller analiz edildiğinde piston ve segmanlarda
meydana gelen aşınma en düşük mineral yağda gerçekleşmiştir. Bitkisel yağ kullanımı ise aşınmayı
arttırmıştır. En kötü sonuç kanola yağı ile yapılan çalışmada elde edilmiştir.
Bitkisel yağların iki zamanlı motorlarda yağlama yağı olarak kullanımı kütle kaybına bağlı aşınma noktasında
ele alındığında iyi bir netice vermediği görülmektedir. Bu durum bitkisel yağların setan sayısının yüksek
olması ile yakıtın kendi kendine tutuşma özelliğini arttırması ile açıklanabilir. Çünkü benzinin setan sayısı
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çok düşüktür, bu değer ayçiçeğinde 36, kanola da ise 37 olarak görülmektedir. Bitkisel yağ benzine 25/1
oranında karıştırıldığında setan sayısı artmış ve böylelikle vuruntulu yanmaya sebep teşkil etmiştir. Bu durum
yanma sırasında aşırı sıcaklık ve basınç dalgalanmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu sıcaklık piston ve
segmanların aşırı genleşmesine, basınç dalgalanmaları ise piston ve segmanlarda sürtünme etkisinin
artmasına neden olmuştur. Böylelikle kütle kaybına bağlı aşınmalar da artmıştır.
Bitkisel yağlar ile yapılan deneysel çalışmalarda aşınmaların fazla oluşmasında bitkisel yağlardaki karbon
fazlalığı da etkili olmuş olabilir. Karbon sayısının fazlalığı yanma sonucu artıklara karbon birikintilerine
sebep olabilir. Bu durum bitkisel yağlarla yapılan çalışma sonucunda piston ve segmanlarda biriken fazla
miktardaki kurum ile de kendi göstermiştir. Bu karbon birikintisi, efektif sıkıştırma hacmini azaltmanın
yanında düşük ısı iletkenlikleri sebebiyle soğutma verimini düşürür, böylece akkor hale gelerek yakıtın kendi
kendine tutuşmasına neden olur. Bu üç durumda motorda vuruntuya sebep olarak motor elamanlarının
aşınmasına sebep olur.
Bitkisel yağların viskozitelerinin mineral yağa oranla daha düşük olması motor elamanları arasında yağ filmi
oluşturmada yetersiz kalmıştır. Bu durum madeni teması arttırarak, sürtünme ve buna bağlı olarak sıcaklığı
yükseltmiştir. Sürtünme ve sıcaklığın artması motor elamanlarında aşınmayı hızlandırmıştır.
Piston ve segmanlardaki kayıplar incelendiğinde yağlama yağı olarak bitkisel yağın kullanımı aşınmayı
arttırmıştır. Ayçiçeği yağı kullanımı, sadece mineral yağ kullanımına kıyasla daha fazla aşınmaya neden
olmuştur.
Şekiller incelendiğinde bütün yağ çeşitlerinde kompresyon segmanı dediğimiz birinci segmanda yağ
segmanına oranla aşınmanın daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum çalışma şartları düşünüldüğünde
olması gerekeni doğrular nitelikte bir sonuç ortaya çıkardığı söylenebilir. Çünkü kompresyon segmanı yanma
odasına daha yakın olduğundan yüksek sıcaklık ve basınçlara maruz kalır. Ayrıca silindir yüzeyi ve segman
arasındaki yağlamanın üst ölü noktaya doğru gidildikçe sıcaklığın viskoziteyi olumsuz etkilemesi sebebiyle
yetersiz kalması aşınma miktarında artışa sebep olabilmektedir.
3.3. Segmanlarda SEM Analizleri ile Aşınma Davranışı Tespiti
Deney motorunda piston çevresinde iki segman bulunmaktadır. Bunlardan pistonun üst kısmında bulunan
kompresyon segmanı, alt kısmında bulunan segman ise yağ segmanıdır. Mineral ve bitkisel yağlar ile yapılan
deneysel çalışmalar sonrasında kompresyon segmanları ve yağ segmanları sökülerek aşınma davranışlarını
incelemek amacıyla SEM analizleri yapılmıştır.
Şekil 3.7a ve 3.7b de mineral yağ ile yapılan çalışma sonucunda kompresyon segmanlarının kaplanmamış ve
kaplanmış yüzeylerinin SEM fotoğrafları görülmektedir. Deneysel çalışmalarda kaplanmamış ve kaplanmış
kompresyon segmanlarının aşınma davranışları SEM analizleri doğrultusunda kıyaslandığında kaplanmış
segmanlarda aşınmanın daha az olduğu görülmüştür. Bu sonuç bor kaplamanın aşınma direncini arttırdığını
göstermektedir. Çünkü bor kaplama işlemi ile yüksek aşınma direnci özelliği ve daha düşük sürtünme
katsayısını sağlayan yüzey elde etmek mümkündür. Ayrıca bor kaplı malzemelerin yüksek sıcaklıklardaki
mukavemeti ve aşınmaya gösterdiği direnç sebebi ile çok az yağlayıcı veya yağlayıcı kullanılmadan
çalışmaya olanak sağlayacağından çevreye de olumlu katkısı söz konusudur. Borun oksijene olan ilgisi ise
yüzeyde koruyucu bir oksit tabakası meydana getirerek sürtünmeli aşınmalarda sürtünme katsayısını
düşürmekte ve yüzeylerin birbirine kaynamasını önlemektedir [12-13].

(a)

(b)

Şekil 3.7. Mineral yağ ile yapılan çalışma sonucunda kompresyon segmanının sırasıyla kaplanmamış ve kaplanmış
yüzeylerinin SEM fotoğrafları
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Şekil 3.8a ve 3.8b de mineral yağ ile yapılan çalışma sonucunda yağ segmanlarının kaplanmış ve
kaplanmamış yüzeylerinin SEM fotoğrafları görülmektedir. Mineral yağ ile yapılan çalışmada bor ile
kaplanmış ve kaplanmamış yağ segmanların aşınma davranışları incelendiğinde kaplanmış yağ segmanında
aşınmanın daha az olduğu görülmüştür. Bu duruma bor kaplamanın yukarıda ifade edilen özelliklerinin neden
olduğu düşünülmektedir.
Her iki deneysel çalışmada da kompresyon ve yağ segmanlarının aşınma davranışları SEM analizleri
doğrultusunda kıyaslandığında kompresyon segmanlarında aşınmanın daha fazla olduğu görülmüştür. Bu
durum kompresyon segmanının ve yağ segmanın çalışma şartları göz önüne alındığında beklenen bir sonuç
olduğu söylenebilir. Çünkü kompresyon segmanı yanma odasına yakın olması sebebiyle daha yüksek sıcaklık
ve basınç altında çalışmaktadır. Basıncın yüksek olması segmanı silindir yüzeyine daha kuvvetli bir şekilde
bastırarak sürtünme sonucu aşınma miktarını artırırken, sıcaklığın viskozite üzerindeki olumsuz etkisi
yağlamayı kötüleştirmekte ve bu nedenle aşınmayı arttırmaktadır.

(a)

(b)

Şekil 3.8. Mineral yağ ile yapılan çalışma sonucunda yağ segmanının kaplanmamış ve kaplanmış yüzeylerinin SEM
fotoğrafları

Deneysel çalışmalar kompresyon ve yağ segmanları bor ile kaplanmış olarak ayçiçeği ve kanola yağları ile de
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda SEM analizleri yapılarak aşınma davranışları incelenmiştir. Şekil
3.9a ve Şekil 3.9b ayçiçeği yağı ve kanola yağı ile yapılan çalışma sonucunda kompresyon segmanlarının
kaplanmış yüzeylerinin SEM fotoğrafları görülmektedir.
Ayçiçeği yağı ve kanola yağı ile yapılan çalışma sonrası kompresyon segmanlarının SEM analizleri
incelendiğinde mineral yağa kıyasla aşınmanın çok olduğu görülmüştür. Segman yüzeyinde derin çizikler ve
parça kopmalarının olduğu tespit edilmiştir. Bu durum yağlama yağı olarak mineral yağ yerine ayçiçeği yağı
veya kanola yağının kullanımının iyi bir tercih olmadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Kanola yağı ile yapılan çalışma sonrasında kaplanmış segmanların SEM fotoğrafları incelendiğinde daha
belirgin bir aşınmanın olduğu dikkat çekmektedir. Mineral ve ayçiçeği yağına kıyasla çiziklerin ve parça
kopmalarının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum kanola yağının yağlama görevini yerine iyi
getiremediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca analizlerde segman yüzeylerinde karbon birikintilerinin olduğu
göze çarpmaktadır. Bu duruma kanola yağının yanmayı kötüleştirmesinin sebep olduğu düşünülmüştür.

(a)
(b)
Şekil 3.9. Ayçiçek yağı ve Kanola yağı ile yapılan çalışma sonucunda kompresyon segmanının kaplanmış yüzeylerinin
SEM fotoğrafları
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Şekil 3.10a ve Şekil 3.10b ayçiçeği yağı ve kanola yağı ile yapılan çalışma sonucunda yağ segmanlarının
kaplanmış yüzeylerinin SEM fotoğrafları görülmektedir. Her iki yağla yapılan çalışma sonrası yağ
segmanlarının SEM fotoğrafları analiz edildiğinde mineral yağa kıyasla segman yüzeyinde daha fazla
aşınmalar ve parça kopmaları mevcuttur. Bu durum kanola yağında daha belirgin olarak kendini
göstermektedir.
Ayçiçek yağı ve kanola yağı ile yapılan çalışmalarda da yağ segmanlarında aşınmanın kompresyon
segmanlarına nazaran daha az olduğu görülmüştür. Bu durumun daha önceden de izah edildiği gibi çalışma
şartlarının farklılığından kaynaklandığı düşünülmüştür.

(a)

(b)

Şekil 3.10. Ayçiçek ve Kanola yağı ile yapılan çalışma sonucunda yağ segmanlarının kaplanmış yüzeylerinin SEM
fotoğrafları

Deneysel çalışmada mineral yağ, ayçiçeği yağı ve kanola yağı ile çalışma sonrası segmanların SEM
görüntüleri karşılaştırıldığında kanola yağı ile yapılan çalışmada segman yüzeyinin daha fazla deformasyona
uğradığı görülmektedir. Segman yüzeyindeki bu derin aşınmaların nedeni benzine katılan bitkisel yağların
setan sayısını yükselterek vuruntuya sebep olması olabilir. Çünkü vuruntulu çalışma sonucu oluşan yüksek
basınç ve sıcaklıklar silindir, piston ve segman gibi motor elamanlarını termal gerilme ve şoklara maruz
bırakmaktadır. Bu durum motor elamanlarının normalin üstünde bir yük altında çalışmalarına neden
olmaktadır. Böylece piston ve segmanlar silindir yüzeyine daha yüksek bir kuvvetle itilmiş olacaktır. Kısaca
basıncının yüksek olması segmanın silindir yüzeyine uyguladığı sürtünme kuvvetini arttırmış ve sıcaklığın
etkisiyle birleşince segman yüzeyinde derin çiziklere neden olduğu söylenebilir.
Bitkisel yağların kullanımı SEM fotoğrafları incelendiğinde motor elamanlarında aşınmaları arttırmıştır.
Bunun nedenlerinden bir diğeri daha önce kütle kaybına bağlı aşınmalar kısmında anlatıldığı gibi yemeklik
bitkisel yağların viskozitelerinin düşük olmasından kaynaklanabilir. Düşük viskozite, sıcaklığın artması ve
dengesiz basınçlar parçalar arasında yağ filmi oluşumunu engelleyerek aşınmaları arttırmış olabilir.

4. DENEY SONUÇLARI VE ÖNERİLER
Yağlama yağı olarak mineral yağ yerine, bitkisel yağ kullanıldığında piston - segman yüzeylerinde daha fazla
aşınmanın meydana geldiği, daha fazla miktarda kurum birikintisinin olduğu görülmüştür. Kaplamanın
aşınmayı azalttığı belirlenmiştir. Bitkisel yağların iki zamanlı bir motorda yağlama yağı olarak kullanımının
uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Bu deneysel çalışmada, yemeklik yağ olarak işlenmiş bitkisel yağların iki zamanlı bir motorda yağlayıcı
olarak kullanımının iyi sonuçlar vermediği görülmüştür. Bitkisel yağların kimyasal özellikleri üzerinde
yapılacak bilimsel çalışmalar ile çevre dostu bu yağların içten yanmalı motorlarda ve makine sistemlerinde
yağlayıcı olarak kullanılabilir duruma getirilmesi mümkün olabilir. Bu durum tarım ülkesi olan ülkemiz için
yeni istihdam alanları, enerji maliyetlerinde düşüş, enerjide dışa bağımlılığı azaltma gibi büyük faydalar
sağlayabilir. Bu ancak farklı bilim dallarının (malzeme, otomotiv, metalürji, kimya gibi) işbirliği içinde
yapacakları çalışmalar ile mümkündür.
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Abstract
Ball joints are widely used for vehicle suspension and steering system connections. Outer ball joints and
suspension ball joints are spherical bearings and consist of steel or aluminum housings, plastic ball race
(socket), ball stud and end cap. These components are assembled by rolling operation. The design of
rolling edge at housing, end cap geometry and closing (rolling) parameters are affecting ball joint
breakaway torque, tilting torque, radial/axial elasticity and stiffness values. These functional values are
significant properties for automakers and they provide to predict wear behavior of ball joints. Thus, the
aim of the research is experimental approach with using different rolling edge design, end cap thickness
and rolling parameters to achieve optimum design parameters for ball joint assembly. Therefore several
ball joints were produced with different combination of housing rolling edge geometry, end cap thickness
and rolling parameters. After that torque, elasticity and stiffness values have been determined by testing.
Experimental results showed that different rolling edge design, end cap and rolling parameters affected
the torque, elasticity and stiffness. In addition, the optimum design and process parameters have been
defined depending on test results.
Keywords: Ball joint, breakaway torque, radial elasticity, axial elasticity, outer tie rod, wear.

1. INTRODUCTION
An automobile ball joint is part of the steering and suspension systems. That can be rotated in every degree of
freedom for the kinematic movements of the car [1]. Ball joints commonly consist of housing, ball race, end
cap, ball stud and sealing boot [2]. These components are generally assembled with rolling operation in
production line. Incorrect design, improper measurements tolerances, slight variations in surface roughness of
the parts and differences in the deformation rate of the rolling process can ensure that the ball joint does not
reach the desired working torque, gap and accordingly stiffness values [3]. Radial or axial gap values have
significant influence at ball joint wear performance. Therefore ball joints generally are produced with small
gap to achieve required wear performance level. On the other hand, high tightness shows high friction
moments on the joints which are not desired [4].
The importance of lightweight design in the automotive industry is increasing day by day. Nowadays, it is
desired to produce ball joints with aluminum body [5]. In order to achieve the desired rolling geometry and
functional properties, the design of the rolling edge must be different from the steel housing [6]. In this study,
it was aimed to investigate the effect of different designs on the ball joint functional properties and to reach
the optimum rolling edge and end cap designs according to torque, displacement and stiffness test results.
Also in this study, the design which could show highest wear performance was determined according to
displacement and stiffness test results.
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2. MATERIAL AND METHOD
In this study, ball joints were produced with different rolling edge design and end cap thicknesses by using
aluminum housing (EN AW-6082-T6).

2.1. Aluminum Housing Rolling Edge Design
The design of the rolling edge of the housing is one of the parameters affecting the rolling geometry.
Therefore, the dimensions "a" and "b" shown in Fig. 1 must be designed correctly. The effect of the "b"
length on different values on the functional values of the ball joint is investigated.

Fig. 1. Rolling edge design of ball joint housing

2.2. End Cap Thickness
The thickness of the end cap shown in Fig. 2 with the dimension "c” is one of the parameters affecting the
rolling geometry. Therefore, experimental analyzes were made on two different end cap thicknesses.

Fig. 2. End cap thickness.

2.3. Design Parameters
In this study torques, elasticity and stiffness values of ball joints were investigated for different designs of
aluminum housing with different rolling edge design and different end cap thickness. The design parameters
of the produced ball joints are shown in Table I.

Table I. Different design type of ball joints
Design Type

Rolling Edge (mm)

End cap (mm)

V1

b + 0,5

c

V2

b + 0,5

c +0,5

V3

b

c

V4

b

c + 0,5

2.4. Torque and Displacement Tests
The test setups are shown in Fig. 3 and Fig. 4 are used to perform the displacement tests. After the samples
were placed in the test assembly, the part was axially or radially loaded the tests were performed according to
AK-LH-14 [7].
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Fig. 3. Test setup of Axial displacement.

Fig. 4. Test setup of radial displacement.

The breakway rotational and rototating torque test setup are shown in Fig. 5. The tests were performed
according to AK-LH-14 [7].

Fig. 5. Torque test setup.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, ten ball joints were produced for each different design obtained with different rolling edge
designs and different end cap thicknesses. The parts produced by different rolling edges and different end cap
thickness have four different designs (V1, V2, V3 and V4). All ball joints were manufactured in the same
assembly line and with the same production parameters. Section cut of ball joint with V1, V2, V3 and V4
design is shown in Fig. 6

Fig. 6. Section cut of V1, V2, V3 and V4 design ball joints

Breakaway torque (MdL) and rotational torque (Md) tests were performed to ball joints according to AK-LH14 test specifications. Obtained results are shown in Table II.

Table II. Breakaway and rotation torque test results
Design Type

Breakaway Torque M dL

Rotation Torque

(N.m)

M d (N.m)

V1

4,88 ± 0,63a,b

1,37 ± 0,06b

V2

4,52 ± 0,44b

1,34 ± 0,09b

V3

5,20 ± 0,45a

1,55 ± 0,16a

V4

4,71 ± 0,41a,b

1,41 ± 0,06b

Mean values (ten samples) standard deviation indicated by different superscripts letters
in the same column are significantly different (p < 0, 05).

There is a significant difference between torque tests results of ball joints produced with different designs (p
<0, 05).
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When the results were compared according to breakaway rotating torque (MdL) results, the design with the
highest value is V3 and the design with the lowest MdL is V2. The MdL test results of ball joints with V1 and
V4 designs are not statistically different. When the rotation torque (Md) results are compared, the design in
which the highest value is obtained is again the V3 design. However, the Md test results of ball joints with
V1, V2, V4 designs are not statistically different. High friction torque is an undesirable condition because it
affects driving comfort. For this reason, the ball joint manufacturers want the ball joint to be resistant to wear
and static loads, while at the same time want to be within the range of torque values that the part will have
[1]. Therefore, the frictional moment of the part must be taken into account when changing the design
parameters during the design and production of the part. Similar observation was found with Gürsel ve Çakır
(2011) [4].
Axial/radial gap (S ax and S rad ) and axial/radial stiffness (C ax ,C rad ) tests were performed to ball joints
according to AK-LH- 14 test specifications. Obtained results are shown in Table III.

Table III. Gap and stiffness test results

Design

Axial

Axial

Stifness

Type

Gap

C ax (kN/mm)

S ax (mm)

Radial

Radial

Gap

Stifness

S rad (mm)

C rad (kN/mm)

V1

0,026 ± 0,005a

60,6 ± 5,6a,b

0,126 ± 0,005a

37,5 ± 1,1b

V2

0,030 ± 0,000a

57,3 ± 3,2b

0,120 ± 0,007a,b

40,6 ± 3,5a,b

V3

0,028 ± 0,004a

58,8 ± 2,8b

0,122 ± 0,004a,b

40,2 ± 2,0a,b

V4

0,024 ± 0,005a

64,5 ± 3,9a

0,118 ± 0,004b

41,0 ± 1,7a

Mean values (ten samples) standard deviation indicated by different superscripts letters
in the same column are significantly different (p < 0, 05).

There is a significant difference between axial stiffness (C ax ), radial displacement (S rad ) and radial stiffness
(C rad ) results of the produced aluminum ball joints (p <0, 05). However, when the axial displacement (S ax )
test results were analyzed statistically, no significant difference was found (p> 0.05). For the C ax and C rad
results, the V4 design shows the highest results (64,5 kN / mm and 41,0 kN / mm). There is no statistically
significant difference between the V1, V2 and V3 designs in terms of C ax test results. According to the C rad
test results, the smallest values are V1 design and there is no statistically significant difference between V2
and V3 design. The higher the stiffness values of the ball joint and the lower the gap values are, the lower the
possible, the better the wear performance of the part is determined by Bong-su et al. (2016).

4. CONCLUSION
Torque tests results show that the V3 design has the highest torque results compared to the other designs. On
the other hand, when displacement test results were examined, it was found that ball joints with different
rolling designs did not show any statistically significant difference. For example, it has been statistically
determined that ball joints with high torque values do not have a significant difference in displacement test
results when compared to other designs. When the values of axial and radial stiffness are examined, it is
determined that the V4 design has the highest values. It has been found that there is no linear relationship
between displacement and stiffness values with torque values of ball joints according to test results.
According to the obtained ball joint functional values, V4 design is considered as the best design in terms of
wear performance.

760

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

ACKNOWLEDGMENT
This research was supported by ZF Lemförder Aks Modülleri A.Ş.

REFERENCES
[1] Bong-Su, S., Seong-Uk, K., Jong-Kyu, K. and Kwon-Hee, L., Robust design of an automobile ball joint considering the
worst-case analysis, Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers, 16(1):102-111, 2016.
[2] Bong-Su, S. and Kwon-Hee, L., Process design of a ball joint, considering caulking and pull-out strength, The Scientific
World Journal, 14: 1-10, 2014.
[3] Wang, K., Kovacs, G., Wozny, M. and Fang, M., Knowledge Enterprise: Intelligent strategies in product design,
Manufacturing, and Management, Springer, 1045p., 2006.
[4] Gürsel, K.T., ve Çakır, S., Sıvama ile monte edilen mekanizmalarda oluşan sıkıştırma kuvvetlerinin saptanması,
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(3): 143-156, 2011.
[5] Kim, J. K., Kim, Y. J.; Yang, W. H., Park, Y. C., and Lee, K. H., Structural design of an outer tie rod for a passenger
car, International Journal of Automotive Technology, 12(3): 375–381., 2011.
[6] Taş, K., Binek araç rotunun push-out ve yorulma performansının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi, Master
Thesis, Ege University Graduate School of Natural and Applied Sciences, 104p., 2017.
[7] Arbeitskreis-Lastenheft, Suspension Joints, 2004.

761

A Virtual Instrumentation Application
Y. Ege1*, H. Çıtak2, M. Çoramık1
Necatibey Education Faculty and the Department of Physics, Balıkesir University, Balıkesir
10100, Turkey
2
Balıkesir Vocational High School, Electric Program, Balıkesir University, Balıkesir 10145,
Turkey

1

Abstract
For a microprocessor based circuit, a circuit drawing program which makes the simulations of the
electronic circuits visually like Proteus is required. Because, such these software give chance to see the
effect of the changes that will be made in embedded program and the value changes of circuit components
in a virtual environment. If the microprocessor in your circuit operates on the basis of data from
computer hardware, a software which has graphical programming features like LabVIEW is also
required for making contact with computer hardware. It is very important to see the effect of changes
made on the program that is developed with this software. In this case, the electronic circuit simulation
program and the program that will control the computer hardware must be connected to a computer
hardware produced in virtual environment (like USB, serial port). With this regard, in this paper, it is
studied on a step motor’s control by making contact with LabVIEW and Proteus on a virtual USB port. In
the paper, communication procedures of both software and sample application are explained in detail.
Keywords: Computer Hardware, LabVIEW, Step Motor, Proteus.

1. INTRODUCTION
A microcontroller contains the microprocessor (CPU) in which arithmetic and logical operations are
performed, the memory (RAM) in which the temporary data is held, the memory (ROM) in which the first
instructions of the system are held, and the I/O pins [1-3]. In industrial applications, digital or analog sensors
are connected to the input units of the microcontrollers, and warning modules or control units are connected
to the output units. [4]. Here, reading and evaluation of the sensor data and the flow of control process is
determined by the software. In addition to this, microcontrollers also take an active role in the computerized
control process. The presence of the computer in the control process provides remote access and data storage
convenience. In this case, text or graphical programming languages are needed to provide communication
between the computer and the microcontroller. Recently, LabVIEW; a graphical programming language, is
widely used in industrial applications.
LabVIEW is a powerful and flexible program that uses a graphical programming language. The program can
use data buses such as serial and parallel ports, General Purpose Interface Bus (GPIB), PCI, PXI, USB in data
collection and sending process. In normal versions of LabVIEW, there are loop blocks (for, if, while, etc.),
arrays, the blocks where mathematical character-logic operations are performed, the blocks that perform
filing operations, the blocks that perform sound, graphics, and timer operations. Loop blocks contain
"formula node", where C programming language commands can be added, and "mathscript" blocks where
Matlab program commands can be added. In addition, there are software units that contain blocks such as
data collection and sending, serial and parallel port control, image processing, motion control, signal
processing, design of control systems, FPGA (Field Programmable Gate Array) [2,3]. The LabVIEW
*
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program is called a virtual instrument because it imitates the functions of real hardware [5]. Virtual
instruments consist of three parts.
1. Front Panel is the user interface that contains the controls, graphics, and indicators of the program.
Keyboard and mouse are used for data entry.
2. Block Diagram is the section that contains the program commands created in the graphical programming
language. Only the blocks of which data structures and connection structures are appropriate can be
connected to each other. Program flow is possible by passing between blocks.
3. Virtual instrument icon provides a program to be used as a subprogram in another program.
A developed LabVIEW program usually communicates with the microcontroller through a USB or a serial
port. C or Visual Basic programming languages are used for programming the microcontroller. Before the
circuit is printed, it can be tested with the Proteus (ISIS) simulation program whether the program works in
the microcontroller or not. This allows for saving the time, money, and energy, as well as changing the values
of the circuit elements and the microcontroller's program [6-8]. Thus, circuit outputs can be seen again and
again.
The purpose of this study is to connect the electronic circuit simulation program (Proteus) and the control and
display program (LabVIEW) to a computer hardware (USB, Serial Port) created in the virtual environment.
For this purpose, in this study, a stepper motor control and analog data acquisition are performed by
communicating LabVIEW and Proteus programs via a virtual USB port. In the paper, communication
procedure of both software and sample application are explained in detail.

2. MATERIAL AND METHOD
First of all, the 7.10 version of the Proteus program, which is compatible with the computer operating system
and the electronic design is done with it, was installed on the computer. A virtual USB port driver is created
from the "Install USB Drivers" tab in the Proteus (ISIS) program. Subsequently, a proteus project, in which a
servo motor is controlled and analog data is received by using the PIC18F4550 microcontroller is developed
(Fig. 1).
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Fig.1. Developed Proteus (ISIS) Project by using PIC18F4550 Microcontroller

In the project, the AN0 pin of port A of the PIC18F4550 microcontroller is set as analog input, and the RB0
pin of port B is set as digital output. L297 and L298N in the project are drivers of bipolar stepper motor. The
microcontroller program of the project is written in the C language, and the vendor ID and the product ID of
the USB are defined (Appendix A).
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In the next step, the driver files for the virtual USB port (Virtual Instrument Software Architecture-VISA),
required for the LabVIEW program to be developed using the "NI VISA Driver Wizard", are created. The
IDs which are set for the microcontroller are chosen the same in these driver files. Thus, both Proteus (ISIS)
and LabVIEW programs can be connected to the virtual USB port with the same ID. With the right-click on
the files ending .inf , with the help of “install” command, these files are sent into “system32” files. It is then
right-clicked on the "Generic USB Hub" tab in the "Device Manager" section and this driver has been
updated. While updating, the location of the generated .inf files is selected for the file location. After the
update, "NI-VISA USB Devices" title is created under "Device Manager" and on the lower tab of it, the name
of the USB drive is seen.
Block diagrams and front panel views of the LabVIEW project developed for the display of analog data from
the microcontroller and for stepper motor control are as shown in Fig.2.

(a)

(b)
Fig. 2. Developed LabVIEW project (a) Block Diagram, (b) Front Panel

In the study, the proteus project is first run for the communication of the Proteus project and the LabVIEW
project. In this case, the USB devices that have ID definitions are connected to hardware. This can be
observed at the bottom right of the screen with a "New device found" warning. In the second phase, the
LabVIEW project is run and the virtual USB port connected with proteus project is selected from the "VISA
Resource Name" tab. After this step, when the analog input value is changed in the proteus project, this
change can be graphically displayed in the LabVIEW project. In addition, the operation of the engine in the
proteus project can be controlled by changing the position of the "motor control" button in the LabVIEW
project.

3. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
In this study, we describe how to create a virtual USB port for Proteus and LabVIEW programs, and how the
projects developed in these two programs communicate with each other via this virtual USB port. The most
important point here is the creation of a common hardware where the same IDs are used to connect both
programs. Also, it is necessary to know at least one of the micro controller languages (C, Visual Basic,
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Delphi, Assembly, etc.) and LabVIEW which is a graphic-based program. Also, in order for these programs
to work, the hardware features to be found on a computer must also be known.
The Proteus program is compatible with Windows XP or higher operating systems. It is recommended that
the processor should be at least a Celeron or Pentium III and the computer should be at least 256 MB of RAM
so that the program can run efficiently. The LabVIEW program requires at least 4 GB of memory to be
installed on a 64-bit Windows operating system. In addition, the virtual USB port driver for Proteus and
LabVIEW programs have not compatible with the Windows 10 operating system, yet. That is why, this study
is performed on a computer with Windows 7 operating system.
If the communication procedures mentioned in the study are carried out but communication is still not
possible, the operating frequency settings of the microcontroller should be checked. The operating frequency
in the embedded program and the internal or crystal oscillator frequencies of the PIC microcontroller in the
project must be the same. After the simulation of the electronic design is verified, in the printed circuit to be
installed, the grounding line of the USB port and the general grounding line must be connected to the same
place. A potential difference if it is not connected to the same place can cause the USB port to burn.

APPENDIX A
#include <18F4550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48M)
#DEFINE USB_HID_DEVICE TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE 8
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_RX_SIZE 8
#include <pic18_usb.h>
#include <usb_desc_hid.h>
#include <usb.c>
#define LEDR PIN_C0
#define LEDV PIN_C1
#define LED_ON output_low
#define LED_OFF output_high
#define VENDOR_ID
8087
#define PRODUCT_ID
0024
int8 Analog[8];
int8 Stepper[8];
void main() {
setup_adc_ports(AN0);
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
set_adc_channel(0);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
LED_ON(LEDR);
LED_OFF(LEDV);
usb_init();
usb_task();
usb_wait_for_enumeration();
LED_ON(LEDV);
LED_OFF(LEDR);
while (TRUE)
{
usb_task();
if (usb_enumerated())
{
Analog[0]=read_adc();
usb_put_packet(1, Analog, 1, USB_DTS_TOGGLE);
if (usb_kbhit(1))
{
usb_get_packet(1, Stepper, 1);
if (Stepper[0]==1)
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{
LED_ON(PIN_B0);
}
else
LED_OFF(PIN_B0);
}
}
}
}
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Abstract
Nowadays, programming languages like assembly, C++, Pascal and Visual Basic are widely used in
computer programming. Visual Basic is the most high-level programming language in these languages.
This language is used in short-term projects that intensely use data base communication. Also,
communicating with the computer hardware is easy with this language (Visual Basic). However, an
electronic project that works with computer hardware requires a PIC microprocessor for two way
communication. To see the effects of changing in program that is embedded in PIC microcontroller will
provide money and time saving before building electronic circuit. At this point, there is need for a circuit
drawing program such as Proteus. However, for an electronic design in which computer hardware will
be used, it is required to produce a virtual computer hardware and to correlate software on this
hardware. With this regard, in this paper, it is studied on a servo motor’s control by connecting Visual
Basic and Proteus on a serial port. In the paper, communication procedures of both software and sample
application are explained in detail.
Keywords: PIC Microprocessor, Visual Basic, Servo Motor, Proteus.

1. INTRODUCTION
Data communication is the transfer of a digitally encoded information between two devices. Data
communication is divided into two; series and parallel. There are two hardware on a computer, which we can
communicate in serial; serial port and USB port. In the serial port, data transfer is carried out via a single line
for both the transmitted data and the received data. For this reason, the serial port is a bidirectional port. In
serial communication, data packets are marked with start and end bits, and they are sent with successive
signals. Serial port communication in computers is done in RS232 standard. The signal levels of the RS232
standard are higher than the TTL level. In order to convert RS 232 signals to TTL level, level adaptive
integrations are used on computer motherboard. In addition, by using the UART interface, serial data is
converted into parallel data, parallel data is converted into serial data, and these data can become processable
on the computer motherboard [1-4]. In simulation programs such as Proteus, these operations are performed
by Max 232 integrated circuit. If two devices are to be communicated via the serial communication port, the
data transmitter end of one must be connected to the data receiver end of the other one, and the ground
(GND) terminals must be connected to each other. In addition, the baud rate at which the serial port speed of
the two devices is determined must be the same [5-8].
Today, many programming languages such as assembly, C ++ and Visual Basic are used to communicate
with a computer's serial port. These are examples for low, middle and high level programming languages,
respectively. Visual Basic, the high level programming language, is an object-based and visual programming
*
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language. The programs written with high level programming languages need to be translated into machine
language to work. For this, the compiler of the language in which the program is written is used. For example,
PIC BASIC Pro is used as Basic compiler, and PIC C Compiler is widely used as C compiler [7, 9].
In addition to this, in an electronic project that will work with the computer's serial port, a PIC
microcontroller is required for bidirectional serial communication. Also, the effects of the changes to be made
in the embedded program of the microcontroller in series communication via a circuit drawing and simulation
program such as Proteus (ISIS) can be seen without setting the circuit. This saves time and money. There is
also no need to have a serial port in the computer hardware for the simulation of an electronic design using a
serial port [9]. For this, a virtual serial port must be produced and the microcontroller and computer software
must be communicated through this serial port. For this purpose, in this study, Visual Basic and Proteus
communication is provided via a virtual serial port and a servo motor control is studied. In this paper, the
communication procedure of both software through serial port is explained in detail.

2. MATERIAL AND METHOD
First of all, the 7.10 version of the Proteus program, which is compatible with the computer operating system
and electronic design is done with it, is installed on the computer. Since there is no real serial port on the
computer hardware, a virtual serial port named COM1 is created via the "Virtual Serials Port Emulator"
program. Subsequently, a proteus project, in which a servo motor is controlled and analog data is received by
using the PIC16F877 microcontroller is developed (Fig. 1).
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Fig.1. Developed Proteus (ISIS) Project by using PIC16F877 Microcontroller

Servo is a closed loop control system which detects the error of the operation of any mechanism, monitors it
with the aid of a feedback system and reports the error to the driver. Servo systems are divided into 4 types
according to the control structure: speed, position, moment and hybrid control system. Servo motors are the
mechanisms in which position, speed or acceleration are controlled. Any of the AC, DC or stepper motors can
be found in the Servo motors [1-4]. Servo motors are classified as shown in Fig.2. In this study, the operation
status of the stepper motor, which is a type of servo motor, is controlled via the serial port, depending on the
output voltage of SHT 11 temperature sensor.
In the project, the AN0 pin of port A of the PIC16F877 microcontroller is set as digital output, the AN1 pin is
set as digital input, and all the pins of port D is set as digital output. L297 and L298N in the project are
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bipolar stepper motor drivers. The microcontroller program of the project is written in the PIC Basic Pro
language (Appendix A).

Servo Motors

Brushless
Motors

Brush Motors

DC Motors

DC Motors

Permanent
Magnet DC
Motors

AC Motors

Permanent Magnet AC
Synchronous Motors

Step Motors

Field Efected
Asynchronous
Motors

Fig.2. Classification of servo motors

SHT 11 is both temperature and humidity sensor. In the project, both variables are read, their values are
calculated and displayed on the LCD screen. However, the stepper motor is controlled only by the
temperature variable. The engine runs when the temperature is higher than 7 ° C, and stops when the
temperature is less than 4 ° C. In this developed project, the temperature value is taken with sampling time of
750 ms and transferred into the computer environment via the serial port. A new interface based on VB is
developed for receiving, displaying and recording these values and controlling the motor via the serial port
(Fig.3). The program codes that run under this interface are given in Appendix B.

Fig.3. The interface of the developed VB program

When the Stop button on the interface is pressed, data reception and data recording are stopped. When the
Enable command button is pressed again after a certain time, the recording continues to the same file. If the
exit command button is pressed, the program is closed. There are also sections in the interface where the user
enters the name of the log file and sees the temperature values received by the serial port.
When the Proteus project and the VB project communicate with each other through the serial port, the D2
diode connected to the microcontroller is on. D1 led is also on when the engine runs. Also, when the
temperature rises above 7 ° C, the 2nd pin of port C of the microcontroller becomes logic 1 depending on the
information from the serial port and the motor drivers become active.
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3. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
In this study, we describe how to create a virtual serial port for Proteus and Visual Basic programs, and how
the projects developed in these two programs communicate with each other via this virtual serial port. It is
essential to know how to control the hardware with at least one of the microcontroller programming
languages (C, Visual Basic, Delphi, Assembly etc.) and the text based program VB. It is also very important
to know the computer requirements which are necessary to create a common hardware and operate the
programs.
Both programs are compatible with Windows XP or later operating systems. The program requires a
minimum of 3 GB of memory in a 32-bit or 64-bit Windows operating system to run efficiently on the
computer. Also, both two programs and emulator program are not yet compatible with the Windows 10
operating system. That is why, this work is performed on a computer with Windows 7 operating system.
The communication speed defined in the embedded program and the serial port communication speed
generated by the emulator program must be the same. Also, the frequency of the oscillator defined in the
embedded program and the frequency of the selected crystal oscillator in the design must be the same. After
the simulation of the electronic design is verified, in the printed circuit to be installed, the grounding line of
the serial port (5th pin) and the general grounding line must be connected to the same place. A potential
difference if it is not connected to the same place can cause the serial port to be burnt.
In our study, although the serial port outputs are directly connected to the microcontroller, while producing
the printed circuit, Max232 must be certainly used between the serial port and the printed circuit Otherwise
the serial port can burn. Also, the optoisolator (4N25) can also be used to prevent the serial port flow of the
short circuit current that may be present in the external equipment. In addition to this, in computers that only
have a USB port that does not have a serial port, a dongle that translates the USB port to a serial port can be
used. After the dongle is connected to USB port, the program supplied for the compatibility with the
operating system must be loaded. Thus, programming can be done as if there is a real serial port already in
the computer hardware.
In the serial ports, the logic signals are received and transmitted in serial form as 8-bit packets. The 8-bit data
packet from the external hardware to the serial port buffer is read and written at the desired speed with the aid
of the program written by the user. Here, the speed of reading Buffer and the speed of writing to Buffer must
be the same. Otherwise, data loss will occur after one or two readings.
The serial port-based servo motor control system developed in the study can be used for precise control of
cooling systems such as refrigerator, air conditioner at a certain temperature range. In addition, the
temperature range providing control of the system can be determined by the user and the system can be
redesigned.

APPENDIX A
“VB CODE”
Option Explicit
Private fEnable As Boolean
------------------------------------------------------------------Private Sub cmdExit_Click()
If MSComm1.PortOpen = True Then
MSComm1.PortOpen = False
End If
End
End Sub
------------------------------------------------------------------Private Sub Form_Load()
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "2400,N,8,1"
Open
"C:\Users\asus\Desktop\Voltmetre\Ölçüm.txt"
For Append As #1
End Sub
------------------------------------------------------------------Private Sub optEnable Click()
fEnable = True
Timer1.Enabled = True
Do Until fEnable = False
DoEvents

Dim BytesToRead As Integer
Dim DataIn As Variant
Dim h As Integer
Dim i As Integer
Dim a As Integer
Dim Tam As Integer
Dim Ondalık As Integer
MSComm1.PortOpen = True
BytesToRead = 1
MSComm1.Output = "A"
For i = 1 To 10000: Next i
MSComm1.Output = "A"
Do
DoEvents
Loop Until MSComm1.InBufferCount = BytesToRead
If a / 2 = Int(a / 2) Then
DataIn = MSComm1.Input
Tam = Asc(DataIn)
End If
If a / 2 <> Int(a / 2) Then
DataIn = MSComm1.Input
Ondalık = Asc(DataIn)
txtToplam.Text = Tam + Ondalık * 0.1 & "C"
Print #1, Tam + Ondalık * 0.1
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Print #1, Tam + Ondalık * 0.1, Time
End If
a=a+1
MSComm1.PortOpen = False
Loop
End Sub

------------------------------------------------------------------Private Sub optStop_Click()
fEnable = False
Timer1.Enabled = False
Close #1
End Sub

APPENDIX B
“PBP CODE”
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
DEFINE LCD_DREG
PORTB
DEFINE LCD_DBIT
4
DEFINE LCD_RSREG
PORTB
DEFINE LCD_RSBIT
1
DEFINE LCD_RWREG
PORTB
DEFINE LCD_RWBIT
2
DEFINE LCD_EREG
PORTB
DEFINE LCD_EBIT
3
DEFINE LCD_BITS
4
DEFINE LCD_LINES
2
OPTION_REG.7=1
TRISD=%00000010
TRISC.2=0
PORTC.2=0
PORTD=0
LCDOUT $fe, 1, " TEMPERATURE MONITORING "
LCDOUT $fe, $C0, "TEMPERATURE AND
HUMIDITY"
PAUSE 1000
LCDOUT $FE,1
Y VAR BIT
KONTROL VAR BYTE
ISI1 VAR BYTE
ISI2 VAR BYTE
U1 VAR BYTE
U2 VAR BYTE
C0 VAR BYTE
Z VAR BYTE
H0 VAR HAM.BYTE0
H1 VAR HAM.BYTE1
HAM VAR WORD
RAW VAR WORD
ISI VAR WORD
RUT VAR WORD
P1 VAR WORD
P2 VAR WORD
P3 VAR WORD
C VAR WORD
B VAR WORD
W VAR WORD
CLK VAR PORTA.0
DTA VAR PORTA.1
ISARET VAR BIT
SIGN VAR BIT
HATA VAR BIT
K VAR BYTE
N VAR BYTE
B0 VAR BYTE
SO VAR PORTC.6
SI var PORTC.7
'----------------------------START ----------------------------CLEAR: TRISA=%00111000: TRISB=0:ADCON1=7:
LOW PORTB.3
PAUSE 500:ISARET=0
LCDOUT $FE,$40,$6,$9,$9,$6,$0,$0,$0,$0
LCDOUT $FE,$48,$04,$0e,$0e,$0e,$1f,$04,$04,$0
LCDOUT $FE,1
GOSUB RESET: GOSUB T_START
B0=0
'------------------------------------------------------------------BAS:
SERIN2 SI,396,[WAIT("A"),B0]
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PAUSE 1000
IF B0=65 THEN
PORTD.2=1
GOTO DEVAM
ELSE
GOTO BAS
ENDIF
DEVAM:KONTROL=%00000011:HAM=0
'Temperature Measurement
GOSUB OLCUMAL
GOSUB ISIHESAP:GOSUB EKRAN1
PAUSE 250
KONTROL=%00000101:HAM=0
'Humidity Measurement
GOSUB OLCUMAL
GOSUB RUTHESAP: GOSUB EKRAN2
PAUSE 300
GOTO DEVAM
'----------------------------SHOW LCD----------------------EKRAN1: LCDOUT $FE,2
IF ISARET=1 THEN
LCDOUT "TEMP.:-",DEC3 ISI1,",",DEC1 ISI2,"
",0,"C"
SEROUT2 SO,16780,[DEC ISI1,10]
PAUSE 100
SEROUT2 SO,16780,[DEC ISI2,10]
PAUSE 100
RETURN
ENDIF
IF ISARET=0 THEN
LCDOUT "TEMP.:",DEC3 ISI1,",",DEC1 ISI2," ",0,"C
"
SEROUT2 SO,16780,[DEC ISI1,10]
PAUSE 100
SEROUT2 SO,16780,[DEC ISI2,10]
PAUSE 100
ENDIF
RETURN
EKRAN2: LCDOUT $FE,$C0:
LCDOUT "HUMI.:",DEC3 U1,",",DEC1 U2,"%"
SEROUT2 SO,16780,[DEC N, 10]
PAUSE 10
RETURN
'---------------------- OPERATION START ---------------T_START:
OUTPUT DTA: OUTPUT CLK
HIGH DTA
LOW CLK
PAUSE 10
HIGH CLK
LOW DTA
PAUSE 10
LOW CLK
PAUSE 10
HIGH CLK
PAUSE 10
HIGH DTA
LOW CLK
RETURN
'-----------------------------R E S E T ------------------------RESET:
OUTPUT DTA: OUTPUT CLK':
TRISA.0=0:TRISA.1=0'
HIGH DTA=1
FOR W=0 TO 9
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HIGH CLK
PAUSE 10
LOW CLK
NEXT W
RETURN
'----------------SENSOR COMMAND SEND-------------OLCUMAL: GOSUB T START
SHIFTOUT DTA, CLK,1,[KONTROL]
INPUT DTA
PULSOUT CLK,10
HATA=0
FOR W=0 TO 65500
IF DTA=0 TEHN EX
NEXT W
HATA=1
EX:
IF HATA=1 THEN
GOSUB SENSORYOK
ENDIF
SHIFTIN DTA, CLK,0,[H1]
OUTPUT DTA
LOW DTA
PULSOUT CLK,10
INPUT DTA
SHIFTIN DTA, CLK,0,[H0]
PULSOUT CLK,10
RETURN
'-------HEAT CALCULATION SUB-PROGRAM------ISIHESAP:
IF HAM<4000 THEN
ISARET=1
ISI1=(4000-HAM)/100
ISI2=((4000-ham)//100)/10
GOTO ISISON

ENDIF
ISI1=(HAM-4000)/100
ISI2=((HAM-4000)//100)/10
K=ISI1+(ISI2/10)
IF K>6 THEN PORTD.4=1
IF K>6 THEN PORTC.2=1
IF K<4 THEN PORTD.4=0
IF K<4 THEN PORTC.2=0
ISISON: IF HAM>16384 THEN
ISI1=0:ISI2=0
ENDIF
RETURN
'---HUMUDITY CALCULATION SUB-PROGRAM--RUTHESAP:
ISI=ISI1*10+ISI2
P1=(26542-(54722**HAM+HAM))**HAM-40
P2=655+(HAM*5)+(HAM**15917)
P3=(P2**(ISI/10+2480))-(P2**2730)+P1
U1=P3/10
U2=P3//10
N=(U1+(U2/10))/25
IF HAM>3710 THEN
U1=0:U2=0
GOTO SENSORYOK
ENDIF
RETURN
'------------------------------------------------------------------SENSORYOK: LCDOUT $FE,$02," NO SENSOR "
LCDOUT $FE,$C0," PLEASE CLICK "
PAUSE 1500
RETURN
END
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Abstract
Motors are electric devices that have widely usage areas. Measuring and recording values such as speed,
temperature, and acceleration, current are very important depending on the system’s intended use. If any
unwanted changes occur on these values, the system will be damaged. In this study a measurement and
warning system is designed for a motor. In the system, LabVIEW is used as a programming language and
DAQ 6008 is used as a data acquisition card. In addition, LM35 and CNY70 are used for getting data
from motor. CNY70 is used for determining rpm of the motor as a reflective optical sensor. The purpose
of using NI 6008 DAQ Card is collecting data from sensors and also controlling situation leds of
temperature and current. LM35 is used as a temperature sensor which measures the temperature on the
motor. If the monitored values exceed specified values, system will give a warning or it will be closed. In
the paper, software and electronics of developed system are explained in detail.
Keywords: LabVIEW, Temperature Sensor, Optical Sensor, DAQ Card.

1. INTRODUCTION
Motor systems are used in many fields today. They use about 70% of the total electricity energy consumed by
industry in USA [1]. It is very important that the motors, which are the source of movement in many
important systems, should work well. Different parameters such as current, temperature, vibration, power,
instantaneous angular speed are used for monitoring motors [2]. If the motor's temperature value or the
current passing through the motor changes too much, it may cause the motor not to work efficiently. If these
values are not controlled and followed up, the motor may be damaged and even the system to which the
motor is connected may become completely unusable. The importance of thermal identification of an electric
motor has been emphasized to in numerous works and publications [3]. LabVIEW is a graphical
programming language that is widely used for monitoring systems and transferring data to a computer [4-5].
Data acquisition and triggering operations can be performed by using data acquisition cards produced by NI.
In this study, the operation of a motor according to the values (temperature, current) determined by the user
was monitored and controlled in the computer environment. In addition, by means of the LEDs and buzzer on
the electronic circuit, the user is provided to follow the main parameters without looking at the computer
screen. Also the motor acceleration and revolutions per second values are displayed on the computer screen.
All of these data were acquired and evaluated by the LabVIEW program.

2. MATERIAL AND METHOD
The system consists of two main parts; hardware and software. The hardware contains sensors, data
acquisition card and the circuit. The software part contains the program written with LabVIEW.
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2.1. Hardware
In the hardware part, there are electronic circuit and sensors that provide communication between the
computer and the motor.

2.1.1. Temperature Sensor
LM35 is used as a temperature sensor with the aim of measuring the temperature of the motor. LM35 is
calibrated directly in Celsius and has a linear +10mV/C scale factor. Operation range of the sensor is -55°C to
+150°C. Also, it is suitable for remote applications and it draws only 60μA from power supply. Low selfheating (0.08C in still air), low output impedance (0.1Ω for 1mA load), wide operation voltage range (4V30V) and low cost are main advantages of LM 35. Power supplies, HVAC (heating, ventilation, and air
conditioning), battery management and appliances are primary application areas of LM35 temperature sensor.
Pin diagram of LM 35 temperature sensor is given at Fig.1.a

2.1.2. Data Acquisition Card
NI 6008 DAQ Card is used for collecting data from sensors and also controlling situation leds of temperature
and current. NI 6008 has 8 analog inputs (12 bits, 10 kS/s), 2 analog outputs (12 bits, 150 kS/s) and 12 digital
input/outputs. In addition to this, there are two power sources of +2.5 V and +5.0 V. Minimum voltage of
analog input is 1.53 mV at 25°C at differential mode (at ±1 V range) and analog output accuracy is 7 mV.
Data acquisition card (NI 6008) communicates with the computer via USB port.

2.1.3. Optical Sensor
CNY70 is used for determining rpm of the motor as a reflective optical sensor. CNY70 includes an infrared
emitter and a phototransistor in a leaded package that blocks visible light. Operation distance of sensor is
nearly 5 mm and wavelength of its emitter is 950nm. Optoelectronic scanning and switching devices are the
examples of CNY70’s applications. The view and the inner structure of CNY70 is given at Fig.1.b

Fig. 1. a) Pin diagram of LM35 b) The view and the inner structure of CNY70

Schematic view and the circuit diagram of the developed system is given at Fig.2 and Fig.3. Circuit and
experimental set up of the LabVIEW based motor control and monitoring system is given at Fig.4.

Computer
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CNY 70
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Fig. 2. Schematic view of the developed system
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Fig. 4. Circuit of the developed system
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2.2. Software
2.2.1. LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) that uses icons to create applications is
created by National Instruments. It is a graphical programming language that is commonly used for data
acquisition, instrument control and automation by engineers and scientists. User interface of LabVIEW is
known as front panel. At front panel, user can change inputs and see data in real time. Also there are many
indicators such as thermometers, lights and graphs that display output values of the program. Front panel of
the LabVIEW program that developed in this study is given at Fig 5. Front panel objects appear as terminals
on the block diagram. Block diagram objects are terminals, functions, constants, structures, wires, etc. Wires
transfer data to other block diagram objects. In short, codes of program are at the block diagram. The block
diagram of this LabVIEW program is given at Fig 6.

2.2.2. Operation of Program
Front panel (Fig. 5) has three main sections; initial settings, active data and graphs. At initial settings section,
user enters temperature and current limits, total experiment time, number of counters on disk and resistor
value. At active data section, user can observe current and temperature values at real time. If temperature and
current values are below from initial settings, warning leds of temperature and current will be green,
otherwise they will be red. Also, average acceleration and average revolutions per second of motor are
calculated and shown at that section. If user wants to see these data in a special range, it can be possible with
start/stop measurement button. At graph section, there are three graphs that show current-time, rpm (from
beginning)-time and rpm (special range)-time.
At block diagram section (Fig. 6) there are three analog inputs and four digital outputs. Analog inputs read
analog voltage data of LM35, CNY70 and resistor. Digital outputs of DAQ 6008 are connected to LEDs that
show temperature and current situation. Flow diagram of the program is given at Fig.7.

Fig. 5. Front panel of LabVIEW program

776

LabVIEW Based Motor Control and Monitoring System Y. Ege , M. Çoramık,, H. Çıtak

Fig. 6. Block diagram of LabVIEW program
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3. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
In this study a measurement and warning system is designed. In the system, LabVIEW is used as a
programming language and DAQ 6008 as a data acquisition card. In addition LM35 and CNY70 are used for
getting data from motor.
In this study, the motor temperature is measured with the help of a contact sensor. The use of different types
of temperature sensors (e.g. non-contact) can make remote temperature measurement possible. In addition,
the temperature of the motor is measured from a single point. The regional temperature values can be
controlled by using more than one sensor. In this way, a more accurate control and monitoring system can be
created. Problems in the system are monitored by the user through the LEDs located on the electronic board
and the computer screen. The program can be upgraded to send messages to the user by e-mail or mobile
phone about fan or motor operation status. At this point, it may be possible to monitor the system remotely. In
the system, acceleration and revolutions per second values are displayed in graphical form on the screen. In
this way, the problems related to the motor rotation can be easily noticed even if the temperature and current
values are within the desired range.
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Abstract
FPGA is an integrated circuit whose hardware structure can be changed according to the desired
function. The main difference between microprocessor and FPGA is the fact that FPGA’s hardware is not
a fixed structure. FPGA can be programmed by the user application. Transistors, memory in the
microprocessor and connections are pre-defined according to operations (addition, multiplication, I/O
control,etc.). The user has this operation made “sequentially” in accordance with his/her own purpose.
Logic cells in the FPGA are fixed. Functions performed by these logic cells and connections are
determined by the user. Graphical programming software called LabVIEW can be used for programming
FPGA. In this study, a project designed on LabVIEW FPGA module has been tested on MyRIO which has
a Xilinx FPGA board. In the paper, compiling and loading procedure of the project on MyRIO will be
explained in detail.
Keywords: FPGA, MyRIO, LabVIEW, I/O Control.

1. INTRODUCTION
Field Programmable Gate Array (FPGA) technology was first discovered by Ross Freeman in 1985 from the
founders of Xilinx. At the moment, Xilinx and Altera are the two largest FPGA manufacturers in the world.
The FPGA consists mainly of Logic Cells, Input/Output Blocks (IO Blocks) and Interconnections (Fig. 1).

Fig.1. Internal structure of FPGA

As you can see from Figure 1, it is the Logic Cells that make up the main structure of the FPGA. In a logic
cell, there are one Lookup Table (LUT), one D Flip-Flop and one 2-to-1 Mux (Fig.2).
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Fig. 2. Internal structure of Logic Cells

The LUTs in the logic cell are tiny memories (RAM) that perform a logic operation. An LUT with having N
number of inputs writes out a 2N number of memory. Complex and massive programs are created as a result
of the combination of thousands of Logic Cells. According to the program loaded on the FPGA, the
interconnection of the logic cells is provided with matrix-shaped data paths and programmable switches. A
FPGA project identifies the function of each logic cell and the state of the programmable switches (on / off),
and this logic describes the connections between the cells [1,2,3].
On the FPGA board, there are dedicated pins and user pins. There are 3 types of dedicated pins divided
according to the specific functions they perform in the FPGA. These are; ‘The Power Pins’ (the pins that
provide power and ground connection for the FPGA), ‘The Configuration Pins’ (the pins used for
downloading program to the FPGA), and ‘The Clock Pins’ (special pins reserved for Clock signals). User
pins are standard I/O pins, and they are configurable. These pins are divided into three categories: Input,
Output and Input/Output. Each I/O pin is connected to a single I/O cell in the FPGA. Power to I/O cells is
provided by VCCIO. Formerly, the FPGAs have more than one VCCIO pin, and yet all the pins were
supplied with the same voltage. The I/O cells, in recently fabricated FPGAs, can be divided into groups, and
these groups can be supplied with different voltage values [4].
The FPGA is usually designed for synchronous processing. In other words, the FPGA designs are ‘Clock’
based and, the D flip-flops in the FPGA alter their state with the relief of the clock signal. In synchronous
designs, a single clock signal must trigger all flip-flops at the same time. Otherwise, there will be electrical
and temporal problems in the FPGA. FPGA manufacturers have developed a special internal link called
"Global Routing" or "Global Line" in order to overcome these problems. This connection ensures that the
Clock signal reaches all the flip-flops in the FPGA synchronously. Therefore, the voltage supply of clock
signal should be provided at the pins reserved for the Clock of the FPGA [5].
The main and fundamental difference between FPGA and microprocessor is; FPGAs do not have a fixed
hardware structure but are programmable according to the user's application needs. Moreover, the FPGAs can
operate in parallel processing. On the other hand, the microprocessors are usually more useful for routine
control of certain circuits. For example, employing FPGA for simple functions such as turning on and off any
device on a computer can be considered as exaggerated. Various ordinary microprocessors (such as the PIC
series) can easily perform such tasks. On the contrary, if processing a high-resolution video data from a
computer is the required task, the use of FPGA is a more rational option since such applications require
processing of a large amount of data instantly. For this reason, FPGAs -capable of parallel processing- are
more reasonable option for such tasks. Besides, since the user, who determines the hardware structure of
FPGA, can also program the FPGA to store a large amount of data in a few Clock cycles. Contrarily, since
the stream of data is limited by the microprocessor's data bus (16 bit, 32 bit, etc.) and processing speed, it is
not possible to achieve the same by using a microprocessor. So, FPGAs are considered better fit for
performance-intensive applications such as intensive data processing, and the microprocessors are rather for
routine control applications [6].
However, when compared to programming PIC, Atmel, and many other microcontrollers, the programming
phase of FPGA is much more difficult at first. In FPGA programming, the HDL (Hardware Description
Language) hardware description language is used is VHDL, Verilog, Abel languages, which are very
different and complicated than conventional C programming. Besides, programming FPGA with LabVIEW
FPGA Module, a product of National Instruments, became much easier [4,7].
In this regard, a MyriO with a Xilinx FPGA board used in this study is tested with a project designed on
LabVIEW FPGA module. The study compiles the project and explains the loading procedure on MyRIO in
detail.

2. MATERIAL AND METHOD
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In our work, we used NI MyRIO-1900 with Xilinx FPGA board for FPGA project (Fig.3). The NI MyRIO1900 is a portable and programmable device that can be used in systems such as control, robotics, and
mechatronics. The NI MyRio-1900 device -having analog input (AI), analog output (AO), digital input and
output (DIO), power output, audio input and output channels- can be connected to a computer via USB or
wireless. The device has analog input channels (12 bit, 500 kS / s) in the range of 0 to 5 V and 2 to ± 10 V.
There are 2 analogue output channels (12 bit, 345 kS / s) which can yield an output between 0 - 5 V and 4, ±
10 V. The number of channels that can be used as digital input and output is 40. The device with Xilinx Z7010 processor has terminals that output +3.3 V, +5.0 V, +15.0 V and -15.0 V.

Fig. 3. NI MyRIO-1900 and accessories

For a FPGA project;
1. Install the drivers for the NI MyRIO-1900 device and the FPGA module on the computer.
2. The LabVIEW program opens and the "create project" button is pressed. Then "MyRIO custom FPGA
project" is selected in the interface that opens.
3. The project name and how to connect to MyRIO is determined.
4. The main folder for the project is populated at the specified location.
5. Then, right click on "FPGA Target" in the interface shown in Fig.4 and select "New - VI". This will create
a new VI under "FPGA Target". Also, block diagram and front panel of VI will be displayed.

Fig. 4. FPGA project creation interface

6. After the LabVIEW project is developed in the VI, it will be saved under the registered name.
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7. Finally, the project is run. Hence, the FPGA in the NI MyRIO-1900 device is configured according to the
chipset.
Figure 5 shows the front panel and block diagram of the example FPGA project "Digital Port Input and
Output" developed for the NI 9375.

(a)

(b)
Fig. 5. Sample FPGA Project a) Front Panel, b) Block Diagram

3. CONCLUSION and RECOMMENDATION
In this study, how to create a FPGA project with the LabVIEW program and to load it into the FPGA chip on
any target device is explained in detail. NI MyRIO-1900 was selected as the target device in the study. This
device has both FPGA and Real Time features. The FPGA program developed vanishes when the device is
disconnected from power supply. So, if the device is going to be used again, the FPGA program needs to be
re-installed. A configuration member can be employed to avoid such consequence. Microcontrollers or BootPROM can be used as a configuration element.
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The ability to perform parallel operations is the most important feature of a FPGA chip. The chip is arranged
according to the installed program. For instance, this feature can provide as much serial communication
output on the chip as required, however it is not possible to achieve this with a microcontroller available in
the market or with a device that only has a Real Time feature. Hence, the user should determine the targets of
the project well. An RT project developed within the scope of the study can summarize this situation. In the
project, it is aimed to display the voltage values of 8 magnetic sensors on the Pmod CLS LCD screen. The
DIO0-DIO3, AI0 and UART serial communication outputs of the NI MyRIO-1900 are used for this operation
(Appendix-A). Since there are 2 UART serial communication outputs available on the device used for the
project, sensor voltage values are displayed on the LCD screen in sequence and with time loss.
However, the Xilinx compiler tools may not work with Windows 8 and above. It is expected to receive an
error on the local compile server. In order to solve this problem, it should be worked at a Xilinx Compilation
Tools installed Windows 7, and the connection should be made by following "Connect to a network compile
server" option. Alternatively, LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit can be used to compile on the NI
server.

APPENDIX A

Fig. 6. An RT Project
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Abstract
Nowadays, the serial port hardware is not included in computers. If a serial port will be used on a
developed electronic unit for communication, it is necessary to create a virtual serial port. Emulator
programs are required for creating ports and also terminal programs are required for testing these ports.
For this purpose, creating a virtual serial port of a sample electrical project that is developed by Proteus
program and testing procedures are described in this study. In the paper, the application of the sample is
explained in detail.
Keywords: Virtual Serial Port, Proteus, Electrical Project.

1. INTRODUCTION
Today, USB ports are usually used for serial communication on desktop or laptop computers. Rarely, serial
ports are installed in assembled computers depending on the user's reques. Sometimes dongles are used to
turn the USB port into a serial port in case of need. However, their drivers are not compatible with Windows
8 and Windows 10 operating systems. If a developed electronic circuit is to be simulated in the Proteus
program, it is necessary to create a virtual serial port. Emulator programs are used for port creation and
terminal programs are used for port testing [1-5].
Recently, VSPE emulator program and REALTERM terminal program, which are compatible with each
other, are frequently used in serial port based simulations. HyperTerminal software can also be used in older
Windows versions. Virtual Serial Port Emulator (VSPE) is an easy-to-use virtual drive creation program that
allows to create virtual serial port drivers and virtual serial ports. The virtual serial ports created by the VSPE
program work exactly like real serial ports. By using this program, any number of virtual port pairs can be
created. Unlimited number of virtual COM ports, virtual port creation, visibility of connection points, easy
installation, real port configuration, VSPD, WDM, WMI, power management and PnP support are among the
features of the program [5-10]. COMPORT, TCP / IP, Telnet, IP and I2C connections can be done with the
REALTERM terminal program.
In this study, the procedure of creating a virtual serial port with VSPE program and testing it with
REALTERM terminal program for a sample electronic project developed with Proteus program is explained.
The sample application is explained in detail in the paper.

2. MATERIAL AND METHOD
Initially, the circuit shown in Fig. 1 is designed by using the Proteus (ISIS) program in the study.
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Fig.1. Designed circuit diagram

The communication of PIC16F877A microcontroller and serial port is thought in the circuit. When the serial
port and the microcontroller are connected, led (D1) will be active. In addition, it is planned that the "A"
character coming from the serial port will activate the D2 Led and the "E" character will make the D2 Led
passive. The embedded program written by using the C programming language for this purpose is given in
Appendix A. In order to create an embedded program, it is first necessary to determine which PIC type the C
project is for. This is done by opening the "PIC Wizard" under the project title of the PIC C Compiler
program, which is the C compiler. After the record folder of the project is selected, the PIC selection,
oscillator frequency, code protection status should be determined from the interface opened. Afterwards, a C
code write page should be created that contains the lines describing the definitions.

Fig.2. View of PIC Wizard screen

After the code compiled in the study was embedded in the microcontroller, a new serial port named COM1 is
created by using the VSPE emulator program.
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After the code compiled in the study was embedded in the microcontroller, a new serial port named COM1
was created using the VSPE emulator program. The port status in the interface of the program shown in Fig.3
becomes "Ready" before serial connection and "OK" after connection is setup.

Fig.3. Interface of VSPE Emulator program

When the developed Proteus (ISIS) project is run, it can communicate with the REALTERM terminal
program through COM1 serial port. However, in particular, the communication speed specified for the COM1
serial port and the serial port communication speed of the REALTERM program must be the same. In the
REALTERM program, the connection information is sent from the "Send" tab after the connection speed and
connection type settings (Fig. 4).

Fig.4. Interface of REALTERM terminal program

In the study, when the "A" and "E" characters are sent from the REALTERM program, it is observed that the
status of the D2 LED is changed. Of course, the jobs that terminal programs do can also be done by using text
or graphical computer software. In this study, a graphical-based LabVIEW program that runs the same
Proteus (ISIS) project over a serial port is also written (Fig. 5). Programs like LabVIEW also see the serial
port that is created virtually. However, the 32-bit version of the program must be installed. As shown in the
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front panel of this developed LabVIEW project, the user first determines the serial port and then selects the
"A" or "E" character in the "combo box".

Fig. 5. Developed LabVIEW project

3. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
In this study, a procedure for creating a virtual serial port with VSPE program and testing with REALTERM
terminal program is explained for a sample electronic project developed with Proteus program. In addition, a
graphical-based LabVIEW program is developed as an alternative to the REALTERM terminal program. If
communication have not established yet between programs despite the mentioned communication procedures,
there can be two reasons. The first is the computer's operating system (Win 10) and the second is that the
programs do not have the 32-bit version. It is also important to know the computer requirements for these
programs to work.
The Proteus (ISIS) program can run, even if the microcontroller is not connected to the oscillator, power and
ground voltages during simulations. Also serial communication can be simulated even though it can not be a
level converter like Max232. When the printed circuit is produced, these deficiencies must be eliminated for
the operation of the circuit. When writing a terminal program in serial communication, care should be taken
to discharge the buffer of the serial port depending on the communication speed.
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APPENDIX A
setup_vref(FALSE);

“C CODE”
#include "C:\Program Files (x86)\PICC\Projects\Yavuz
RS232.h"
#use
rs232(baud
=9600,
rcv=pin_c7,bits=8, parity=N)

xmit=pin_c6,

set_tris_d (0x00);
setup_adc (adc_off);

#fuses hs, nowdt, noput, noprotect, nolvp, nobrownout,
nowrt

output_high (pin_d1);

char dato;

output_low (pin_d1);

void main()

while (true) {

{

dato=getc();

delay_ms (1000);

setup_adc_ports(NO_ANALOGS);

if (dato=='E'){output_high(pin_d1);

setup_adc(ADC_OFF);

}

setup_psp(PSP_DISABLED);

else

setup_spi(SPI_SS_DISABLED);

if (dato=='A'){output_low(pin_d1);

setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);

}

setup_timer_1(T1_DISABLED);

}

setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);

}

setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
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Abstract
Sensors are electronic devices that generate analog data like potential difference at output terminals
according to their sensitive physical quantity. Reading, saving and showing on LCD as close to real
values of analog data that generated by sensor are related with digital resolution. Today,
microprocessors that process analog data at high resolution are available. However, they are so
expensive. In this study, it is aimed to do the same operations with using low-cost microprocessor and
ADC. In this context, a load cell that converts physical force to electrical signal is used. Analog output of
load cell is shown on the LCD at 24 bit resolution. In the paper, electronics and embedded program’s
operation about reading data and showing it on LCD is described in detail.
Keywords: PIC Microprocessor, Load Cell, ADC, Analog Input.

1. INTRODUCTION
The load cell is a transformer used to convert force into electric signal. This transformation is indirect and it
takes place in two phases. The force sensed by a mechanism that changes the shape of a strain gauge. The
change in the strain gauge alters its effective electrical resistance. However there are load cells (Fig.1) of
single strain gauge (quarter-bridge) or two strain gauge (half-bridge), a load cell usually consists of four strain
gauges arranged as a one Wheatstone bridge. Due to the force application, the variation in resistance of the
strain gauge generates an electrical signal at millivolt level on the Wheatstone bridge. Because of the low
electrical signal output, it may be required to amplify. The amplified signal is to be calibrated according to
the force applied results in an equation of variation; and the mass value in the units of grams, kilograms or
tones is shown on the LCD monitor [1, 2].
Although strain gauge load cells are widely used in the industry, the load cells have various types. The second
most common type of load cells used in industrial applications are hydraulic (or hydrostatic) load cells, which
are used to eliminate several problems with strain gauge load cell devices. For example, a hydraulic load cell
is more stable than the others in outdoor environments because it is not affected by temporary troubles
(lightning, arc, etc.) [2].
Examples of other load cells are piezoelectric load cells (effective for dynamic force measurements) and
vibrating wire load cells (used in geo-mechanical applications due to its low drift capacity). Besides, there are
capacitive load cells that operate on the basis of capacity changes because the two plates of capacitor are
compressed due to load [2]. A typical strain gage is shown in Fig.2.
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Fig. 1. Quarte-bridge (Single strain gauge) connection of Load Cell

Fig. 2. Strain Gauge

Fig. 3. Design for mass measurement with four strain gauge

Fig. 3 shows the load cell assembly used for mass measurement. Load cells are molecularly hot molten
sprayed onto epoxy resin, so the molecular connection between the atoms is strong, and the conductive
channels functions concurrently. These thin film fabrication cells are adhered to the metal rod with a strong
adhesive, and they move together with surface they bonded to. Therefore, due to the applied force of
stretching the metal surface will elongate or shorten the conducting cells which will change internal resistance
which results in producing a signal [3].
In this study, a new type of gram-sensitive precision scale was developed. The load cell used for this design is
the one calibrated against to the mass applied. The calibration was performed on respect of 24 bit resolution
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value. Calculation, evaluation and imaging processes are provided by microprocessor. In the following
sections of the report, manufacturing steps are discussed in detail.

2. MATERIAL AND METHOD

In this study, the outputs of the 4 strain gauges positioned on a steel metal bar (frame) were first amplified by
the OP177 Ultra precision operational amplifier, then they are transferred to the analogue digital converter
with 24 bit resolution. The PIC16F877 microprocessor has been utilized to enable the ADC (analogue digital
converter) to produce and to synchronize digital output. Besides, the mass value is calculated with the
software run in the microprocessor, and the resulting value is reflected on the LCD screen. Fig. 4 shows the
block diagram of the design.

Load Cell Outputs

Ultra Precsion
Operational
Amplifier

24-Bit
Analogue
Digital
Converter

PIC
Microprocessor

LCD screen

Fig. 4. Block diagram of the electronic design

Because the control and evaluation processes are designed to be carried out by microprocessor, most of the
processing is provided by the PIC microprocessor software. The software was compiled using PIC Basic Pro
microprocessor software language [4,5]. The flow diagram of the software, and the electronic board for
Gram-sensitive scale design are respectively shown at Fig. 5 and Fig. 6.

Start

Port Identification
Procedure of
Microprocessor

Programming of ADC
Registers

Synchronized
Digital
Data Input

Calculation of
Calibration
Coefficient

Calculation of Mass
and Imaging on the
LCD
Fig. 5. Developed software flow diagram
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(a)

(b)
Fig. 6. a) The load cell employed in the design, and the electronic board developed for the study, b) Microcontroller ADC
connection

The AD7714 ADC integration is used in this study. In order to read the tension meter output at 24 bit
resolution, eight registers must be programmed in the AD7714 ADC. These are,
a- Communications Register
b- Mode Register
c- Filter High Register
d- Filter Low Register
e- Test Register
f- Zero-Scale Calibration Register
g- Full - Scale Calibration Register
h- Data Register
The write cycle for programming the registers and the read cycle for retrieving the 24-bit digital data are
shown in Fig. 7 and Fig.8. Table I also shows the digital data sent by the microcontroller during register
programming of the AD7714 converter.
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Fig. 7. Writing cycle of program registers

Fig. 8. 24-bit digital data reading cycle

Table I. The digital signal sent by the microcontroller during register programming of the AD7714 converter
Register

Controlled Pin

Sent Data(Hex)

Sent Data (Binary)

3

00000011

B

00001011

24

00100100

4F

01001111

34

00110100

A0

10100000

14

00010100

20

00100000

DRDY pini

-

-

Data Register Calibration

DIN pini

5C

01011100

Read from Data Register

DOUT pini

-

-

AD7714 Reset Calibration
Filter high Register Calibration
Filter low Register Calibration
Mode Register Calibration
Poll DRDY pin Control

Reset pini
DIN pini
DIN pini
DIN pini

3. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Within this study, a new gram-sensitive precision scale was developed. The fact that the system is calibrated
with a 24 bit resolution distinguishes our study from other commercial products. It is also an important
advantage that the process can be intervened either via software or electronically. This also enables reading
precision to be adjustable. Another advantage is that the cost of manufacturing such a system is low. The
strain gages adhered at each load cell do not show a linear variation resistance when a certain load is
exceeded. If the certain load is exceeded; the strain gages will be distorted and the correct reading will not be
available. Therefore, the scale’s maximum capacity should not be exceeded.
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Abstract
In this study, a fiber beam-column element based on the Euler-Bernoulli beam theory is used for the
nonlinear dynamic analyses of frames. The beam or column element is also divided into sub-elements
called segments. The internal freedoms of this segment are dynamically condensed to external freedoms
at the ends of the element by using nonlinear dynamic substructure. Lumped and distributed approaches
are used for the calculation of the loads and masses. In the lumped approach, loads and masses in the
internal segment regions of the element are assumed that condensed to ends of the whole element. In the
distributed approach, the loads and masses are assumed that distribute to each segment throughout. This
assumption is used for calculation of redistributing of loads to whole element throughout. For the
numerical application, a 4-story RC frame is used. Nonlinear dynamic analyses of the frame are obtained
according to lumped and distributed approaches. Obtained results according to both approaches are
compared with each other for displacement and damage cases.
Keywords: Fiber element, nonlinear dynamic substructure, redistribution of the loading, lumped and
distributed approaches

1. INTRODUCTION
The realistic modeling of nonlinear static or dynamic behavior of RC structures is a more sophisticated
problem due to the inelastic behavior of concrete, plasticity of reinforcement, interface debonding of these
materials and so on. In last thirty years, researchers was more effort for numerical modeling of the RC
structures and most of them was focused on fibre beam-column element [1-3]. In calculation of stiffness
matrix of this element, it has been used approaches based on flexibility or rigidity [4-6]. In numerical
calculations of element stiffness matrix according to both approaches, predefined integration points are used.
Therefore, stiffness matrix values of different cross section properties on these integration points can be
calculated and all values belong to internal region are condensed to element ends for global calculating.
Values of distributed or single loads are also transferred to end regions. This assumption is not considered to
redistribution effect of the loads when any damage or cracking. In the distributed approach, the beam or
column element is also divided into sub-elements called segments. Loads and masses located on segments are
separately taken into accounted for the each segments [4-6].
In this study, nonlinear seismic analysis of RC frames are obtained by using lumped and distributed
approaches. Segment element stiffness matrices are computed by Elasto-Fiber-Euler&Bernoulli Approach
(EFEBA). Cross-section of each segment is divided by using concrete and steel fibers. The internal freedoms
of this segment are dynamically condensed to external freedoms at the ends of the element [7]. For the
numerical applications, 4 story RC frames are used. Obtained results according to both approaches are
compared with each other for displacement and damage cases.
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2. ELASTO-FIBER&BERNOULLI-EULER APPROACH (EFBEA) FOR REINFORCED
CONCRETE BEAM COLUMN ELEMENT
The strain distribution on a cross section of beam is assumed to be uniform due to axial forces and linear due
to only bending according to the Bernoulli-Euler approach. Furthermore, if a plane section before bending is
plane after bending, and if the strain is assumed to be small and shear stresses are omitted, the strain of a
point on a cross-section in the axial direction can be written as,

ε xx =

d u d2 v
y
−
d x d x2

(1)

where u and v are the displacement of the axial and vertical directions of element, respectively [8,9].
Additionally, if cross section of element is divided with fibers/layers, this equation for each fiber/layer in
local axis can be rewritten as,
 du / dξ 
2
2
 d v / dξ 

ε ξ , n = {1 − η n '}

(2)

where, ε ξ ,n is axial strain of a fiber/layer on a segment in ξ local axis direction. If the cubic Hermitian
polynomials for transversal displacements and the linear shape functions for axial displacements are used
[10], Eq. (2) can be written as,
 d [N (ξ )] / dξ 
{q} = 1 − η n ' [B]{q}
2
2
d [N (ξ )] / dξ 

ε ξ ,n = {1 − η n '}

{

}

(3)

where, {q} is displacement vector, includes displacement and rotation of a segment.
displacement matrix. Thus, stress in each fiber/layer can written as,

σ ξ ,n = ET ,n ε ξ ,n = ET ,n {1 − η n '} [B ]{q}

[B]

is strain-

(4)

where, ET ,n , determined by using uniaxial stress-strain relationship of each fiber. Therefore, total strain
energy of a segment sub-element is obtained as,

Π =


1
1 1 T T  1 
T
∫ σ ε A Seg d x = ∫ {q} [B ] 
 ET ,n An 1 − η n '  [B ]{q}d ξ
−
η
'
2 LSeg
2 −1
 n 


{

}

(5)

where, LSeg and ASeg are expressed to length and cross section area of segment, respectively. An is also area
of a fiber/layer. Thus, element stiffness matrix can be obtained by using minimum potential energy principle.
Stiffness matrix of a segment can written as,

[K ]
Seg

N
 N
− ∑ ET , n An η n ' 
1 1 T  n∑=1 ET , n An

n =1
[B] d ξ
= ∫ [B ]  N
N
2
2 −1
−
E
A
η
'
E
A
η
'
∑
∑
 n =1 T , n n n n =1 T , n n n 

(6)

( )

The segment stiffness matrix is obtained by using areas, coordinates and tangent elasticity modulus of
fiber/layer for reinforced concrete sections. In this study, linear superposition rule is used for different
material properties of the fiber/layer in the section (Fig. 1). Furthermore, a fiber concrete or reinforced bar on
the cross section may be cracked or damaged due to external loading. For this reason, a relationship between
the damaged and undamaged case must be obtained for all solutions. Damage in each concrete/reinforcement
fiber can be written as [8,9],
dn = 1 −

ET ,n

(7)

EO , n

where, EO ,n and ET ,n are undamaged and damaged (tangent) elasticity module of nth fiber, respectively. d n ,
damage intensities are obtained separately under tensile and compressive stress for each fiber. Stress-strain
relations of concrete and steel are seen in Fig. 2. The tensile and compression stress-strain relationships of the
concrete are assumed to be exponential functions which are shown in Fig. 2.a. Bilinear kinematic hardening
rule is also used for nonlinear behavior of the steel (Fig. 2.b).
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Furthermore, total kinetic energy of particle velocities on the cross-section of an element throughout its
neutral axis can be written as,
T=

1
∫ vξ ρ vξ dΩ
2Ω

(8)

where, ρ is mass density and vξ is particle velocity in direction of ξ axis. If fiber/layer elements are used for
Eq. (8), the mass matrices of an element on the local axis are obtained as,

[M ] = ∫ ∑ ( [N (ξ )]
1 nfib

seg

T

−1 n =1

)

ρ n An [N (ξ )] dξ

(9)

where [N (ξ )] is the element shape functions matrix on the local axis and ρ n is also mass density of nth
fiber. Stiffness and mass matrices of a segment, obtained local axis are transformed to global axes by using
transformation matrix.
These element stiffness matrix is condensed to element ends by using dynamic substructure technique. This
procedure is used as the each element iteration in the iteration of frame structure. Freedoms at end and
internal regions of element are called as external and internal freedoms, respectively (Fig. 3). The external
and internal freedoms for stiffness matrices can be written as,
[K EE ]

 [K IE ]
where,

[K ] {u } {F }
=
[K ] {u } {F }
EI

E

E

II

I

I

[K ]
EE

(10)

and [K II ] are stiffness matrices which include external and internal freedoms, respectively

[7]. {u E } and {u I } are the displacement vectors referred by these freedoms. {FE } and {FI } are also the
external loads belonging to these freedoms. The substructure procedure is applied for solving of Eq. (10).

Fig.1. Concrete, steel fibers and global and local axis for EFBEA.

a)

b)

Fig. 2 Uniaxial stress-strain relationships of a) concrete and b) steel.
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Fig.3 Segments, external and internal nodes.

3. Numerical Applications
In this study, nonlinear dynamic analyses of a 4-Story RC frame are obtained according to lumped and
distributed approaches. Finite element mesh is shown in Fig. 4.a. Material properties are given in Table 1.
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Fig. 4. a) Finite element mesh of 4-story frame and b) Time history graphs of synthetic acceleration.
Table 1. Material properties of 4-story RC frame.
Material

Concrete

Elasticity Mod., (E c MPa)

25742.96

Comp. strength (f c , MPa)

30.00

Tensile strength (f t , MPa)

0.40

Mass density (ρ,

ton/m3)

Elasticity Modulus (E s MPa)
Steel

2.4
210000.00

Yield strength (f y , MPa)

420.0

Tangent modulus (α t )

0.05

Mass density (ρ,

ton/m3)

7.951

799
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Static loads and displacement values for both approaches are considered as the initial condition. Synthetic
earthquake acceleration data are used for dynamic loading. These acceleration data are produced using the
SeismoArtif program [11]. A target spectrum acceleration curve for Z1 type soil (nearly hard rock) which
defined in the Turkish Regulation on Building in Disaster Areas [12], is used for production of synthetic
earthquake acceleration data. Maximum acceleration amplitude is selected as 0.3g. The synthetic
acceleration-time graph is shown in Fig. 4.b and it is applied to the horizontal direction of the RC frame
structure. Dynamic analyses of these structures are obtained by using Bossak-α integration method [13].
Obtained results according to both numerical approach are compared for displacement and damage cases.
Time history graphs of a node at the highest location of the frames are used for displacement comparisons.
Numerical dissipation is not shown for both solutions and Newton-Raphson procedures for all element
solutions are converged for the two approaches. The Bossak-α dynamic integration algorithm is applied
successfully for the nonlinear dynamic solutions.
Lumped Approach

t=1.0 sec.

Distributed Approach

t=2.0 sec.

t=4.0 sec.

t=6.0 sec.

t=8.0 sec.

t=10.0 sec.

t=1.0 sec.

t=4.0 sec.

t=8.0 sec.

.

t=2.0 sec.

t=6.0 sec.

t=10.0 sec.

Fig. 5 Accumulated tensile damage zones of 4-story RC frame according to lumped and distributed mass
approaches.
Accumulated damage zones in beam of all floors are obtained in ends of the beams according to the lumped
approach until time=10.00 sec. Accumulated tensile damage regions obtained for both approaches are shown
in Fig. 5. The damage zones of the beams according to the distributed approach is also occurred at upper parts
of the beams in the beam-column join region and at lower parts in the middle region of the beams until this
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time. Accumulated damage zones in all columns related to lumped approach is occurred at outside surface of
the column ends. These damage zones are propagated to middle region from end regions of the columns.
Nevertheless, the damage zones in all columns for distributed approach are obtained at inside region of the
columns. Damage propagation is also seen as similar to propagation of lumped approach.
Displacement time history graphs of node 5 obtained from nonlinear dynamic analyses according to lumped
and distributed approaches are shown in Fig. 6. Displacement amplitude values are approximately similar
until time 1.18 sec., after this time, it is seen that displacement amplitudes values obtained from the
distributed approach are bigger than the lumped approach. These differences are occurred due to
redistribution of loads in the internal regions of the elements in the distributed approach. The redistribution
procedure of load require more iterative steps in distributed approach.
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Fig. 6. Displacement time history graphs of the node 5 for two approaches of 4 story frame.

4. CONCLUSIONS
In this study, a beam-column element based on the Euler-Bernoulli beam theory is used for the nonlinear
dynamic analyses of frames. Lumped and distributed approaches are used for the calculation of the loads and
masses. Numerical results obtained according to these two approaches for a 4-story RC frame are compared
with each other. It is seen from numerical applications that displacement amplitudes values obtained from the
distributed approach are bigger than the lumped approach. These differences are occurred due to
redistribution of loads in the internal regions of the elements in the distributed approach. More iterative steps
in distributed approach require due to the redistribution procedure of load. Numerical dissipation is not shown
for all solutions and Newton-Raphson procedures for all element solutions are converged for the two
approaches. The Bossak-α dynamic integration algorithm is applied successfully for the nonlinear dynamic
solutions. Accumulated tensile damage zones in beam of all floors are obtained in ends of the beams
according to the lumped approach. The damage zones of the beams according to the distributed approach is
also occurred at upper parts of the beams in the beam-column join region and at lower parts in the middle
region of the beams. Furthermore, accumulated damage zones in all columns related to lumped approach is
occurred at outside surface of the column ends. These damage zones are propagated to middle region from
end regions of the columns. Nevertheless, the damage zones in all columns according to distributed approach
are obtained at inside region of the columns and damage propagation is also seen as similar to lumped
approach.
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1

Abstract
The most important symptom of eye diseases such as diabetic retinopathy or age-related macular degeneration in the present
day is exudates. These exudates are macular edema composed of fat cells around the macula hole in the middle of the eye.
The intensity of these around the macula is an important factor in determining the risk of disease. In the study, a diagnostic
support system based on automatic segmentation of exudates seen in diseases such as age-related macular degeneration or
diabetic retinopathy was established. For this purpose, a software has been developed to obtain morphometric information
of exudates by using image processing techniques on colored retinal images. Thanks to the software, exudates are made more
visible on the retina and the density around the macula can be visually recognized more easily.
Thus, a computer-based assessment system has been developed that can help the ophthalmologist to identify the risk of the
disease. The study was conducted under the supervision of an ophthalmologist and the automatically segmented exudates
are verlaid with the exudates manually identified by the ophthalmologist. Using these overlap rates, the segmentation success
was tested with the ZSI (Zijdenbos Similarity Index) index. Achieved ZSI performance values between 0.78 and 0.98 are
considered very successful in the literature.
Keywords: Retina, exudate, Image segmentation
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1. GİRİŞ
Günümüzde en sık görülen retinal hastalıkların başında diyabetik retinopati, yaşa bağlı maküla
dejenerasyonu gibi hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklar başlangıçta, retinanın orta bölümünde yer alan ve
okuma, araç sürme gibi dikkat gerektiren görme işlerinden sorumlu olan ve maküla olarak adlandırılan bölgenin
etkilenmesiyle kendini göstermektedir. Bu etkilenme, maküla üzerinde veya çevresinde eksuda adı verilen
lezyonların ortaya çıkması şeklinde olup, göz doktorlarının bu tip retinal hastalıkların teşhisi için önem arz
etmektedir [1]. Sert ve yumuşak olmak üzere iki tip eksuda bulunmaktadır. Sert eksudalar küçük, yuvarlak ve
parlak sarı renkte ve sınır çizgileri belirgin şekilde olup bu eksuda tipinin yaşa bağlı maküla dejenerasyonu
oluşturma riski daha düşüktür. Yumuşak eksudalar ise geniş, düzensiz şekilli, beyazımsı renkte ve sınır çizgileri
bulanık şekildedir [2]. Eksudaların tespiti, uzman doktor tarafından renki fundus görüntülerinin incelenmesiyle
yapılmaktadır. Bu inceleme yalnızca yaşa bağlı maküla dejenerasyonu hastalığında değil diyabetik retinopati
gibi daha riskli hastalıkların teşhis edilmesinde de yapılmaktadır. Bu nedenle eksudaların gerek şekilsel olarak
gerekte retina etrafında dağılımının doğru bir şekilde analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Eksudaların,
ilgili hastalığı ne şekilde etkilediği ve ne derece bir risk oluşturduğuna yönelik kapsamlı bir şekilde analiz
edilmesi doktorun tecrübesi, muayene esnasındaki dikkati gibi sebeplerden dolayı her zaman mümkün
olmayabilir. Bu nedenle eksudaların, uzman doktora yardımcı olacak şekilde bilgisayar tabanlı bir sistem
tarafından otomatik olarakta analiz edilmesi şüphesiz faydalı olacaktır. Bu amaçla eksudaların otomatik tespit
edilmesine yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur. Ward ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada
sert eksudaların bölütlenmesini global eşikleme yaparak gerçekleştirmişlerdir [3].
Phillips ve arkadaşları ise orijinal retina görüntülerine öncelikle medyan filtre uygulayarak parlaklık
değişimini minimize etmişlerdir. Daha sonra elle belirlenen eşik değeriyle global eşikleme yaparak eksudaları
bölütlemişlerdir [4]. Bir diğer çalışmada da görüntü, alt görüntülere ayrılarak bu görüntülere Otsu yöntemiyle
eşikleme yapılmıştır [5]. Walter ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ise matematiksel morfoloji
işlemlerine başvurulmuştur. Gri seviye görüntüler kapama işlemine tabi tutularak retinadaki kan damarları
bastırılmıştır. Sonrasında elle belirlenen bir standart sapma değerinden büyük olan bölgeler eksuda olarak kabul
edilmiştir [6]. Sinthanayothin ve arkadaşları ise eksuda bölgelerinin grilik seviyesindeki homojenlikten yola
çıkarak bölge büyütme yöntemiyle bölütleme yapmışlardır [7].
Bu çalışmada, eksudaların otomatik bölütlenmesinde görüntü entropisi kullanılmış olup eksudaların ve
makula etrafındaki yoğunluğunun görsel olarak otomatik belirlenmesine yönelik bir yazılım geliştirilmiştir.
Oluşturulan bu yazılım sayesinde eksudaların bölütlenmesinin yanı sıra eksudadan kaynaklı hastalıkların risk
derecesinin belirlenmesine yönelik bir değerlendirme yapılabilmesi de sağlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada MESSIDOR veri tabanından maküler ödem riski taşıyan 50 adet retina görüntüsü veri kümesi
olarak seçilmiştir. Görüntüler 2240*1488 çözünürlüğe sahip olup üç farklı oftalmoloji bölümü tarafından göz
dibi muayenesi sonucunda oluşturulmuştur [8]. Veri kümesinde yer alan orijinal bir retina görüntüsü şekil
2.1’de gösterilmiştir.

.
Şekil 2.1. Veri kümesindeki orijinal retina görüntüsü
Çalışmada göz doktorlarının göz dibi muayenelerinde teşhis etmiş oldukları eksuda denilen maküler ödemlerin
bölütlenmesi temelli bir yazılım geliştirilmesi amaçlanmıştır. Oluşturulan bu yazılımla renkli retina görüntüleri
önişleme aşamasından geçirilerek görüntü üzerindeki bilgi içeren önemli bölgelerin belirginliği arttırılmıştır.
Bu aşamada öncelikle eksudalar ile aynı parlaklığa sahip optik diskin çıkarılması gerçekleştirilmiştir. Önişleme
aşamasından sonra eksudaların bölütlenmesi işlemine geçilmiş olup bu aşamada maksimum entropi tabanlı bir
algoritma kullanılmıştır. Son kısım olan başarımın ölçülmesinde ise ZSI benzerlik indeksi kullanılmıştır.

2.1. Optik Diskin Çıkarımı (K-Means)
Retinal hastalıkların otomatik olarak teşhis edilmesinde ve hastalığın derecelendirilmesinde Optik
Diskin(OD) yerinin belirlenmesi temel adım olarak değerlendirilmektedir. Diyabetik Retinopati (DR) gibi
hastalıklarda görülen eksudalar OD ile benzer parlaklığa sahip olduğundan öncelikle OD’nin tespit edilmesi
2
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eksudaların bölütlenmesi için başlangıç işlemi niteliğindedir. Buradan hareketle çalışmada öncelikle optik
diskin yerinin tespit edilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla şekil 2.1’de görülen renkli fundus
görüntüsünün kırmızı yeşil ve mavi bileşenlerinden optik diskin parlaklık olarak belirgin olduğu kırmızı
bileşeni alınmıştır. Daha sonra kırmızı bileşen görüntüsüne k-means algoritması uygulanarak görüntü grilik
seviyelerine göre 3 sınıfa ayrılmıştır.

a

b

Şekil 2.2 (a) orijinal retina görüntüsünün kırmızı bileşeni ve (b) onun k-means algoritması
uygulanmış görüntüsü
Şekil 2.2b’deki görüntü incelendiğinde optik diskin en parlak, yani en yüksek griliğe sahip sınıfta yer aldığı
görülmektedir. Buradan hareketle üç eşik değerinden en büyüğüne göre eşikleme işleme yapılarak bu bölgenin
bölütlenmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra optik diskin, diğer parlak bölgeler olan eksudalardan farklı olarak
sahip olduğu çembersel özelliği kullanılarak bölütleme işlemi yapılmıştır. Şekil 2.3’te bölütlenmiş optik disk
görülmektedir.

a

B

Şekil 2.3 (a) K-means uygulanmış görüntüde en parlak bölgelerin ve (b) onun içinde optik diskin
çıkarılması

2.2. Eksudaların bölütlenmesi (Maksimum entropi)
Optik disk belirlendikten sonra eksudaların bölütlenmesi işlemine geçilmiştir. Bunun için öncelikle
orijinal retina görüntüsünden eksudaların belirgin olduğu yeşil bileşen görüntüsü elde edilmiştir (Şekil 2.4a).
Daha sonra bu yeşil bileşen görüntüsü üzerine kontrast sınırlamalı adaptif histogram eşitleme yapılarak görüntü
kontrastını iyileştirilmiştir. Böylelikle parlak bölgeler olan eksudaların ve optik diskin belirginliği arttırılmıştır
(Şekil2.4b). Daha sonra bölütlenen optik disk görüntüsünün tersi ile kontrast iyileştirilmiş görüntünün
çarpılmasıyla şekil 2.4c’de görülen parlak bölgeler olarak yalnızca eksudaların kaldığı görüntü elde edilmiştir.

a

b

c

Şekil 2.4 (a) Yeşil bileşen görüntüsü, (b) kontrastı iyileştirilmiş görüntü, (c) optik diskin çıkarıldığı görüntü
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eksudaların bölütlenmesinde maksimum entropi yöntemi kullanılmıştır. Yöntem gri seviye görüntülerin ikili
sınıflandırılmasında kullanılmakta olan bir yöntem olup görüntü histogramından yararlanarak en uygun eşik
değerini belirlemede mantığına dayanmaktadır. Bu eşik değeri belirlenirken, oluşan ikili sınıflar arasındaki
entropi değerleri dikkate alınmaktadır. Şöyleki;
Görüntüdeki grilik değerler {0,1,2,…..,2n-1} arasında değişmekte iken, n bit sayısı olmak üzere i. grilik
seviyesinin olasılığı
𝑝𝑝 = ℎ𝑖𝑖(�∗ �)

(1)

olarak ifade edilmektedir. Burada � ve � görüntü boyutunu ℎ𝑖𝑖 i. seviyedeki grilik tonunun görüntü içerisinde
bulunma sıklığını temsil etmektedir. Her bir eşik değeri için 0 ve 1 lerden oluşan iki sınıf oluşmaktadır. Bu

sınıfların herbirinin ayrı ayrı entropileri 𝐻𝐻0 ve 𝐻𝐻1 olmak üzere;
0

𝐻𝐻 =

𝑡𝑡−1 𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑖𝑖=0 𝑤𝑤 𝑙𝑙𝑙𝑙
0
∑
𝑤𝑤0

𝐻𝐻 = ∑
1

𝐿𝐿−1 𝑖𝑖
𝑖𝑖=𝑡𝑡

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑤𝑤1

,

𝑤𝑤0 =

∑𝑡𝑡−1
,

0

𝑝𝑝𝑖𝑖

(2)

(3)

𝑤𝑤1 = ∑𝐿𝐿−1 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑡𝑡

𝑤𝑤1

olarak hesaplanmaktadır. Burada 𝑤𝑤0 ve 𝑤𝑤1 sınıf varyanslarını temsil etmektedir. Burada iki sınıfın toplam
entropisini ;
(4)
J(t) = 𝐻𝐻0 + 𝐻𝐻1
maksimum yapan t değeri eşik değeri olarak belirlenmektedir. Şekil 2.5’te bu yöntemin şekil 2.4b’deki
görüntüye uygulanmasıyla eşiklenmiş görüntü görülmektedir.

Şekil 2.5 Maksimum entropi yöntemiyle bölütlenmiş eksudalar

2.3. Çalışmanın başarımı
Oluşturulan yazılımla gerçekleştirilen otomatik bölütlemenin başarısını belirlemek amacıyla, uzman
doktor tarafından elle belirlenmiş eksudalar referans alınarak çakıştırma yapılmıştır. Bunun sonucunda ZSI
4
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benzerlik indeksleri elde edilmiş olup, çalışmanın başarımı buna göre test edilmiştir. Veri Kümesinde 50 adet
görüntü olup bunların herbirisi için eksudaların elle bölütlemesi zor olacağından, bu görüntülerden rastgele
seçilen %10’luk kısımdan yine rastgele seçilen toplam 20 eksuda bölgesi için elle bölütleme yapılmış ve elde
edilen ZSI değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo1
Eksuda Numarası

ZSI

Eksuda Numarası

ZSI

1

0.7972

11

0.887

2

0,811

12

0.789

3

0.805

13

0.741

4

0.951

14

0.987

5

0.856

15

0.842

6

0.847

16

0.956

7

0.785

17

0.938

8

0.798

18

0.924

9

0.826

19

0.912

10

0.965

20

0.787

5
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3. SONUÇLAR
Yapılan çalışmada retina görüntüleri üzerinden eksuda olarak tanımlanan maküla etrafındaki ödemlerin
otomatik bölütlenmesine yönelik bir yazılım oluşturulmuştur. Bu amaçla 50 adet retina görüntüsü üzerinde
sırasıyla optik diskin belirlenmesi ve yok edilmesi, görüntünün kontrastının iyileştirilmesi ve parlak bölgeler
olarak eksudaların entropi tabanlı bir eşikleme yöntemiyle bölütlenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede maküla
etrafında görülen eksudaların şekilsel özellikleri sayıları yoğunluklarına yönelik bir analiz yapmak mümkün
olmaktadır. Çalışmanın bölütleme başarımının belirlenmesinde uzman göz doktorunun elle belirlediği
eksudalar referans alınarak ZSI benzerlik indeksi kullanılmıştır. Elde edilen indeks değerleri Tablo 1’de
gösterilmiş olup literatürde bu değerler başarılı olarak kabul edilmektedir [9]. Oluşturulan bu tür yazılımlar
yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, diyabetik retinopati gibi hastalıkların teşhisinde önemli bir belirti olarak
kabul edilen eksudaların bölütlenmesi temelli olduğundan bu hastalıkların teşhisinde de önemli bir yere
sahiptir. Bunun yanısıra retinada meydana gelen neovaskülarizasyon(damarlaşma), mikroanevrizma, hemoraji
gibi bozulmaların otomatik belirlenmesine yönelik oluşturulan yazılımlarla birlikte kullanılmasıyla retina
görüntüsünden otomatik hastalık teşhisinin çok daha kolay olabileceği düşünülmektedir.
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Abstract
Polymers produced from petroleum and petroleum derivatives are used in many fields such as food,
textiles, construction, automotive and electronics industries. The increase in the production and use of
polymers plays an inevitable role in the amount of plastic wastes.
Predicting the lifetime of polymeric components under different environmental conditions is quite
important for their technical application in many fields of interest. In order to predict the lifetime of a
polymer frequently a physical parameter indicating the degradation state of the polymer is determined
under accelerated aging conditions. The thermogravimetric analysis is a popular and convenient method
used to study the overall thermal degradation kinetics of polymers because it gives reliable information
on the frequency factor, the activation energy, and the overall reaction order. It is also used to compare
their thermal stabilities at each step of degradation of various polymers.
The purpose of this study is to investigate the effect on the thermal degradation in adiabatic and
isothermal conditions of some polymer samples such as PET, polyurethane and polystyrene, which make
up the important part of the plastic. It is aimed that the thermal decomposition experiments and kinetic
analyzes of these samples are carried out in air existence.
Keywords: Waste polymers, thermal decomposition, kinetics, modelling.

1. INTRODUCTION
The relationship between the molecular properties and physical properties of the polymer is determined by
characterization methods. For example, the relationship between molecular weight and rheology can be used
to understand the properties of the produced polymer at the time of production. Using the TGA technique, the
thermal behaviour of the polymeric material and the initial temperature of the degradation can be determined.
The increase in the production and use of advanced polymers plays an inevitable role in increasing the
amount of plastic waste and garbage. In recent years, as quantities of municipal and industrial organic wastes
increase, the thermal treatment of solid wastes by pyrolysis or incineration has received considerable attention
[1].
Predicting the lifetime of polymeric components under different environmental conditions is quite important
for their technical application in many fields of interest. In order to predict the lifetime of a polymer
frequently a physical parameter indicating the degradation state of the polymer is determined under
accelerated aging conditions. [2;3]. In addition, polymeric materials may exhibit complex degradation
patterns that have to be considered when performing lifetime prediction.
____________________________________
* Corresponding author. Tel.: +90-424-237 0000/5507: fax: +90-424-241 5526.
E-mail address: rorhan@firat.edu.tr (R.Orhan).
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From the data obtained by different methods the apparent activation energy is estimated to subsequently
predict the degradation state of the polymer for other times and/or conditions. The industrial development of
thermochemical installations for carbonaceous materials conversion majorly requires the thorough
knowledge of the governing combustion parameters and their effects on process kinetics. In order to
determine the combustion characteristics and kinetic parameters in the evaluation and characterization of
fossil fuels and renewable energy sources are used thermo-analytical methods such as, thermogravimetry,
(TG), differential thermogravimetry (DTG), differential thermal analysis (DTA), differential scanning
calorimetry (DSC), thermogravimetry-Fourier transform infrared spectroscopy (TG-FTIR) and
thermogravimetry-mass spectrometry (TG-MS) techniques [4]. The thermogravimetric analysis method is one
of the thermal decomposition methods and in this method the change in the weight of the material is
examined depending on the time and temperature. Nevertheless, dynamic thermogravimetric analysis has
been frequently used to study the overall thermal degradation kinetics of polymers because it gives reliable
information on the frequency factor, the activation energy, and the overall reaction order. It is also used to
compare their thermal stabilities at each step of degradation of various polymers [5].

2. MATERIAL AND METHODS
Temperature control is gradually introduced to the system for small temperature increase at low voltages by
means of a potentiometer. The combustion chamber has an average of 1700 W and the heat loss is around
15%. The highest temperature reached by the oven was measured at 900 ° C. The samples were taken at
around 1 gram and placed in the center of the oven. There is a distance of 35 cm between the cage and the
sensitive scale. The measurements were made on a precision scale and the amount of ash remaining after the
burning process was measured again and compared.

Fig. 1. Experimental System; potentiometer (1), temperature controller and thermocouples (2), mass scale (3), sample
basket (4), combustion system (5)

3. MATHEMATICAL MODEL
Pyrolysis rate of a solid depends on the temperature and the amount of material. If it is assumed that only a
single reaction is involved, the following equations for α conversion ratio and its changing rate can be used to
describe the progress of a reaction:

α=

W0 − Wt
W0 − W∞

(1)
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dα
= k (T ) f (α )
dt

(2)

where t and T are time and absolute temperature respectively. Subscripts 0 and ∞ stand for the initial and final
mass of decomposing material respectively, while w denotes the mass at any time. f(α) is the kinetic function
related to the reaction mechanism. Many different equations for f(α) each has certain reasonable theoretical
grounds are given in the literature for the solid phase decomposition reactions [10,11].
Normally an Arrhenius expression is used for the rate constant:

k (T ) = Ae

 E 
−

 RT 

(3)

Here E, A and R are the activation energy, pre-exponential factor and gas constants respectively. Then, if k
(T) is written in Eq. (2), the following Eq.(4) is obtained.
 E 

−

dα
= Ae  RT  f (α )
dt

(4)

Reaction time and temperature can be used interchangeably when the sample temperature increases linearly
with time during the reaction. If a linear heating rate is b, Eq. (4) can be written as.
 E 

dα A − RT 
f (α )
= e
dT β

(5)

Integration gives g(α)
 E 

dα
A T∞ − RT 
g (α ) ∫=
e
=
dT
0 f (α )
β ∫0
α

(6)

The expressions of g(α) corresponding to each kinetic function are also shown in Table I. It is possible to
determine kinetic parameters by using either kinetic function or its integral. In the integral method, the
integral on the right side of Eq. (6) should be solved. Unfortunately, it has no exact analytical solution and
some approximations are generally used. If u= E/RT is defined, Eq. (6) can be written in the following form.

AE ∞ e( − )
AE
g (α ) =
du
=
p (u )
2
∫
u
βR
u
βR
u

(7)

where p(u) represent the rightmost term known as the temperature integral in Eq. (6). In the Coats and
Redfern method, p(u) in Eq. (7) is approximated by using a Taylor series expansion to yield the following
expression (8):

ln

g (α )
AR E
= ln
−
E
E
RT
β
2
T Q(
)
RT

(8)

where Q(E/RT) is a function whose value is close to unity for customary E values. By plotting ln[g(α)/T2]
versus T−1, a straight line whose slope and intercept are −E/R and ln(AR/βE) respectively can be obtained
from single heating rate data.
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3.1. Figures and Tables.
Table I. Algebraic expressions for f(α) and g(α) considered in this work

f(α)

Kinetic Models

g(α)

α2

1

α

Parabolic Law

2

Holt-Cutler-Wadsword

1
− ln (1 − α )

Jander

(1 − α ) 3
1
1 − (1 − α ) 3

Ginstling-Brounshtein

(1 − α ) 3
1
1 − (1 − α ) 3

Zhuravlev-Lesokhin-Tempelmen

(1 − α ) 2
1
1 − (1 − α ) 3

Komatsu-Uemuro (anti Jander)

(1 + α ) 3
1
(1 + α ) 3 − 1

(1 − α ) ln(1 − α ) + α

2

1

1
3
1
1
α
−
−
) 3 
 (
2


2

2
3  2α

− (1 − α ) 3 
1 −
2
3


5

1
3
−

 (1 − α ) 3 − 1
2


2

2

1
3
−

 (1 + α ) 3 − 1
2


2

Table II. Kinetic parameters from regression analysis at 10 K/min heating rate

Polymers

Temperature
range (K)
293 - 953

Ea
(KJ/mol)
41,620

A
(min-1)
0,0003

0,917

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

44,369

0,0007

0,920

Jander

293 - 953

48,288

0,0008

0,925

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

45,628

0,0004

0,922

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

58,250

0,0170

0,923

Komatsu – Uemura

293 - 953

40,260

0,0001

0,916

Parabolic Law

293 - 953

41,444

0,0002

0,915

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

44,162

0,0004

0,909

Jander

293 - 953

48,194

0,0005

0,900

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

45,446

0,0002

0,906

Mathematical Model
Parabolic Law

PÜ-V

PE-PC

PET-B

PS-R

R2

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

58,808

0,0110

0,899

Komatsu – Uemura

293 - 953

40,174

0,0001

0,922

Parabolic Law

293 - 953

38,058

0,0004

0,813

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

40,336

0,0007

0,803

Jander

293 - 953

43,674

0,0006

0,799

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

41,401

0,0001

0,805

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

52,422

0,0008

0,750

Komatsu – Uemura

293 - 953

37,101

0,0001

0,825

Parabolic Law

293 - 953

42,561

0,0002

0,822

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

45,521

0,0004

0,813

812

Thermal Decomposition Kinetics of Some Waste Polymers, R. Orhan, E. Aydoğmuş, F. Kamışlı

PS-P

PÜ-P

PÜ-C

Jander

293 - 953

50,135

0,0005

0,801

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

46,979

0,0002

0,809

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

62,700

0,0220

0,799

Komatsu – Uemura

293 - 953

40,235

0,0001

0,830

Parabolic Law

293 - 953

40,361

0,0001

0,816

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

43,008

0,0002

0,805

Jander

293 - 953

47,034

0,0002

0,799

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

44,286

0,0001

0,806

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

57,809

0,0050

0,780

Komatsu – Uemura

293 - 953

40,210

0,0001

0,826

Parabolic Law

293 - 953

40,854

0,0003

0,926

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

43,689

0,0007

0,931

Jander

293 - 953

47,792

0,0009

0,937

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

45,004

0,0004

0,933

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

58,332

0,0220

0,933

Komatsu – Uemura

293 - 953

40,469

0,0001

0,925

Parabolic Law

293 - 953

40,773

0,0001

0,889

Holt – Cutler –Wadsworth

293 - 953

42,440

0,0003

0,882

Jander

293 - 953

46,232

0,0003

0,873

Ginstling – Brounshtein.

293 - 953

43,661

0,0002

0,879

Zhurovlev–Lesokhin -Tempelman

293 - 953

55,801

0,0060

0,848

Komatsu – Uemura

293 - 953

39,501

0,0001

0,900

Fig. 2. Comparison of some polymers at isothermal temperature (700 K)
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Fig. 3. Comparison of some polymers at adiabatic temperature (10 K/minute)

3.2. Abbreviations
EPS: Expanded Polystyrene
PÜ-V: Vegetable based polyurethane
PE-PC: Polyethylene coated paper cup
PET-B: Polyethylene terephthalate bottle
PS-R: Polystyrene recycle
PS-P: Polystyrene pure
PÜ-P: Polyurethane pure
PÜ-C: Polyurethane commercial

4. RESULTS AND DISCUSSION
Percent mass loss of polymer samples was investigated under adiabatic and isothermal conditions. As seen in
Figures 2, commercial and pure polyurethane was degraded in a shorter time. The vegetable oil based
polyurethane began to decompose at higher temperatures.
As shown in Fig. 2, EPS was decomposed longer in isothermal conditions than other polymer samples. As
shown in Fig. 3, PE-PC has been degraded for a longer time under adiabatic conditions than other polymer
samples.
It is clearly seen that thermal decomposition curves look like traditional TGA curves and can be divided into
three regions according to their changing pattern. In the first region of degradation in the temperature range
30-200°C, losses of physical impurities such as moisture were seen. In the second step of the degradation
which takes place in the temperature range 220-500°C, the activation energy is increasing at high
temperatures, starting with the chemical degradation of the polymers step by step. The cross-linked polymers
in the third region of the degradation, which takes place in the temperature range above 500°C were
terminated with gradual degradation. Physical impurities in polymers have been found to be about 3% to 5%
of total mass. The mass of the polymer after combustion was measured between 0.1% and 0.5%.
In Table II, the appropriate model and correlation coefficients were given for each polymer. The regression
coefficients for the tested some models were high for 10 K/min. Average values of activation energies change
between 38 - 58 kJ/mole for heating rate at 10 K/min.
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Abstract
Pyrolysis and processing biomass with coal may provide active carbon souce. Tailings of coal washing
plants contained coal source for active carbon production and agricultural biomass wastes could be mixed
together with this tailings providing sufficient active carbon char quality for organic fertility of soil
remediation. 27% relatively more fertile humate production could be managed by active carbon mix of coal
washing tailings to soil.
Keywords: Coal Washing Tailings, Biomass, Active Carbon, Humate mud.

1. INTRODUCTION
The production of the derived fuels from biomass is desirable for a several reasons, such as the clean gaseous
and oils products and economical side of transportation and marketing of supply and environmental
considerations. Renewable alternatives for fossil fuels are the biomass and the derivatives of biomass to a wide
variety of resources with various properties. The improved technology to convert various biomass wastes or
resources into a preferable product is therefore very significant.

The heat values of biomass potentially recycled in the world for a renewable source bring out necessity in use
by mixing or a self preference on combustion biomass wastes in the country. The total thermal values based on
the products for maize, wheat and cotton are 33.4, %16.1% and 27.6%, respectively. In Table 1, the total annual
production of horticultural crops in Turkey is given. The total thermal values are approximately 13,5, 14,8 and
21.5 kJ/kg, respectively. As given in Table the total calorific value of the product nut shells and olive seed were
56.3% and 25.2%. The potential calorific value of the potential amount of pitch waste and animal waste could
be determined and true and theoretical values of heat for cows, sheep and poultry, which is about 36, 13 and
6.5 million tons/a in Turkey for cows. According to the number of animals in Şırnak City Province, sheep and
poultry, and approximately in Şırnak City Province these amounts of annual waste capacity are 235, 141, 58
thousand tons/a, respectively. The total annual amount of forest, bush and wood waste, are 6, 0.6 and 0.49
million tones, respectively in Turkey. The total available solids content of of forest, bush and wood waste are
recycled 65%, 3% and 99% as determined by the availability, respectively .
Table I. Biomass Statistics of Turkey of 2013-2014 [1].
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Theoretical Actual Theoretical Actual
Million ton
Forest Waste Wood,,(Log,Bush)

12.4

6.4

17.1

7.6

Agricultural Waste Maize Slush

14.5

1.3

19.1

1.4

Municipal Waste (Cardboard)

2.5

0.4

3.4

0.4

Average Animal Manure

11.4

2.3

11.8

2.4

2. PYROLYSIS OF AGE LAYOUT
The torrefaction and advanced applications for active carbon require further treatment. The pyrolysis process
can thus be regarded as pre-treatment process. Pre-treatment of biomass via pyrolysis results in various
advantages compared to the direct utilization of biomass. The energy density on volumetric basis is a factor 3–
10 higher for pyrolysis oil, decreasing e.g. transportation costs. Via pyrolysis, locally available biomass streams
can be exploited as renewable material which could otherwise not be processed economically. Besides
economic and ecologic advantages, pre-treatment via pyrolysis also creates technical advantages. The pyrolysis
oil is much easier and cheaper than char, solid carbon mass. Also, ash forming elements are reduced by an order
of magnitude. The decision to include fast pyrolysis as pre-treatment or gasify the powdered biomass in an
entrained flow gasifier directly will ultimately depend on biomass properties and the specific scenario.

2.1. Coal Pyrolysis for Char
One of the most common method to convert biomass into biofuels is believed to be pyrolysis and entrained
flow gasification. Pyrolysis of biomass has been studied extensively and several reactor technology have used
at commercial scale. In the fast pyrolysis process, biomass is rapidly heated in an oxygen free environment to
form condensable vapours, permanent gases and a solid residue often referred to as char. After rapid cooling of
the condensable vapours, up to 700g/kg of biomass can be converted into a liquid product called pyrolysis oil.
With comparable heating values, the overall energy yield from biomass to pyrolysis oil is in the same range
(0.7J/biomassJ).
A slightly different approach is followed in the pyrolysis cracking of fast reactions and th following oxidation
od carbon matter with oxygen and steam forming process,
𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ∆G=-RTlnKp=-96500kj/kmol
2𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 ∆G=-RTlnKp=-112600kj/kmol
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 ∆G=-RTlnKp=-56500kj/kmol
𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 ∆G=-RTlnKp=+76500kj/kmol
2𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ∆G=-RTlnKp=-46500kj/kmol
𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ∆G=-RTlnKp=-96500kj/kmol

3. METHOD
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The chemical analysis of fuel resources used in the experimentation are given in Table I.

Table I.. Coal and Biomass feedstock properties

Maize slush

Şırnak Asphaltite

98

68

(g/kg)

34

24

(g/kg)

18.8

14.2

(MJ/kg)

515

437

(g/kg)

63.0

57.5

(g/kg)

<0.1

8.9

(g/kg)

419

433

(g/kg)

62

894

(mg/kg)

59

695

(mg/kg)

0.9

1.2

(mg/kg)

1.5

<1

(mg/kg)

96

19

(mg/kg)

1143

2223

(mg/kg)

222

488

(mg/kg)

149

66

(mg/kg)

18

62

(mg/kg)

117

35

(mg/kg)

465

11,850

(mg/kg)

11

10

(mg/kg)

Pinewood waste
Moisture (a.d.)
Ash (dried)
LHV (a.d.)
Elements (Dried)
C
H
N
O
S
P
Ni
Pb
Mn
Ca
Mg
Fe
Na
Al
K
Zn

The moisture content of wheat straw before pyrolysis was relatively high at 98g/kg. Comparing the wood and
straw shows a significantly higher ash content in the wood waste.
In Figure 1 photographs of the laboratory equipment used in this work are presented. The produced pyrolysis
oil and the asphaltite feed was integrated with the control system in the gasifier.

4. CONCLUSIONS
The pyrolysis products can be used as humate mud as char from a biomass and coal mixture feed in pyrolysis
and steam gasification. This approach can have certain advantages over direct biomass gasification. The tests
were performed to investigate the methanation of syngas from biomass via the pyrolysis and entrained flow
gasification to syngas. The maize slush, forestry waste pine wood were used as feedstocks; both were converted
into homogeneous pyrolysis oils and syngas with very similar gasification and hydrogenation of steam gas.
were measured for waste pine wood waste- and waste maize slush derived pyrolysis syngas, respectively. A
continuous 2-day gasification run with wood derived pyrolysis syngas was under full steady state operation.
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Fig. 1. Sulfur converted in alkali char and char properties
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1

Abstract
The microwave heating applications in various fields and materials could be managed, such as
contaminated soil remediation, waste processing, minerals processing and activated carbon regeneration.
Microwave heating of volatile organic compounds (VOC) by synthetical heating susceptors in microwave.
The microwave combustion technology could be improved for lignite and biomass in the packed bed
systems. This may include few difficulties associated with the scaling up of laboratory units to industrial
process depending on material dielectric properties. The combustion process by microwave may have
specific advantages over conventional methods with cost of heating.
Keywords: Microwave ignition; coal combustion; packed bed; microwave heat flux.

1. INTRODUCTION
The heat values of biomass potentially recycled in the world for a renewable source bring out necessity in use
by mixing or a self preference on combustion biomass wastes in the country. The total thermal values based on
the products for maize, wheat and cotton are 33.4, %16.1% and 27.6%, respectively. In Table 1, the total annual
production of horticultural crops in Turkey is given. The total thermal values are approximately 13,5, 14,8 and
21.5 kJ/kg, respectively. As given in Table the total calorific value of the product nut shells and olive seed were
56.3% and 25.2%. The potential calorific value of the potential amount of pitch waste and animal waste could
be determined and true and theoretical values of heat for cows, sheep and poultry, which is about 36, 13 and
6.5 million tons/a in Turkey for cows. According to the number of animals in Şırnak City Province, sheep and
poultry, and approximately in Şırnak City Province these amounts of annual waste capacity are 235, 141, 58
thousand tons/a, respectively. The total annual amount of forest, bush and wood waste, are 6, 0.6 and 0.49
million tones, respectively in Turkey. The total available solids content of of forest, bush and wood waste are
recycled 65%, 3% and 99% as determined by the availability, respectively
The combustion process by microwave may have specific advantages over conventional methods with cost of
heating.The factors influencing heat flux are
•
•
•
•
*

the combustion kinetics in microwave ignition,
coal type,
microwave permittivity,
temperature difference,
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•
•

length (or thickness) coal bed,
cross sectional area of bed, and the thermal conductivity of the air/coal bed.

Thermal conductivity is the measure of the quantity of thermal energy which flows through a conductor. In
addition to form, there are a number of factors influencing thermal conductivity of coal including micro
structure and amorph structure and porosity structure, and density.

2. MICROWAVE PYROLYSIS
The torrefaction and advanced applications for active carbon require further treatment. The pyrolysis process
can thus be regarded as pre-treatment process. Pre-treatment of biomass via pyrolysis results in various
advantages compared to the direct utilization of biomass. The energy density on volumetric basis is a factor 3–
10 higher for pyrolysis oil, decreasing e.g. transportation costs. Via pyrolysis, locally available biomass streams
can be exploited as renewable material which could otherwise not be processed economically. Besides
economic and ecologic advantages, pre-treatment via pyrolysis also creates technical advantages. The pyrolysis
oil is much easier and cheaper than char, solid carbon mass. Also, ash forming elements are reduced by an order
of magnitude. The decision to include fast pyrolysis as pre-treatment or gasify the powdered biomass in an
entrained flow gasifier directly will ultimately depend on biomass properties and the specific scenario.

2.1. Coal Pyrolysis for Char
One of the most common method to convert biomass into biofuels is believed to be pyrolysis and entrained
flow gasification. Pyrolysis of biomass has been studied extensively and several reactor technology have used
at commercial scale. In the fast pyrolysis process, biomass is rapidly heated in an oxygen free environment to
form condensable vapours, permanent gases and a solid residue often referred to as char. After rapid cooling of
the condensable vapours, up to 700g/kg of biomass can be converted into a liquid product called pyrolysis oil.
With comparable heating values, the overall energy yield from biomass to pyrolysis oil is in the same range
(0.7J/biomassJ).
A slightly different approach is followed in the pyrolysis cracking of fast reactions and th following oxidation
od carbon matter with oxygen and steam forming process,
𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ∆G=-RTlnKp=-96500kj/kmol
2𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 ∆G=-RTlnKp=-112600kj/kmol
𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶𝐶𝐶 ∆G=-RTlnKp=-56500kj/kmol
𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 ∆G=-RTlnKp=+76500kj/kmol
2𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ∆G=-RTlnKp=-46500kj/kmol
𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 ∆G=-RTlnKp=-96500kj/kmol

3. METHOD
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The chemical analysis of fuel resources used in the experimentation are given in Table I.

Table I. Coal and Biomass feedstock properties.

Moisture (a.d.)
Ash (dried)
LHV (a.d.)

Pinewood waste

Maize slush

Şırnak Asphaltite

98

68

(g/kg)

34

24

(g/kg)

18.8

14.2

(MJ/kg)

515

437

(g/kg)

63.0

57.5

(g/kg)

<0.1

8.9

(g/kg)

419

433

(g/kg)

62

894

(mg/kg)

59

695

(mg/kg)

0.9

1.2

(mg/kg)

1.5

<1

(mg/kg)

96

19

(mg/kg)

1143

2223

(mg/kg)

222

488

(mg/kg)

149

66

(mg/kg)

18

62

(mg/kg)

117

35

(mg/kg)

465

11,850

(mg/kg)

11

10

(mg/kg)

Elements (Dried)
C
H
N
O
S
P
Ni
Pb
Mn
Ca
Mg
Fe
Na
Al
K
Zn

The moisture content of wheat straw before pyrolysis was relatively high at 98g/kg. Comparing the wood and
straw shows a significantly higher ash content in the wood waste.
In Figure 1 photographs of the laboratory equipment used in this work are presented. The produced pyrolysis
oil and the asphaltite feed was integrated with the control system in the gasifier.
In the pyrolysis experiments with addition hydrated lime, reactor temperature changed between 400oC and
650oC and lignite samples mixed only by %10 lime. Products received from pyrolysis of coal specimens were
subjected to analysis for sulfur hold-up determination. Test results of pyrolysis by lime and other alkali at 600
oC are seen in Figure 1.
From the point of view of gasification experimentation, the resulted chars quality and quantity in the pyrolysis
chambers for biomass, lignite and coal samples were determined for different source evaluation and so we may
reduce the effect of ash content of coal samples in order to optimize pyrolysis a gasification rates of lignite
samples. As given in Figure 3 gas and oil yields for lignite and coal samples were slightly similar, oil yield was
lower for coal. In the gasification experiments with different particle size fractions of coal specimens, at reactor
temperature changed to 600oC and lignite samples mixed only by lime at 10% weight rate. Products gasification
of coal specimens were subjected to analysis for yield determination.
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Fig. 1. Kiln pyrolyzer of Turkish Lignites used in coal pyrolysis process at 600 oC
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Fig. 2. Comparison of desulfurization %10 lime addition at equal rates to pyrolysis chamber with lignite

Test results of gasification of Turkish lignite are seen in Figure 4. Comparison of particle size at 3-10mm
additions at equal rates into the pyrolysis chamber with finer lignite showed that Gediz lignite was showed
higher oil yield at near 26 % weight rate. In the gasification experiments, the experimental condition is
calculated on the basis of the gas composition in the ambient state. So neither the contained water vapour nor
the condensing hydrocarbons are taken into account. However, these components increased by decrease the
particle size to 100 micron and oil yield was remained low 12% weight.

4. CONCLUSIONS
The microwave pyrolysis products can be used as humate mud as carbon source or char from a biomass and
coal mixture feed in pyrolysis. This microwave heating by iron susceptor can have certain advantages over
direct biomass pyrolysis. The tests were performed to investigate the effect of microwave on char quality from
biomass via the pyrolysis and in packed flow to syngas. The maize slush, forestry waste pine wood were used
as feedstocks; both were converted into homogeneous pyrolysis oils and syngas with very similar gasification
measured for waste pine wood waste- and waste maize slush derived pyrolysis syngas, respectively. A
continuous 2-day process run with wood and coal pyrolysis char was under full steady state operation.
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2

Abstract
In this study, it is aimed to create the most appropriate exam schedule by taking into consideration the course
passing of the students of the last two years in the final examinations of the students of Technical Sciences
Vocational School and Computer Programming. It was aimed to collect the exams of the students who had difficulty
in the same day and the examinations of the lessons that they had difficulty in the same day to the different days. A
final exam calendar was created in the light of the rules obtained. Association rules are one of the most important
aspects of the data mining process, which is called the process of extracting hidden patterns from large databases,
and it provides the uncovering and summarizing of frequently seen associations. The association rules increase the
value of the data that is found by finding associations between large data sets. Economy, education,
telecommunication, e-commerce and marketing have a wide range of uses in many areas. In the study, a data set was
created using the information obtained from 27 courses of 3 semesters belonging to 83 students. The dataset has
been arranged according to the passage of each lesson. Thus, "1" for those who can pass from course; For those
who can not pass from course, "0" is given. Then, "Apriori" algorithms were used to determine the association rules
between the products that make up the dataset. The data were evaluated by performing an association analysis with
the WEKA program.
Keywords: Exam schedule, association rules, data mining

1. GİRİŞ
Günümüzde eğitim kurumlarında teknoloji ve bilgisayar kullanımlarının artmasıyla birlikte öğrenci bilgileri
ve verileri elektronik ortamda depolanabilmektedir. Öğrenci verilerinin elektronik ortamda tutulabilmesi, bu
verilerin kolayca belli amaçlara yönelik kullanılmasını gündeme getirmektedir. Özellikle öğrencilerin bölüm
ve sınıf sayısının geniş olduğu kurumlarda oluşturulan veri tabanlarının; iş, okul, meslek seçme, yöneltme ve
izleme hizmetleri gibi amaçlarda kullanılmasının oldukça önemli hale geldiği görülmektedir.
1990’larda ortaya çıkan veri madenciliği, veri ambarlarındaki gizlenmiş potansiyel olarak faydalı bilgileri
ortaya çıkarma, daha sonra bu bilgileri karar verme ve uygulama aşamasında kullanma sürecidir. Veri
Madenciliği çözüm için gerekli bilgileri sağlamakta ancak kendi başına bir çözüm üretmemektedir [1, 2].
Veri Madenciliği, günümüzün en çok uygulanan disiplinlerinden birisidir. Her geçen sene kendisine daha da
yaygın bir kullanım alanı bulmakla birlikte, kolay uygulanabilirliği ve etkili sonuçlar ortaya çıkarması
sayesinde en çok başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Literatürde veri madenciliği eğitim, ticaret,
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mühendislik, bankacılık ve borsa, tıp ve telekomünikasyon gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Eğitim
alanında çok sayıda gerçekleştirilen veri madenciliği uygulamalarının bir kaçı şunlardır:
Kurt ve Erdem çalışmasında [3], öğrencilerin başarılarına etki edebilecek faktörleri farklı veri madenciliği
algoritma ve modelleriyle incelenmiştir. Ekonomik, sosyal, kişisel, çevresel değişkenler üzerindeki yapılan
uygulamada çeşitli sonuçlar saptanmış, uygun öneriler sunulmuştur. Bırtıl tezinde [4], kız meslek lisesi
öğrencilerinin akademik başarısızlık nedenlerini belirlemek için öğrencilere uygulanan anketler veri
madenciliği yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve öğrencileri başarısızlığa iten etkenlerin hangilerinin
aynı anda görüldüğü ve aralarındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Bozkır vd. tarafından gerçekleştirilen çalışmada
[5], ÖSYM tarafından 2008 ÖSS adayları için resmi internet sitesi üzerinden yapılan anket verileri üzerinde
veri madenciliği yöntemleri kullanılarak, öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bu
araştırmada, veri madenciliği yöntemlerinden karar ağaçları ve kümeleme kullanılmıştır. Aydın tezinde [6],
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde eğitim gören öğrencilere ilişkin farklı kaynaklardaki verileri
bir araya getirerek veri madenciliği uygulaması gerçekleştirmiştir. Öğrenci başarısını tahmin etmeye yönelik
çalışmada C5.0 karar ağacı algoritmasının kullanıldığı bir tahmin modeli önerilmiştir. Ayık vd. tarafından
yapılan çalışmada [7], Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin mezun oldukları lise türleri ve lise mezuniyet
dereceleri ile kazandıkları fakülteler arasındaki ilişki, veri madenciliği teknikleri kullanılarak incelenmiştir.
Karabatak ve İnce çalışmasında [8], Veri Madenciliği teknikleri kullanılarak Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesi Bilgisayar Eğitimi bölümü öğrencilerinin notları kullanılarak öğrenci başarılarının analizi
yapılmıştır. Veri madenciliği tekniği ile öğrencilerin dersleri ile notları arasındaki ilişkiler ortaya
çıkarılmıştır.
Veri madenciliği teknikleri, tanımlayıcı ve tahmin edici teknikler olmak üzere ikiye ayrılır: Tanımlayıcı
teknikler, karar vermeye yardım edecek verilerin tanımlanmasını sağlar. Birliktelik kuralları (association
rules) ve kümeleme (clustering) tanımlayıcı tekniklere örnek olarak verilebilir. Bunlar Tahmin edici teknikler
ise sonuçları bilinen verileri kullanarak sonuçları bilinmeyen veri kümelerinin sonuçlarının tahmin edilmesini
sağlar. Gerileme (regression), sınıflandırma (classification) ve sapma (deviation) tahmin edici tekniklerdendir
[9].
Birliktelik kuralı belirli türdeki veri ilişkilerini tanımlayan bir modeldir. Bu yönden de tanımlayıcı bir
modeldir. Herhangi bir ürün alındığında bu ürünün yanında bir başka ürünün de satın alınması bir birliktelik
kuralı verir. Ürünler ve bu ürünlerin birlikte alınmaları söz konusu olunca birliktelik kuralları ekonomi,
eğitim, telekomünikasyon, e-ticaret ve pazarlama gibi birçok alanda geniş bir kullanım alanına sahiptir.[10]
Birliktelik kuralları ile olaylar arasında olasılıksal korelasyon tanımlanır.
Apriori algoritması, Agrawal ve Srikant tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir. [IBM]Veri Madenciliğinde,
birliktelik kuralı çıkarım algoritmaları içerisinde enfazla bilinen ve kullanılan algoritmadır. Algoritmanın
ismi, yaygın nesnelerin önsel bilgilerini kullanmasından yani bilgileri bir önceki adımdan almasından “önceki
(prior)” kelimesinden gelmektedir.
Algoritma sık geçen veri kümesini bulmayı amaçlar, bu işlem için veri tabanı birçok kez taranır. İlk taramada
bir elemanlı minimum destek metriğini sağlayan sık geçen öğe kümeleri, ilerleyen taramalarda ise bir önceki
taramada bulunan sık geçen öğe kümeleri aday kümeler adı verilen yeni potansiyel sık geçen öğe kümelerini
üretmek için kullanılır. Aday kümelerin destek değerleri tarama sırasında hesaplanır ve aday kümelerinden
minimum destek metriğini sağlayan kümeler o geçişte üretilen sık geçen öğe kümeleri olur. Sık geçen öğe
kümeleri bir sonraki geçiş için aday küme olur. Bu döngü yeni bir sık geçen öğe kümesi bulunmayana dek
devam eder [11].
Birliktelik kurallarının üretilmesi için kullanılan en yaygın yöntemdir. Aşamaları:
•
•

•

•
•

Destek ve güven ölçütlerini karşılaştırmak üzere eşik değerler belirlenir. Uygulamadan elde edilen
sonuçların bu eşik değere eşit ya da büyük olması beklenir.
Destek sayıları hesaplanır. Bu destek sayıları eşik destek sayısı ile karşılaştırılır. Eşik destek
sayısından küçük değerlere sahip satırlar çözümlemeden çıkarılır ve koşula uygun kayırlar göz
önüne alınır.
Bu şeçilen ürünler bu kez ikişerli gruplandırılarak bu grupların tekrar sayıları elde edilir. Bu sayılar
eşik destek sayıları ile karşılaştırılır. Eşik değerden küçük değerlere sahip satırlar çözümlemeden
çıkarılır.
Bu kez üçerli, dörderli vb. gruplandırmalar yapılarak bu grupların destek sayıları elde edilir ve eşik
değeri ile karılaştırılır, eşik değere uygun olduğu sürece işlemlere devam edilir.
Ürün grubu belirlendikten sonra kural destek ölçütüne bakılarak birliktelik kuralları türetilir ve bu
kuralların her birisiyle ilgili olarak güven ölçütleri hesaplanır.
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Apriori algoritmasının çalışması sonucunda elde edilen her bir kural (öğeler arasındaki birliktelik), destek
(support) ve güven (confidence) kriterleri ile ifade edilir. Destek kriteri, öğeler arasındaki birlikteliğinin
sıklığını, güven kriteri ise bu birlikteliklerin doğruluğunu ifade etmektedir.
A ve B, birbirinden farklı birer öğe küme olsun. A öğe kümesi için destek, A öğe kümesini kapsayan
kümelerin tüm öğe kümelere oranıdır ve (1) denklemi ile hesaplanır. A ve B öğe kümeleri için destek ise tüm
kümeler içerisinde birlikte bulunma olasılığıdır ve (2) denklemi ile elde edilir. B öğe kümesinin hangi
olasılıkla A öğe kümeleri içerinde bulunacağı güven değeri ile ifade edilir ve (3) ve (4) denklemlerinden biri
ile hesaplanır.

Elde edilen kuralların kullanışlılığı, doğruluğu ve güvenilirliği, destek ve güven kriterleri ile belirlenir. İki
öğe kümenin birlikteliğinin önemli olması için hem destek hem de güven kriterlerinin olabildiğince yüksek
olması gerekmektedir.
Algoritmanın başlangıcında, kuralların geçerliliğini belirlemek amacıyla minimum destek ve güven kriterleri
(eşik değerleri) belirlenir. Bu kriterler için optimum değerler seçilmesi önemlidir. Minimum destek kriteri
büyük seçilirse apriori algoritmasının çalışma süresinin ve adımlarının azalmasının yanında elde edilen sonuç
(kural) sayısı da azalacaktır. Böylece, elde edilen birliktelik kuralları kullanışlı olmayacaktır. Minimum
güven kriterinin ise büyük seçilmesine özen gösterilmelidir. Çünkü güven kriteri, elde edilen kuralların
doğruluğunu belirtmektedir [12].
Bu araştırmada; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin bilgisayar
programcılığı öğrencilerinin final sınavlarında ders geçme durumlarının birliktelik analizine bakarak final
sınavı takvimi oluşturulması amaçlanmaktadır.

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışma konumuzda genel bir yargıya ulaşmak için evrenin genelinde ya da bir bölümünde
yapılan tarama çeşidi olan genel tarama modeli, betimsel araştırma yöntemlerinden biridir ki
betimsellik çalışma yapmaya uygun bir araştırma yöntemidir.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırma grubu, 2015-2017 eğitim öğretim yılında Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığında eğitim gören 1. ve 2. öğretim şubelerinde bulunan 82 öğrenciden oluşmaktadır.
Sürekli devamsız olan öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.

2.3. Verilerin Toplanması
Öğrencilerin güz dönemlerinde; final sınavında ders geçme durumlarına ait 2 dönemin 17 dersinden elde
edilen bilgiler çalışmanın veri setini oluşturmuştur. Veri seti, her bir dersin geçme/geçmeme durumuna bağlı
olarak oluşturulmuştur. Böylece, dersten geçenler için “1”; geçemeyenler için ise “0” değeri verilmiştir.

2.4. Verilerin Analizi
Öğrencilerin ders geçme durumlarının birliktelik analizine bakarak, veriler arasındaki beklenmeyen ilişkileri
bulmak, gizli bilgileri açığa çıkararak gelecekteki eğilimleri belirlemek için, veri madenciliğinde, birliktelik
kuralı çıkarım algoritmalarından biri olan Apriori algoritması kullanılmıştır.
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Çalışmada Waikato Üniversitesinde java programlama diliyle geliştirilmiş olan WEKA (Waikato
Environment for Knowledge Analysis) programı kullanılmıştır. Birliktelik kuralında güven değeri
çıkarımların gücünü verirken, destek değeri ise kurallardaki örneklerin frekansını vermektedir. Her bir ders
nitelik olarak belirlenmiş toplamda 17 nitelikli 82 adet örneklem WEKA’ ya uygun “.arff” uzantılı veri setine
dönüştürülmüştür. Böylece 82x17’lik bir veri matrisi elde edilmiştir. Şekil 1’ de WEKA’ya yüklenen veri
setine ait görüntü verilmiştir.
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0

Geçti
Kaldı

Şekil 1. WEKA’ya yüklenen veri seti

3. BULGULAR
WEKA programında Apriori algoritmasının hazırladığımız veri setine uygulanması sonucunda Tablo 1’de
elde edilen kurallardan bazıları verilmiştir. Tablodaki her kural destek ve güven kriter değerlerine göre
yüksekten düşüğe göre sıralanmıştır. Final takvimine yerleştirmede aynı sıralama izlenmiştir.
No
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tablo 1. Apriori algoritmasının güven ve destek kriterlerine göre uygulanması sonucundaki kurallar
Kurallar
Güve
n
GRAFIK-VE-ANIMASYON-I=1 79 ==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 79
1.0
TURK-DILI-I=1 77 ==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 77
1.0
INGILIZCE-I=1 76 ==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 76
1.0
TURK-DILI-I=1 AG-TEMELLERI=1 75 ==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 75
1.0
INGILIZCE-I=1 AG-TEMELLERI=1 74 ==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 74
1.0
GRAFIK-VE-ANIMASYON-I=1 BILGISAYAR-DONANIMI=1 71 ==> WEB1.0
TASARIMININ-TEMELLERI=1 AG-TEMELLERI=1 INGILIZCE-I=1 71
GRAFIK-VE-ANIMASYON-I=1 YAZILIM-KURULUMU-VE-YONETIM=1
1.0
BILGISAYAR-DONANIMI=1 64==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 AGTEMELLERI=1 64
INGILIZCE-I=1 TURK-DILI-I=1 JAVA-PROGRAMLAMA-I-SECMELI=1 WEB1.0
TASARIMININ-TEMELLERI=1 AG-TEMELLERI=1 61==> GRAFIK-VE-ANIMASYONI=1 BILGISAYAR-DONANIMI=1 61
YAZILIM-KURULUMU-VE-YONETIM=1 NESNE-TABANLI-PROGRAMLAMA-I=1 54
1.0
==> WEB-TASARIMININ-TEMELLERI=1 INGILIZCE-I=1 AG-TEMELLERI=1 54
ATATURK-ILK-INK-TAR-I=1 INGILIZCE-I=1 66 ==> WEB-TASARIM-TEMELLERI=1
1.0
66
PROGRAMLAMA-TEMELLERI=1 56 ==> OFIS-YAZILIMLARI=1 52
0.93
INTERNET-PROGRAMCILIGI-I=1 MESLEKI-YABANCI-DIL-I=1 45 ==> OFIS0.91
YAZILIMLARI=1 41
INTERNET-PROGRAMCILIGI-I=1 52 ==> OFIS-YAZILIMLARI=1 46
0.88
VERI-TABANI-II=1 51 ==> PROGRAMLAMA-TEMELLERI=1 41
0.8
MATEMATIK=1 42 ==> OFIS-YAZILIMLARI=1 40
0.95
MATEMATIK=1 KALITE-GUVENCE-VE-STANDARTLAR-SECMELI=1 36 ==> OFIS0.94
YAZILIMLARI=1 34
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Destek
0.9-1.0
0.9-1.0
0.9-1.0
0.9-1.0
0.9-1.0
0.8-1.0
0.8-1.0

0.8-1.0

0.8-1.0
0.751.0
0.6-1.0
0.5-1.0
0.5-1.0
0.5-1.0
0.4-1.0
0.4-1.0
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Uzaktan eğitim formatında olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, İngilizce-I ve Türk Dili-I derslerinin
sınavları final sınavlarının ilk gününde ve birlikte yapılmaktadır. Bu üç derste başarılı olan öğrencilerin en
çok başarılı olduğu birinci sınıf dersi; ikinci, üçüncü ve onuncu kurala göre Web Tasarım Temelleri dersidir.
Birinci kurala göre Web Tasarım Temelleri dersinde başarılı olan 79 öğrenci Grafik ve Animasyon dersinde
başarılı olmuştur. Web Tasarım Temelleri dersinin ikinci sınıftaki birlikteliği, dördüncü ve beşinci kuralda
%100 güven değeriyle Ağ Temelleri dersinde görülmektedir. Altıncı kurala göre Web Tasarım Temelleri ile
Ağ Temelleri derslerinde başarılı olan 71 öğrencinin tamamı, Grafik ve Animasyon ile Bilgisayar Donanımı
derslerinde başarılı olmuştur. Sekizinci kurala göre Java Programlama-I, İngilizce-I ve Türk Dili-I derslerini
birlikte alan 61 öğrencinin tamamı hem Web Tasarım Temelleri ile Ağ Temelleri derslerinde hem de Grafik
ve Animasyon ile Bilgisayar Donanımı derslerinde başarılı olmuştur. Yedinci ve dokuzuncu kurala göre
Yazılım Kurulumu ve Yönetimi dersi ile Nesne Tabanlı Programlama dersinin birlikteliği %100 güven
değeriyle görülmektedir.
İlk on kuraldaki derslerin birlikteliğine ve eşit dağılımına göre; pazartesi günü Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I, İngilizce-I ve Türk Dili-I ile Java Programlama, salı günü Web Tasarım Temelleri ile Ağ Temelleri,
çarşamba günü Grafik ve Animasyon ile Bilgisayar Donanımı, Cuma günü Yazılım Kurulumu ve Yönetimi
ile Nesne Tabanlı Programlama derslerinin sınavları birinci haftaya yerleştirilmiştir. Bu yerleşime göre birinci
haftadaki dersler %75-100 destek ve %100 güven kriterlerine sahiptirler. Aynı zamanda bu derslerin başarı
yüzdesi, ikinci haftadaki derslerin başarı yüzdesinden yüksektir. Bu yüzden birinci haftadaki destek ve güven
kriterinin ikinci haftada düştüğü gözlenmektedir.
11. ile 15. Kurala göre Programlama Temelleri ile Ofis Yazılımları dersleri arasında %93 güven değeri ve
Ofis Yazılımları ile Matematik dersleri arasında %95 güven değeri bulunmaktadır. 13. İle 14. Kurala göre
İnternet Programcılığı-I ile Ofis Yazılımları dersleri arasında %88 güven değeri ve Veri Tabanı-II ile
Programlama Temelleri dersleri arasında %80 güven değeri bulunmaktadır. 12. Kurala göre İnternet
Programcılığı-I ile Mesleki Yabancı Dil-I derslerinde başarılı olan 45 öğrenci Ofis Yazılımları dersinde %91
güven(41 öğrenci) değerine sahiptir. 16. Kurala göre Matematik ile Kalite Güvence Standartlar derslerinde
başarılı olan 36 öğrenci Ofis Yazılımları dersinde %94 güven(34 öğrenci) değerine sahiptir.
Son altı kuraldaki derslerin birlikteliğine ve eşit dağılımına göre; pazartesi Programlama Temelleri ile Veri
Tabanı-II, salı günü Mesleki Yabancı Dil-I, çarşamba günü Ofis Yazılımları ile İnternet Programcılığı-I,
Cuma günü Matematik ile Kalite Güvence Standartlar derslerinin sınavları ikinci haftaya yerleştirilmiştir.
Tüm derslerin sınav takvimindeki yerleşimi Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. 2016-2017 Öğretim Yılı Bilgisayar Programcılığı Güz Dönemi Final Sınavı Takvimi
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR
SINIFLAR
PROGRAMI 1.Sınıf
PROGRAMI
PROGRAMI 1.Sınıf
PROGRAMI 2.Sınıf
(İ.Ö.)
2.Sınıf (İ.Ö.)
SAAT
11:00
17:30
14:00
18:30
26.12.2016
TÜRK DİLİ , İNGİLİZCE ve AİİT ( Sınav
JAVA
JAVA
PAZARTESİ
11:00'de yapılacaktır.)
PROGRAMLAMA
PROGRAMLAMA
27.12.2016
WEB TASARIMININ
WEB TASARIMININ
AĞ TEMELLERİ
AĞ TEMELLERİ
SALI
TEMELLERİ
TEMELLERİ
28.12.2016
GRAFİK
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR
GRAFİK ANİMASYON
ÇARŞAMBA
ANİMASYON
DONANIMI
DONANIMI
29.12.2016
PERŞEMBE
30.12.2016
NESNE TABANLI
NESNE TABANLI
YAZILIM KURULUM
YAZILIM KURULUM
CUMA
PROGRAMLAMA
PROGRAMLAMA
02.01.2017
PROGRAMLAMA
PROGRAMLAMA
VERİ TABANI
VERİ TABANI
PAZARTESİ
TEMELLERİ
TEMELLERİ
03.01.2017
MESLEKİ YABANCI
MESLEKİ
SALI
DİL
YABANCI DİL
04.01.2017
İNTERNET
İNTERNET
OFİS YAZILIMLARI
OFİS YAZILIMLARI
ÇARŞAMBA
PROGRAMCILIĞI
PROGRAMCILIĞI
05.01.2017
PERŞEMBE
KALİTE
06.01.2017
KALİTE GÜVENCE
MATEMATİK
MATEMATİK
GÜVENCE VE
CUMA
VE STANDARTLARI
STANDARTLARI
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, birliktelik kuralı çıkarım algoritmalarından Apriori algoritmasının eğitimde kullanılmasına
ilişkin bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kurallar, öğrencilerin ders geçme durumlarında hangi
hususları göz önünde bulundurdukları, hangi derslerin birlikte geçildiği gibi konularda bilgi içermektedir. Bu
bilgi ile ilgili derslerin final takviminde yerleştirilmesinde ne gibi düzenlemelere gidilmesi için bir ön hazırlık
niteliğindedir.
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Investigation of Adhesive Wear Behavior of Feb-Fev-C Coatings Produced
by GTAW Method
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Abstract
Gas tungsten arc welding (GTAW) is used as a high energy density beam to form a surface over 0.15% C carbon steel with FeB, FeV and
graphite powders. The microstructure, microhardness and dry-sliding wear behavior of the composite coating were investigated using
optical micrograph (OM), X-ray diffraction (XRD), scanning electron micrograph (SEM), energy dispersive X-ray analysis (EDS). A lot of
types of carbide and borides were formed. Microstructure present in the FeB-FeV-C composite TIG welding coatings is dentritic which is
affective on the charecteristics of the wear resistance.
Keywords: FeB; FeV; Adhesive wear; GTAW; Coating

1. Giriş
TIG kaynak yöntemi malzemenin yüzey özelliklerini geliştirmek için yapılan yüzey işlemlerinden
biri olan, sert yüzey kaplama yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, yüksek yoğunluklu lazer ve termal
sprey yöntemleriyle orijinal kaplamalar ve malzeme üretiminde önemli gelişmeler sağlanmıştır [1-2].
Bu kaynak yöntemiyle yapılan kaplamaların kolay uygulanması ve ucuz olması benzer yöntemlere göre
üstünlüğünü ortaya koymaktadır [3]. Yüzey özelliklerinin geliştirilmesiyle elde edilen mikroyapıların
korozyon ve aşınma dirençleri, alışılagelmiş yüzey işlem teknikleriyle elde edilenlere göre çok daha iyi
olmaktadır [4, 5]. Bir tür alaşımlama tekniği olan TIG yöntemi; ilke olarak, uygun bileşime sahip alaşım
toz veya toz karışımlarının alt tabaka malzemesinin yüzeyinde ark ısısı etkisiyle ergitilerek, kaplama
katı oluşturulan bir yöntemdir. Ergime, hem ana malzemede ve hem de ilave metal ya da bileşik kaplama
malzemesinde aynı anda gerçekleşir ve hızla katılaşarak, işlem bölgesinde kaplama malzemesi ile esas
metal farklı bileşim ve özelliklerde katı eriyik ya da bileşik oluşturarak birbirlerine bağlanır [6-7].
Katılaşma oranı bu işlemlerle kaplama sırasında çok yüksektir. Benzeri tekniklerin avantajları, hızlı
soğuma ile iyi mikroyapı elde edilmesi, yüksek sertlik elde edilmesi ve aşınma direncinin artmasıdır.
Bu teknikte çeşitli geleneksel altlık malzemelerin kaplanmasında Fe, Cr, Co ve Ni esaslı alaşımlar
kullanılır [8].
Takımların ve kalıpların kullanım ömürleri ve kaliteleri üretimde önemli faktörlerdir. Özellikle de
karmaşık ve büyük yığın halindeki üretimlerde uzun yıllardır farklı teknikler kullanılarak servis
ömürlerini ve aşınma dirençlerini gözle görülür arttırmak için birçok araştırma yapılmıştır. Araştırmalar
sonucunda yeterli ısıl işlemler ve daha kaliteli malzemelerin uygulanması sağlanmış ve dayanıklılığı
arttırmak için yüzeylerin kaplanması ve modifikasyonunun farklı yöntemlerinin geliştirilmesi
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sağlanmıştır. Yüzey tabakaları, kullanımda farklı şekilde sonuçlanan diğer fiziksel ve kimyasal
özellikler, kristal kafesler, mikroyapı ve kimyasal özellikleri ile altlık malzemeden farklılık gösterir [9,
10].
Demir esaslı matriks kompozitler yüksek mekanik dayanımlarının bileşimi nedeniyle geniş bir
uygulama alanına sahiptirler. Ara yüzey reaksiyonlarından kaçınmak ve arayüzey uyumluğu
geliştirmek, yüksek performanslı kompozitleri üretmek için önemli teknikler kullanılmaktadır. Seramik
partikül takviyeli metal matriks kompozitlerin üretimleri için yeni teknikler kullanılmaktadır [11, 12].
AISI 1018 çeliği üzerindeki bor tabakaları GTAW tekniği kullanılarak geliştirilebilir. Ergiyik
bölgesindeki bor içeriğinin yükselmesi birincil Fe 2 B boridleri ve az miktarda Ferrit-Fe 2 B ötektikten
ibaret olan bir hypo ötektik mikroyapıdan yüksek hypo ötektik mikroyapıya geçişe izin verir [13].
Bor takviyeli metal matriks kompozitler (MMC) matriks alaşımlar ile karşılaştırıldığında aşınma
özellikleri ve mekanik dayanımları belirgin şekilde yükselme gösterirler ve genellikle yumuşak
matriksten takviye fazına doğru uygulanan yükün dağılımı ve iletimi ile sıkıştırılma ile oluşan basınç ve
yüksek gerilmelere karşı koyma kabiliyetine sahiptirler. Diğer taraftan metal matriksli kompozitler
matrikslerle karşılaştırıldığında düşük dövülebilme ve ikinci derece kırılma tokluğu sıkıntılarına sahiptir
ve partikül takviyeliler genellikle pahalıdır, pahalı üretim işlemlerinden dolayı son üretimin maliyeti de
yükselmektedir. Yüzey modifikasyon teknolojisi, yüksek dövülebilme ve kırılma tokluğuna sahip pahalı
olmayan kaba malzemeler ile bir MMC yüzey tabakasının üstün özelliklerini birleştiren alternatif bir
çözüm olarak gelmektedir. Yakın geçmişte, kompozit tabakaları Fe-B-Cr üçlü faz sistemine uygun CrB
ve Cr 2 B partikülleri veya Fe-B ikili faz sitemine uygun Fe 2 B ve FeB kullanılarak çeliğin yüzeyinde
oluşturulmuştur [14].
Sert yüzey kaplama alaşımlarının gelişme durumu bir taraftan daha verimli Fe-Cr-C veya Fe-C-B
sistemleri içerirken, diğer taraftan daha pahalı tungsten karbür takviyeli sentetik çok fazlı kompozitler
bulunmaktadır. Bundan dolayı, bileşiminde bor ve karbon bulunan niyobyum, titanyum ve molibdenli
karmaşık Fe-esaslı alaşımlar en iyi şekildeki matriks özellikleri ile ve aşınmaya dirençli sert fazların
farklı çökelmelerine göre aşınma direncinin elde edilmesiyle önemli ilerlemeler sağlanmıştır [15-17].
Fe-C-X (X=Cr, Mn, W, Mo, Ni, B vs.) alaşımları, yüksek aşınma direnci sergileyen yüzeyler ile sert
yüzey kaplama malzemeleri için mükemmel adaylardır. Lazer alaşımlanmış Fe-C-X kaplamanın
mikroyapısal karakterisazyonu krom konsantrasyonuna bağlı olarak, yerinden çıkmış ferrit matriksdeki
M 7 C 3 karbürler veya ikizlenmiş östenit iğneler ve tamamen martenzit fazın oluşumu göstermektedir
[18,19].
Bu araştırmada tungsten inert gaz kaynak yöntemi (TIG), AISI1018 çeliğinin yüzeyi FeB, FeV ve
grafit tozları kullanılarak kaplanmıştır. Kaplanmış yüzeylerdeki faz dönüşümleri optik mikroskop (OM)
ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak EDS analizleri alınmış, X ışınları (XRD) ile
karbürler tespit edilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; adhesiv aşınma aparatı kullanılarak FeB, FeV ve grafit tozları ile kaplanmış
olan yüzeylerin kuru kayma aşınma davranışlarını belirlemek ve aşınma-sürtünme için temel verilere
dayanılarak sürtünme katsayısı ve kütle kaybını iyileştirmektir.

2. Deneysel Çalışma
FeB, FeV ve grafit tozlarının karışımları kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. AISI 1018
düşük karbonlu çelik altlık malzemesi olarak kullanılmış, altlık malzemesiyle FeB, FeV ve grafitin
kimyasal analizleri Tablo 1’ de verilmiştir. FeB, FeV ve grafit tozlarının dört farklı karşım oranı da
Tablo 2’de verilmiştir. FeB, FeV ve grafit partikülleri ortalama ölçüleri 50 μm’ den küçüktür.
Partiküllerin homojen karışımını elde edebilmek için bir mikser ile yaklaşık 1 saat karıştırılmıştır. Elde
edilen karışım sodyum silikat (Na 2 SiO 3 ) ile pasta haline getirilmiştir. Altlık malzemesinin yüzeyine 3
mm derinliğinde 16 mm genişliğinde freze tezgâhında kanal açılmış, elde edilen pasta bu kanala
doldurulmuş ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Deney şartları Tablo 3’de verilmiştir. Ergimeyen
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elektrot olarak %2 ThO 2 tungsten kullanılmış ve nozul çapı 11 mm’dir. İşlem parametrelerinin
mikroyapıya etkileri amaçlanmıştır. İşlem sırasında argon gazı koruyucu gaz olarak kullanılmıştır.
Numunelerin metalografik inceleme için elde edilen kaplamalar enine dik kesilerek 10x10x10 mm
ölçülerinde numuneler hazırlanmış ve numunelerin yüzeyleri 100 meshden 1200 meshe kadar aşındırıcı
ile parlatılmıştır. Son parlatma işleminde 1 μm elmas pasta kullanılmıştır. Parlatma işleminden sonra
numune yüzeyleri 100 ml HCl, 1 gr pikrik asit ve 100 ml etil alkol karışımı ile dağlanmıştır. Dağlanan
numunelerin optik mikroskop (OM) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile fotoğrafları çekilerek
EDS analizleri alınmıştır. Kaplama yüzeyinde oluşan karbürleri belirleyebilmek amacıyla X-ray (XRD)
analizleri yapılmıştır. Kaplamaların mikrosertlikleri Lecia Q550 cihazı ile kaplama yüzeyinden
başlayarak geçiş bölgesine doğru 50 g yük altında ölçülmüştür.
Tablo 1. Takviye malzemelerin kimyasal analizi (%)
FeB
FeV
Grafit

Al
2.5

V
55-62

Si
1.5
0.70

%S
0.05
0.03

Fe
Diğ.
Diğ.

B
15-20

C
0.2
99.9

Tablo 2. Kaplama işlemi için kullanılan malzemelerin karışım oranları (%)
Numune No
S1
S2
S3
S4

FeB (%)
90
80
70
60

FeTi (%)
5
10
15
20

C (%)
5
10
15
20

Tablo 3. Gaz tungsten kaynak yönteminin işlem parametreleri
Akım

120-140 A

Kaynak hızı
Koruyucu gaz
Koruyucu gaz akış hızı
Ergimeyen elektrot
Elektrot çapı

10 cm/dak.
Ar-99.9%
14 l/dak
W-2%Th
2.4 mm

3. Bulgular ve Tartışma
3.1 Mikroyapı İncelemeleri
Kaplanmış yüzeylerde mikroyapıların kaplama boyunca homojen olmadığı görülmüştür.
Kaplanmış yüzey alanı şekil 1a’da gösterilen S1 numunesinin optik mikroyapı fotoğrafından ve şekil
1b’ de gösterilen SEM fotoğrafında görüldüğü gibi altlık, geçiş ve kaplama bölgesi olarak üçe
bölünebileceği söylenebilir. Kaplama bölgesinde bor, karbon, titanyum dört numunede tablo 2’de
verilen oranlarda kullanıldı. Yapıda bor ve karbon birlikte kullanılarak borür ve karbürlerin kesit
boyuncadağılımları incelendi. Altlıkmalzemesinin hemen yakınındaki geçiş bölgesi sorbitik perlit adalı
ötektik bir yapıdan oluşan ötektik üstü bir mikroyapıda oluşmuştur [15, 16]. Kaplama bölgesinde karbür
ve borürlerden oluşan bir doku mevcuttur. Kaplama bölgesinde dış yüzeyden altlık malzemeye doğru
kesit incelendiğinde VC ve V 2 B borürünün oranı artmıştır. Mikroyapıda, ötektik matriks içinde üçgen
ve kare fiziksel şekilli titanyum borürlerlerin oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 1b’ de üç bölgeden alınan
EDS analizlerinin yerleri görülmektedir. EDS analizlerine göre, birinci bölgede bor içerikli “Fe 3 (BC)”
karbürlere sahip ötektik bir yapı tespit edilmiştir (şekil 1b). Ayrıca, analizler ikinci bölgedeki sert fazın
Fe 7 C 3 (Şekil. 1b), ve üçüncü bölgedeki fazların ise borür ve karbürden oluşan “Fe 2 B+ V 2 B 3 ” bir yapı
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olduğunu işaret etmektedir. EDS analizleri verileri ile XRD sonuçları birlikte değerlendirildiğinde EDS
analizlerinden varılan sonuçlar teyit edilmiştir.

a)

b)
Şekil 1. S1 numunesinde geçiş bölgesinden alınan mikroyapı fotoğrafları; a) OM, b) SEM

Şekil 1b’ de gösterilen bölgelerden alınan EDS analizlerinin sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir.
Görüldüğü gibi geçiş bölgesinde Vanadyumun konsantrasyonu %1 civarındadır. Geçiş bölgesinde %2
civarına kaplamanın ortasına doğru ortalama % 4 civarına yükselmiştir. Yapıda sert fazlar demir karbür,
bor karbür ve Vanadyum borürlerden ibarettir.
Tablo 4. Şekil. 1b’ de verilen SEM mikroyapı fotoğrafından alınan S1 numunesinin geçiş bölgesi EDS analiz
sonuçları
1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta
5.Nokta

B
-0.53
0.35
---

C
9.22
5.25
6.41
4.83
5.01

Si
0.24
0.24
0.45
0.35
0.19

Mn
0.65
0.60
0.57
0.60
0.45

Elementler %
Fe
V
84.29
0.98
85.53
1.98
79.46
6.30
86.95
3.91
2.06
63.75

O
4.62
5.10
6.46
3.35
28.53

a)
b)
Şekil 2. S1 numunesinde kaplamanın orta bölgelerinden alınan mikroyapı fotoğrafları; a) Optik, b) SEM
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Şekil 2’de S1 numunesinin orta bölgesinin optik (Şekil 2a) ve SEM Şekil 2b) fotoğrafları verilmiştir.
Tablo 5’te şekil 2b’de gösterilen SEM fotoğrafından alınan EDS analizleri ile kaplama bölgesinin orta
kesimleri incelenmiştir. Yapıda Bor ve demir karbürler ile Vanadyum borürler oluşmuştur. EDS
analizlerinde bor tespit edilememiş, vanadyum %4,5, karbon ise %5 civarında tespit edilmiştir. Karbon
oranının yüksekliği XRD incelemesinde belirlenen karbürlerin doğruluğunu ispatlamaktadır.
Bu sonuçlar XRD analizleri ile birlikte değerlendirildiğinde yapıda V 1.54 B 50, Fe 5 C 2, B 25 C,

C 0.09 Fe 1.91, ve V 2 B 3 sert fazlarını teşekkül ettiği belirlenmiştir.

Tablo 5. Şekil. 2b’ de verilen SEM mikroyapı fotoğrafından alınan S1 numunesinin orta bölgesi EDS analiz
sonuçları

1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta

B
-----

C
6.08
4.83
4.53
5.08

Elementler %
Mn
Fe
-82.50
0.56
89.55
0.51
88.24
0.60
86.49

Si
0.38
0.44
0.39
0.38

V
4.49
4.63
4.28
4.19

O
6.55
-2.05
3.26

Şekil 3. S1 numunesinde kaplamanın orta bölgelerinden alınan mikroyapı fotoğrafı; SEM X40000

S1 numunesinin orta bölgelerinde alınan X40000 büyütme SEM fotoğrafı şekil 3’de
gösterilmiştir. EDS analizlerinde bor elementi tespit edilememiş ancak karbon ve vanadyum yoğunluğu
açık olarak görülmektedir. VC’lerin varlığı Tablo 6’da gösterilen EDS analizlerinden anlaşılmaktadır.
XRD incelemeleri ile birlikte değerlendirildiğinde iğne şekilli vanadium börürlerin ve vanadium
karbürlerin olduğu söylenebilir (Şekil 3).
Tablo 6. Şekil. 3’ te verilen SEM (X40000) fotoğrafından alınan S1 numunesinin orta bölgesi EDS analiz
sonuçları
Elementler %

1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta

B
----

C
3.84
4.15
4.41

Si
0.41
0.40
0.33

Mn
0.44
0.76
048

Fe
91.61
91.11
91.04

V
3.60
3.50
3.74

4.Nokta

--

4.62

0.36

--

90.45

4.47
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a)
b)
Şekil 4. S2 numunesinde kaplamanın geçiş bölgelerinden alınan mikroyapı fotoğrafları; a) Optik, b) SEM.

S2 numunesine ait geçiş bölgesi optik mikroyapı Şekil 4a ve SEM fotoğrafları şekil 4b
verilmiştir. Benzer mikroyapı fotoğrafları S1 ve S2 de görülmüştür. Üç farklı mikroyapı bölgesi
görülmektedir. Geçiş bölgesine yakın ötektik yapı katıdır. XRD ve EDS analizlerinden sert fazların VB
ve Fe 5 C 2 olduğu düşünülebilir ve numune 2’ de geçiş bölgesinin yapısı bir ötektik faz karışımı yapısıdır
(Şekil 4). EDS analizlerinden altlık malzemeye V ve C atomlarının difüze ettiği ve yoğunluklarının
yüksek olması yapıdaki karbür ve borürlerin çeşitliliğini açıklayabilir (Tablo7).
Tablo 7. Şekil 4b’ de verilen SEM fotoğrafından alınan S2 numunesinin geçiş bölgesi EDS analizleri
1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta

B
-0.41
--

C
9.44
10.90
11.69

Si
0.29
0.32
0.30

Elementler %
Mn
Fe
0.52
83.26
0.50
74.20
0.47
79.95

V
2.65
9.17
3.49

O
3.84
4.50
4.11

İkinci bölgeden (kaplamanın ortası) alınan SEM fotoğrafları şekil 5a’da ve EDS analizleri tablo
8’ de verilmiştir. Bu bölgede bor tespit edilememiş, karbon ve vanadyum ise yeterli oranda tespit
belirlenmiştir. Bu bölgede V 2 B 3 , Fe 3 B boridleri ve B 4 C karbürlerinin kümeleştiği söylenebilir. Bu
sonuçlar XRD analizleri ile birlikte değerlendirildiğinde yapıda V 2 B 3 , C 0.09 Fe 1.91 , CFe2.5, Fe3C, B4C,
FeB, Fe 7 C 3 , Fe 3 B, Fe 2 B, FeV, karbür ve borürleri görülmüştür. Şekil 5b’de S2 numunesinin orta
bölgesinden alınan X8500 SEM gösterilmiş olup bu bölgede oluşan bileşikleri tanımlayabilmek için
EDS analizleri alınmış ve tablo 9’da verilmiştir.

a)
b)
Şekil 5. S2 numunesinin orta bölgesi SEM mikroyapı fotoğrafları a)orta bölge b) orta bölgeden alınan X8.500
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Tablo 8. Şekil 5a’ da verilen S2 numunesin orta bölgesinin mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analizleri
C
5.29

Si
0.37

Elementler %
Mn
0.60

--

6.95

0.39

0.63

88.28

3.76

-

--

10.09

0.31

0.58

82.84

3.63

2.55

1.Nokta

B
--

2.Nokta
3.Nokta

Fe
91.56

V
2.17

O
-

Tablo 9. Şekil 5b’ de verilen S2 numunesinin orta bölgesinden (X8500) mikroyapı fotoğrafından alınan EDS
analizleri

1.Nokta

B
--

C
--

Cl
0.43

Si
0.25

Elementler %
Mn
0.54

Fe
64.18

V
2.87

O
30.51

2.Nokta

--

2.15

0.43

0.15

0.54

79.93

3.99

12.82

3.Nokta

--

2.71

0.31

0.23

0.58

83.88

4.00

8.86

a)

b)
Şekil 6. S3 numunesinin geçiş bölgesinin fotoğrafları a) Optik, b) SEM

S3 numunesinin geçiş bölgesinden alınan optik ve SEM mikroyapı fotoğrafları şekil 6’ da
verilmiştir. XRD ve bu bölgeden alınan EDS analizleri mikroyapının Fe 5 C 2 , B 4 C, FeB, TiC, sert faz
karışımlarından oluştuğunu göstermektedir. Bu SEM fotoğrafından alınan EDS analiz değerleri tablo
10’da verilmiştir. S3 numunesinin geçiş bölgesinin optik mikroyapısı şekil 6a’ da gösterilmiştir. Yüksek
sıcaklıkta tane sınırları boyunca ötektik karışımın sıvı alaşımı erittiği görülebilir. Yüksek sıcaklıktan
hızlı soğuma sırasında bu erimemiş bölgeler kalmış ve ötektik içerisinde ada oluşmuştur [19]. Diğer
taraftan kaplamanın orta kısmında tamamen ötektik bir mikroyapı görülmektedir (Şekil 7a).
S3 numunesinin merkezinden alınan EDS analizleri ve mikroyapı fotoğrafları ötektik yapıyı
desteklemektedir (Şekil 7a). İlave olarak, 1 noktasından alınan EDS analizi C, B ve V atomunun altlık
malzemeye difuze ettiği görülmektedir
(Şekil 7b). Bor atomlarının yoğunluğu altlık malzemenin
kenarından kaplamanın ortasına doğru doğru dengeli bir dağılım göstererek artmaktadır. Bununla
birlikte C ve V yoğunluğu altlık malzemeden yüzeye doğru önemli derecede artmıştır (Tablo10).
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Tablo 10. Şekil 6b’ de verilen S3 numunesin geçiş bölgesinden mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analizleri
B
1.96
-2.55
2.61

1.Nokta
2.Nokta
3.Nokta
4.Nokta

a)

C
4.84
4.79
6.88
9.69

Si
0.43
0.40
0.41
0.33

Mn
0.70
0.45
0.53
0.41

Elementler %
Fe
90.61
89.41
80.05
68.68

V
0.35
3.78
6.15
14.17

O
--2.04
2.73

Cu
1.55
1.17
1.39
1.38

b)

Şekil 7. SEM mikroyapı S3; a) orta bölgesi b) X20000

Tablo 11. Şekil 7a’ da verilen S3 numunesinin orta bölgesinin mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analizleri
1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta

B
0.58
1.30
--

C
6.13
6.04
3.70

Elementler %
Mn
Fe
0.49
85.80
0.46
86.08
0.49
90.55

Si
0.44
0.48
0.47

V
4.94
3.84
3.61

Cu
1.62
1.80
1.18

S3 numunesinin orta bölgesine ait SEM mikroyapı fotoğrafı şekil 7a’ da gösterilmiştir. Tablo
11 ise orta bölgesinden alınan EDS analizleri görülmektedir. Yüksek sıcaklıkta tane sınırları boyunca
ötektik karışımın sıvı alaşımı erittiği görülebilir. Diğer taraftan kaplamanın orta kısmından alınan
X20000 büyütme SEM fotoğrafında yuvarlak şekilli VB görülmektedir (Şekil7b). XRD grafikleri ile
EDS analizleri birlikte değerlendirildiğinde V 1.54 B 50 ve VB vanadyum borürleri, FeB ve Fe 2 B Ferro
borürleri ile Fe 7 C 3 demir karbürleri görülmüştür.

a)

b)
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Şekil 8. S4 numunesinin geçiş bölgesinin fotoğrafları a) Optik, b) SEM
Tablo12. Şekil 8b’ de verilen S4 numunesinin mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analizleri

1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta

B
--0.33
0.81

C
3.19
3.28
4.61
4.83

Elementler %
Mn
Fe
0.65
95.90
0.56
94.83
0.63
87.95
0.52
91.80

Si
0.34
0.45
0.49
0.50

V
0.53
0.88
1.55
1.54

O
-4.43
--

S4 numunesinin geçiş bölgesinden alınan EDS analizleri ve mikroyapı fotoğrafları ötektik
yapıyı desteklemektedir (Şekil 8a). İlave olarak, 1 ve 2 noktasından alınan EDS analizi B atomunun
altlık malzemeye difuze etmediği C ve V atomunun altlık malzemeye difüze ettiği görülmektedir
(Şekil 8b). Karbon atomlarının yoğunluğu altlık malzemenin kenarından kaplamanın ortasına doğru
doğru dengeli bir dağılım göstererek artmaktadır. Bununla birlikte B atomu ve V yoğunluğu altlık
malzemeden yüzeye doğru hafif artış göstermiştir (Tablo12).

a)

b)

Şekil 9. SEM mikroyapı S4; a) orta bölgesi b) X5000
S4 numunesinin orta bölgesinden alınan SEM fotoğrafı şekil 9a da EDS analizleri tablo 13 te
verilmiştir. Diğer taraftan kaplamanın orta kısmından alınan X5000 büyütme SEM fotoğrafında sorbitik
bir mikroyapı görülmektedir (Şekil 9b). Bu bölgenin EDS analizleri Tablo14’te verilmiştir. B, C ve V
içerikleri dengeli bir dağılım göstermiştir.
XRD grafikleri ile EDS analizleri birlikte değerlendirildiğinde FeB, Fe 2 B , , ve FeB 48.75 demir
borürleri, VB vanadyum borürü, Fe 5 C 2, C 0.09 Fe 1.91, Fe 3 C, Fe 7 C 3 demir karbürleri, V 8 C 7, V 4 C 2.67

vanadyum karbürleri ile B 4 C bor karbürü görülmüştür.

Tablo13. Şekil 9a’ da verilen S4 numunesinin orta bölgesinin mikroyapı fotoğrafından alınan EDS analizleri

1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta

B
1.89
2.04
4.55
0.57

C
6.34
5.70
6.35
5.83

Si
0.77
0.95
0.68
1.10

Cr
0.50
-074
0.38

Elementler %
Mn
0.48
0.43
0.51
0.46

Fe
92.54
75.32
80.46
85.45

V
3.11
5.01
3.29
2.53

O
9.91
10.54
3.41
3.69

Tablo14. Şekil 9b’ de verilen S4 numunesinin orta bölgesinin mikroyapı fotoğrafından (X5000) alınan EDS
analizleri
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1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta

B
1.59
5.58
3.40
1.94

C
5.08
6.52
5.69
5.59

Si
0.78
0.25
0.65
1.05

Cr
0.55
0.88
0.68
0.49

Elementler %
Mn
0.56
0.66
0.59
0.45

Fe
84.99
82.21
81.67
85.33

V
2.79
3.90
2.40
1.85

O
3.65
-4.86
3.30

3.2 XRD İncelemeleri
X-ray ışınları sonuçları yüksek bor, vanadyum ve karbon içeriğine bağlı olarak çok çeşitli karbür
tipleri göstermektedir. Numune 1’in (Şekil 10) XRD sonuçları kaplamanın yapısında V 2 B 3, V 1.54 B 50,
Fe 5 C 2, B 25 C, C 0.09 Fe 1.91, fazlarının olduğunu göstermektedir. S2 numunesinin (Şekil 11) XRD
sonuçları ise V 2 B 3, C 0.09 Fe 1.91, CFe 2.5, Fe 3 C, B 4 C , FeB, Fe 7 C 3, Fe 3 B , Fe 2 B , FeV , fazları
görülmüştür (Şekil 12). S3 numunesinin X-ray analiz sonucunda, V 1.54 B 50, FeB, Fe 7 C 3, Fe 2 B , VB

fazları görülmüştür. S4 numunesinin X-ray analizlerinde ise Fe 5 C 2, C 0.09 Fe 1.91, Fe 3 C, B 4 C ,
Fe 7 C 3, Fe 2 B , VB , FeB 48.75, V 8 C 7, V 4 C 2.67 fazları görülmüştür (Şekil 13). 2 ve 4 nolu
numunelerde diğerlerine oranla fazların oranları daha fazladır.

Şekil 10. S1 numunesinin XRD sonuçları

Şekil 11. S2 numunesinin XRD sonuçları
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Şekil 12. S3 numunesinin XRD sonuçları

Şekil 13. S4 numunesinin XRD sonuçları

3.3 Mikrosertlik
3 mm kaplama yüzeyinden 3500 μm derinliğinde 0.5 mm aralıklarla ölçülen mikrosertlik değerleri
şekil 14’de verilmiştir. S1 numunesinin sertlik değerleri 1024 Hv ile 1670 Hv arasında değişmektedir.
S2 numunesinin kaplama bölgesinden ölçülen sertlik değerleri 1159 Hv ile 1782 Hv arasında olup S1’e
göre alt ve üst değerler yüksek çıkmıştır. S3 numunesinde ölçülen mikrosertlik değerleri 1106 ila 2221
Hv arasındadır. S4 numunesinin mikrosertlik değerleri 2411 Hv ila 2740 Hv arasındadır. En düşük
sertlik değeri Şekil 14’den görüleceği S1 numunesinde görülmüş olup S4
numunesinde diğerlerine göre oldukça yüksek bir sertlik değeri ölçülmüştür. Yüksek sertlik değeri S4
numunesinin XRD grafiğinden anlaşılacağı üzere içerdiği çok miktarda sert karbürlere ve borürlere
bağlanmıştır. Kaplamalar sertlik değerleri ile karşılaştırıldığında, geçiş bölgesindeki düşük sertlik değeri
bor içeriğindeki düşme ile ilişkilendirilebilir. Geçiş bölgesindeki düşük bor, vanadyum içeriği nedeniyle
kaplama bölgesindeki fazlar ile karşılaştırıldığında daha yumuşak fazlar üretilmiştir. Geçiş bölgesindeki
bu büyük düşüş borid tabakasının altlık malzemesine iyi difuzyonun olmasının avantajı olarak
düşünülebilir [13,20]. Altlık malzemesinde ısıdan etkilenen bölgedeki mikrosertlik değerleri karbonun
geçişi nedeniyle 292 Hv ila 610 Hv arasında değişmekte ve altlık malzemesine doğru ilerledikçe 215
Hv’ ye kadar düşmekte ve nihai olarak altlık malzemesisin orijinal sertlik değerlerine ulaşmaktadır.
Kaplama malzemesinin altlık malzemesi ile birleştiği yerde ise sertlik değerleri690 Hv ila 927 Hv
arasında değişmektedir. Bu bölgedeki yüksek sertlik değeri EDS analizlerinden görüleceği üzere karbon
geçişinin yoğunluğuna bağlanmıştır. Genel olarak mikrosertlik değerleri literatür ile uyumludur [13].
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3500
Mikrosertlik, (HV50)

3000

S1

2500

S2
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S3

1500

S4

1000
500

-2

-1

0

0

1

2

3

4

Kaplama Yüzeyinden Altlık Malzemesine Mesafe, (mm)
Şekil 14. Mikrosertlik

3.4. Aşınma
Numunelerin aşınma oranları 170 N yük altında yola karşı ağırlık kaybı olarak araştırılmıştır (Şekil
15). Sonuçlar ağırlık kaybının 500 metreye kadar yükseldiğini göstermektedir. Artan aşınma yolu ağırlık
kaybının düştüğünü göstermektedir. En az aşınma miktarı S3 numunesinde görülmüş olup, içermiş
olduğu yüksek FeB, FeV ve C ile bu elementlerin oluşturduğu çok sayıda bor, vanadyum ve karbona
bağlı karbürlerin oluşması gösterilebilir. Genel olarak her dört numunede de aşınma miktarı 500 m
yoldan sonra yüzeyde oksit tabakalarının oluşumu nedeniyle kararlı aşınma bölgesine girilmesi
nedeniyle azalarak yatay bir seyir izlemiştir.

0,006

Ağırlık kaybı, gr

0,005
0,004

S1

0,003

S2

0,002

S3
S4

0,001
0

Altlık
0

500

1000

1500

2000

Yol, m
Şekil 15. Aşınma grafiği

4. Genel Sonuçlar
Ana metalürjik reaksiyon FeB-FeV-C karışımı tozların TIG kaynak işlemi sırasında FeB, FeV ve
C arasında oluşmuştur. Bu üçlü arasındaki metalürjik reaksiyon geçiş bölgesinde çok az bir ölçüde
sınırlıdır. Birçok karbür tipi ve borid türleri oluşmuştur. V 2 B 3, V 1.54 B 50, Fe 5 C 2, B 25 C, C 0.09 Fe 1.91,
fazlarının kaplama yüzeyinde oluşmuştur. S2 numunesinin XRD sonuçları ise V 2 B 3, C 0.09 Fe 1.91, CFe 2.5,
Fe 3 C, B 4 C , FeB, Fe 7 C 3, Fe 3 B , Fe 2 B , FeV. S3 numunesinin X-ray analiz sonucunda, V 1.54 B 50, FeB,
Fe 7 C 3, Fe 2 B , VB , fazları görülmüştür.
Deneysel sonuçlara dayanarak, GTAW yöntemi ile elde edilen yüzey kaplamada kullanılan alaşım
elementlerinin grafit ile birlikte karbon çeliğinin aşınma direncini iyileştirebileceği sonucuna varılabilir
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[21]. Karbon oranının %5’ ten %20’ ye kadar artarak ilavesi grafit tabakalarının oluşumuna neden
olduğu için aşınma miktarı gittikçe azalmıştır. Bu araştırmada kullanılan aşınma testi sonucunda, en az
aşınma miktarı S4 numunesinde görülmüş olup, yüksek oranda FeB, FeV ve C ile bu elementlerin
oluşturduğu çok sayıda bor, vanadyum ve karbona bağlı karbürlerin oluşumu gösterilebilir.
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Abstract
In this study, nanoclay containing composite laminate reinforced with hybrid jute and E-glass fabric,
epoxy resin have been fabricated and tested to obtain mechanical behavior of composites. The effect of
nanoclay on the jute/glass/epoxy composite laminate was reported. Three different weight percent of
montmorillonite nanoclay (Esan Nano 1-140), 0 (control sample), 0.5 and 1 with respect to epoxy resin,
was used as secondary reinforcement. The nanoclay particles were mixed into epoxy resin by using
ultrasonic cavitation technique. Fabrics surfaces’ were cleaned from contaminants. All jute fabrics were
subjected to alkali treatment. Agglomerated particles were separated by ultrasonic power. Epoxy resin
mixture with or without nanoclay was applied to fabrics to produce prepreg sheets. Prepreg fabrics were
added up and pressed under hydraulic hot press to obtain composite plates. Fabricated composite plates
with/without nanoclay were cut from the fully cured samples by abrasive water jet cutter for the tensile
and three point bending test to evaluate tensile, flexural strength and modulus. Schimadzu Testing
Machine (100 kN capacity) with a displacement rate of 2 mm/min and 1 mm/min was used to perform the
tensile and three point bending tests, respectively. Experimental results showed that the addition of
nanoclay has altered the tensile, flexural strength and modulus of jute/glass/epoxy composite laminates
when compared to control samples.
Keywords: Alkali treatment, jute fabric, mechanical properties, nanoclay.

1. INTRODUCTION
Composite material was produced with combination of at least two materials. First of these was matrix phase
which hold the reinforcement together. The second of these was reinforcement phase which used as load
bearing materials. With developing the industry, reinforcement materials were selected and preferred from
synthetic fibers such as glass, carbon and aramid which had high specific strength and stiffness, high fatigue
life and corrosion resistance [1]. But these materials had some drawbacks. They cannot recycle, renewable
and had negative effect on people health [2]. As people become conscious about environmental problem and
global warming, they investigated some materials to replace the synthetic fibers. They found the result from
nature. Natural fibers could be good material for replacing synthetic fibers. Because they had several
advantages such as low cost and low density, high specific strength and stiffness, biodegradable and
flexibilities. Besides these advantages, natural fibers suffer from moisture, low adhesion between some
matrix and fire resistance [3]. Researchers worked on natural fibers to improve these drawbacks.
Yan et al [4] investigated the effect of alkali treatment on single strand yarns and composites where flax,
linen and bamboo was the reinforcement materials. Tensile and three point bending tests were done both
alkali treated and untreated materials. By doing alkali treated, mechanical properties of composites increased.
But alkali treated single strand yarns’ tensile strength, modulus of elasticity and density decreased. Karabulut
and Aktaş [5] studied the mechanical performance of surface modified jute fiber reinforced polyester matrix
composite. They have prepared composite plates by using three different concentration (5 – 10 and 15 %) of
*
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sodium hydroxide (NaOH). Tensile and compression test were done according to ASTM standard and
compared with untreated composite’s test result. Although fiber volume fraction decreased, mechanical
properties such as tensile and compression strength of treated composites increased due to the increasing
adhesion of matrix and fibers. The mechanical, impact, density, thermal and water absorption tests of
jute/glass reinforced epoxy composites were carried out by Braga and Magalhaes Jr. [6]. When glass fiber
ratio increased, except water absorption percentage, all tests results increased. Samanta et al [7] investigated
the mechanical performance of hybrid bamboo/glass and jute/glass composites. Totally four layers were used
to produce composite plate. Tensile strength and modulus and compressive modulus increased with
increasing the content of glass fiber, but compressive strength of bamboo/glass composite’s decreased when
three layers glass fiber used. Flexural properties of composites’ were highly depended on the stacking
sequence. Ramesh et al [8] worked on tensile and flexural properties of sisal/GFRP and jute/GFRP
composites. The layer ratio of natural fiber to glass fiber was 2 : 3. According to results, sisal/GFRP
composite showed the highest tensile strength and the lowest flexural strength. Besides all these, SEM images
of fractured surface investigated. Vimal et al [9] investigated the two surface modifications on jute fibers.
Four different concentrations of succinic anhydride (SJF) and phthalic anhydride (PJF) solutions were applied
to jute fibers for 6 different retention times. According to results, jute fibers’ weight increased with surface
treatment. SJF had short length main molecular chain so weight gain of that specimens were higher than that
of PJF specimens. Morphological analyses were made to find surface impurities. PJF surface showed no
waxes and consequently tensile and flexural properties higher than standard and SJF specimen. Hossen et al
[10] studied the thermal stability and mechanical improvement of propionic anhydride treated jute fibers
reinforced polyethylene matrix composite. Their work comprised FTIR, TGA, DSC analysis and tensile test.
The results supported with SEM images. Jute/polyethylene composite was strengthened with Montmorillonite
nanoclay. Cho et al [11] investigated pre-alkali treatment on jute fiber to produce jute-based carbon fibers.
Both untreated and treated jute fiber carbonized at 700 oC. FTIR and Raman spectrum analysis were done and
SEM images were taken. Optimum NaOH concentration was found 10 wt %.

2. MATERIALS and METHODS
2.1. Materials
In this experiment, jute and glass fibre mats were used as reinforcement. Woven jute fabrics were
commercially available and provided from Balcılar Manifatura, Turkey. Plain weave glass fibers were
obtained from Cam Elyaf Corporation, Turkey. Areal weights of the jute and glass fibers were 228 and 200 g,
respectively. The fabrics were displayed in Figure 1. Epoxy resin and its catalyst were exclusive for
producing prepreg composite and provided from Fibermak Composite, Turkey. To increase surface roughness
and remove lignin, cellulose and wax from external surface of the natural fabrics, alkali treatment was done to
jute fabrics. Granular sodium hydroxide (NaOH) was purchased from Tekkim Kimya Inc. Montmorillonite
nanoclay was used as secondary reinforcement. Nanoclay was organo modified and distance between two flat
layers was approximately 40 Å and particle size was 3 micron. Esan 1-140 product was obtained from Esan,
Eczacıbaşı, Turkey.

(a)

(b)
Fig. 1. (a) Jute and (b) E-glass fabrics

2.2. Alkali Treatment
Initially, jute fabrics were cut into a size of 400 x 400 mm2. Cut fabrics were washed with fresh water until
fully wetting occurred. Contaminants and chopped strands were removed from surface of the fabrics. Fabrics
were hanged on airer for two days at room temperature (Fig. 2). Granular type sodium hydroxide was
dissolved in distilled water. The weight percent of NaOH in the solution was kept 5. The ratio of NaOH in the
solution was decided and applied according to Reference [4]. Dried jute fabrics were immersed in solution
and waited for 30 min at 20 oC. Special care was taken to ensure that all fabrics stay in the liquid.
Subsequently chemically affected fabrics were washed 10 times with fresh water and three times with
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distilled water. As a result of alkali treatment, surface of jute fabrics became rougher and hydrogen groups on
the surface increased so interaction and adhesion improved.

Fig. 2. Jute fabrics during alkali treatment and drying

2.3. Preparing Composite Plates
The entire composites, with or without containing nanoclay, were manufactured by hand lay-up techniques.
The production was started with resin preparation. Desired content nanoclay (0, 0.5 and 1 wt %) with respect
to resin was added to epoxy resin. To distribute nanoclay on the epoxy matrix properly, several methods were
recommended. Ultrasonic cavitation technique was the one of the best way to overcome agglomeration
problem. The probe of Hielsher UP-400S (400 watts, 24 kHz frequency, amplitude 20-100%) ultrasonic
homogenization device was immersed into nanoclay-epoxy mixture. Tip clearance between probe and bottom
surface of the cup was kept around 1.5 cm. The mixture sonicated under the following circumstances: 1 cycle
and 100% amplitude. Sonication time was arranged at least 30 min for the lowest nano particulate containing
mixture. While the nanoclay content increased, also sonication time increased. Mechanical oscillation and
cavitation caused increment of resin temperature during sonication. When resin temperature exceeds 50oC,
self-polymerization start and curing begins so resin temperature was followed by laser thermometer. For
effective cooling the cup was placed in an ice bath (Fig. 3). Working and resting ratio was arranged 3:1.
When sufficient dispersion was reached, hardener was added to mixture and stirred for extra ten minutes.

Fig. 3. Dispersing nanoclay into epoxy matrix

Alkali treated jute fabrics and same size (400 x 400 mm2) glass fibers were laid on the Teflon sheets. Mixture
was poured on the fabrics and distributed by using roller (Fig 4.a and b). After all fibers wetted, teflon sheets
were placed on the shelf. At least three days were waited for proper drying. By this way prepreg glass or jute
sheets were ready to create composite plates. Prepreg fabrics were stacked one by one to desired thickness
and wrapped with Teflon sheets (Fig 4.c). Composite plates consist seven layers where the top and bottom
layers were glass fabric and rest five layers were alkali treated jute fabric. Finally, these laminas were placed
in hot press. While 100 bar pressure constantly applied, the temperature of the machine increase from room
temperature to 125 oC and stayed one hour at this circumstances. After curing completed, heater was
terminated and plates were taken at room temperature.

(a)

(b)
Fig. 4. Distributing epoxy on glass and jute fabric and stacking prepreg layers
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2.4. Tensile and Three Point Bending Test of Composites
Tensile tests were done according to ASTM 3039 standards on Schimadzu universal test machine which had
100 kN load cell. The upper grip speed was 2 mm/min. The sizes of test coupons were 250 x 25 x 2 mm3. All
test coupons were cut by using abrasive water jet cutter. GFRP tabs were bonded to coupons for avoiding
unwanted grip failure. Elongation of each specimen was recorded by sensitive camera system. Three
specimens were tested for each composite configuration for reliable test results. Also the flexural test was
done at the same machine with 5 kN load cell. Five specimens were tested in each group according to ASTM
7264 standard. The size of the specimen was 76.8 x 14 x 2 mm3. Support span was arranged 32 times bigger
than thickness of the specimen. The upper grip speed was 1 mm/min. Stress – strain graph was plotted
directly from the machine. Modulus of elasticity and flexural modulus was obtained from slope of the stress –
strain curves.

3. RESULTS and DISCUSSION
3.1. Tensile Test
Table 1 represent the tensile properties of hybrid jute/GFRP composite contains small amount of nano
particle. Average tensile strength was increased 6 % for 0.5 wt % nanoclay containing specimen and 36 % for
1 wt % nanoclay containing specimen compared to pure ones. Contrary to this, modulus of elasticity
decreased with nanoclay existence. The highest drop was shown from 0.5 wt % nanoclay containing
specimen that decreased around 14 % compared to pure specimen. 1 wt % nanoclay containing specimen’s
modulus of elasticity decreased only 0.3 GPa. The differences between maximum and minimum test results
were analyzed; the closest results belonged to 1 wt % nanoclay containing specimens. This indicates that the
most reliable results belong to those specimens. Jute fabrics elongation and tensile strength was small
compared to glass fabric [8] so when tensile load applied, first jute fibers failure were actualized. The average
break strain of pure specimen was 0.61 %. When nanoclay content increased, also break strain increased. The
break strain values increased 23 and 36 % for 0.5 and 1 wt % nanoclay containing specimen, respectively.
Because of the good fiber/epoxy interaction and sufficient fibers wetting, the tensile load transferred from
matrix to fibers. As a result of this, tensile properties such as break strain increased.
Table I. Tensile properties of hybrid jute/GFRP composite.
Tensile strength (MPa)

Modulus of elasticity (GPa)

Break strain (%)

Test/
Composite

Average

Maximum

Minimum

Average

Maximum

Minimum

Average

Maximum

Minimum

Pure

70.49

84.20

59.22

13.47

15.40

9.96

0.61

0.74

0.52

0.5 Clay

74.66

76.17

72.70

11.61

15.22

8.57

0.75

0.81

0.63

1 Clay

95.86

101.98

85.44

13.18

15.11

11.68

0.83

0.95

0.76

Figure 5 represent the stress – strain curves of one of the test specimens for each group. The curves could be
divided two linear portions. The first zone was limited to 0.2 % strain for pure specimen and 0.4 % strain for
others. Modulus of elasticity was obtained from these zones by calculating slope of the specimen. The second
zone was ended up with maximum stress point and sudden drop in force was followed it. That was brittle type
failure. When broken specimen investigated, failure always happened in the middle of the specimen. Cracks
initiated and propagated through width direction. Linear failure line indicated that fiber pull-out and breakage
of fiber bundles along load direction was the main failure mechanism.

Fig. 5. Tensile stress – strain curves of alkali treated jute/GFRP composites
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3.2. Three Point Bending Test
Flexural properties of alkali treated jute/GFRP composites were shown in Table 2. Compared to pure
specimen (222 MPa), flexural strength of 0.5 and 1 wt % nanoclay contain specimens increased 4 % and 9 %,
respectively. The highest flexural modulus belongs to 0.5 wt % nanoclay containing specimen. It was
increased around 9 % with 0.5 wt % nanoclay content. Although 1 wt % nanoclay containing specimen had
lower modulus than 0.5 wt % nanoclay containing specimen, it was 8.5 % higher than that of pure specimen.
Beside flexural strength and modulus, flexural break strain values also increased with nanoclay addition. The
increment of break strain was neglectable between pure and 0.5 wt % nanoclay containing specimen. But the
difference between pure and 1 wt % nanoclay containing specimen was 9 %.
Table II. Three point bending properties of hybrid jute/GFRP composite.

Test/
Composite

Flexural strength (Mpa)

Flexural modulus (GPa)

Break strain (%)

Average

Maximum

Minimum

Average

Maximum

Minimum

Average

Maximum

Minimum

Pure

221,69

228,08

210,64

12,66

13,18

11,96

1,86

1,95

1,76

0.5 Clay

231,18

259,88

204,60

13,83

14,36

12,98

1,87

1,94

1,78

1 Clay

242,35

261,63

213,44

13,74

14,45

12,87

2,03

2,28

1,84

The flexural stress – strain curves of specimens were shown in Figure 6. Specimens showed two different
slopes during the test. Flexural modulus was obtained from first linear line. The peak stress was achieved at
the end of the second phase. Like tensile test sudden drop was monitored after maximum stress level. That
means brittle fracture was taken place on three point bending test.

Fig. 6. Three point bending stress – strain curves of alkali treated jute/GFRP composites

4. CONCLUSION
Jute/glass fiber reinforced epoxy matrix composites were manufactured by using hand lay-up method. Jute
fabrics were exposed to alkali treatment to increase wettability and adhesion. 5 wt % sodium hydroxide
solution was applied to jute fibers for 30 minutes. Before making prepreg sheet all jute fibers washed and
dried at room temperature. Totally seven layers were stacked where glass fibers laid on the top and the
bottom layer. Epoxy resin was strength with small amount of nanoclay (0.5 and 1 wt %). The tensile and
three point bending tests were actualized to hybrid specimen. From the tests result following conclusions
were obtained.
•

The average tensile strength was increased 6 % for 0.5 wt % nanoclay containing specimen and 36 % for
1 wt % nanoclay containing specimen compared to pure ones.

•

The modulus of elasticity decreased with nanoclay existence. The highest drop was shown from 0.5 wt %
nanoclay containing specimen that decreased around 14 % compared to pure specimen.

•

When nanoclay content increased, also break strain increased. The break strain values increased 23 and
36 % for 0.5 and 1 wt % nanoclay containing specimen, respectively.

•

When broken specimen investigated, failure always happened in the middle of the specimen. Cracks
initiated and propagated through width direction. Linear failure line indicated that fiber pull-out and
breakage of fiber bundles along load direction was the main failure mechanism.
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•

Compared to pure specimen (222 MPa), flexural strength of 0.5 and 1 wt % nanoclay contains specimens
increased 4 % and 9 %, respectively.

•

The highest flexural modulus belongs to 0.5 wt % nanoclay containing specimen. It was increased around
9 % with 0.5 wt % nanoclay content.

•

The flexural break strain values also increased with nanoclay addition. The increment of break strain was
neglectable between pure and 0.5 wt % nanoclay containing specimen. But the difference between pure
and 1 wt % nanoclay containing specimen was 9 %.
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Abstract
In the world, secure image transmission over the internet is essential. In literature, some methods have
been proposed to provide image transmission with securely. Watermarking is one of the widely used
information security methods to provide secure image transmission. In this method, Weber’s law based
fragile image watermarking method is proposed by using lifting wavelet transform (LWT). The LWT
provides an integer to integer wavelet transform. This method consists of LWT, block division, calculating
Weber’s law, data embedding and data extraction sections. Firstly, LWT is applied on the cover image and
LL (Low-Low), LH (Low-High), HL (High-Low) and HH (High-High) bands are obtained. HH and HL
bands are used for data embedding in this study. 3 x 3 size of the non-overlapping blocks are used for
block division. Weber’ s law is used to select pixels that will be used for watermark insertion. In here, the
watermark is embedded into a cover image by using modulus based data hiding method to selected pixels.
To watermark extraction, pixels selection process is applied by using Weber’s Law and the mod operator
is used for watermark extraction by using selected pixels. Capacity, tamper detection ability and visual
quality are used to evaluate Weber’s law based image watermarking method, capacity, tamper detection
ability and visual quality are used. Experiments demonstrated that the proposed Weber’s law based fragile
watermarking method in integer wavelet transform (WLFIW-IWT) resulted successfully.
Keywords: Fragile Watermarking, Weber’s Law, Lifting Wavelet Transform, Information Security.

1. INTRODUCTION
Today, electronic health services are widely used. This suggests the necessity of ensuring the safety of
electronic health systems, especially of medical images. In order to identify medical images and protect their
contents, fragile watermarking methods are generally used. In literature, there are many fragile watermarking
methods proposed for medical images. Such methods are generally Region of Interest (ROI) subtraction-based
methods. The components of medical image watermarking method are defined as follows [1-5].
Cover Medical Image: It is defined as an Original image. Watermark is embedded in that media.
Watermark: a confidential message that used to identify medical images or to protect their content.
ROI Extraction: Medical images are usually consisting of black background images (X-Ray image). The
relevant regions are determined by using ROI extraction, the relevant regions are determined. A watermark
embedding map is produced using ROI extraction.
Watermark Insertion Algorithm: By using this algorithm, the watermark is embedded in the cover medical
image.

*
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Watermarked Medical Image: It is a medical image that embedded in a watermark.
Watermark Extraction Algorithm: It extracts watermark using the watermarked image and watermarking map.
In this paper, Weber's law based fragile watermarking method in integer wavelet transform (WLFIW-IWT) is
proposed. The characteristic of the proposed method is as follows.
•

In this method, LL (Low-Low), LH (Low-High), HL (High-Low) and HH (High-High) subbands of the medical image were obtained using IWT. Lossless watermarking was performed
by using IWT.

•

The watermarking map is obtained using Weber's law. Most important feature of Weber's law
is sensitivity to small changes. Using this feature of Weber's law, a fragile watermarking
method is proposed.

•

In this method, modulus based watermark embedding and watermark extraction method is used.
Modulus based method is low cost.

•

By using Weber's law and HH band together, the fragility of the watermarking method has been
increased.

2. WEBER LAW
Weber Law was proposed by Ernst Weber to measure the background density [6-10]. In this article, Weber
Law was applied using 3 x 3 blocks. In Fig. 1, a neighbourhood matrix of size 3 x 3 is given.

Fig. 1. 3 x 3 neighbourhood matrix.

The mathematical definition of Weber Law is given by the following equation.
8

𝑊𝑊(𝑃𝑃0 ) = arctan(�
𝑖𝑖=1

(1)

𝑃𝑃𝑖𝑖
)
𝑃𝑃0

3. THE PROPOSED METHOD
In this article, the WLFIW-IWT method is proposed. The proposed method consists of IWT, block division,
map generation, watermark insertion and watermark extraction phases. Firstly, LL, LH, HL and HH bands are
obtained by using IWT. The HH band is divided into 3 x 3 blocks. Weber's law applies to the blocks and
embedding map is generated. It is sufficient to use the watermark embedding map and the mod operator to
generate the watermark. The block diagram of the proposed method is given below.
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Fig. 2. Block diagram of proposed method

The watermark embedding steps of the WLW-IWT method are given below.
Step 1: LL, LH, HL and HH bands are obtained by applying IWT to the host medical image.
[𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝐻𝐻𝐻𝐻] = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)

(2)

Step 2: The HH band is divided into 3 x 3 non-overlapping sub-blocks.
Step 3: Obtain Embedding map by applying the rule in the following equation.
1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑊𝑊�𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 � > 0
0, 𝑂𝑂𝑂𝑂ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 = �

(3)

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = min(𝐻𝐻𝐻𝐻)

(4)

Step 4: Calculate the minimum value and the maximum value of the HH band.

𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= max(𝐻𝐻𝐻𝐻)

(5)

Step 5: Apply watermark embedding using the following equation.
𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 = �

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗

𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 = �

𝑚𝑚𝑚𝑚

� x 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑤𝑤𝑤𝑤, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 1

(6)

𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 > 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(7)

𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑖𝑖𝑓𝑓 𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 > 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Step 6: Obtain a watermarked medical image using the LL, LH, HL and HH bands.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) = 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

(8)

In the watermark extraction process of the WLFIW-IWT method, the watermark embedding map must be sent
to the receiver side. By using IWT, embedding map and mod operator the watermark is extracted. Block
diagram of watermark extraction is shown in Fig 3.
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Fig. 3. Watermark extraction block diagram of WLFIW-IWT

The steps for watermark extraction of the WLFIW-IWT method are given below.
Step 1: Apply watermarked image IWT and get a wHH band.
[𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤] = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)

(9)

𝑤𝑤𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚), 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 1

(10)

Step 2: Apply the following equation and extract the watermark.

4. EXPERIMENTAL RESULTS

Runtime, capacity and visual quality measurements were used to test the performance of the WLFIW-IWT
method. The test images shown in Fig. 4 are used to obtain values from these measurements. These are gray
level images of 256 x 256 size.

breast

brain 1

leg

spinal cord

cerebellum and neck

arms

brain 2

head

kidneys

Fig. 4. Test images
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The modulo value and the watermark embedding map must be known to measure the capacity of the WLFIWIWT method,. Capacity is expressed in bits and its general formula is given by the following equation.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) x log 2 (𝑚𝑚𝑚𝑚)

(11)

The watermarking maps of these images are given below.

breast

brain 1

leg

spinal cord

cerebellum and neck

arms

brain 2

head

kidneys

Fig. 5. Watermarking maps of images
The commonly used visual value measurement in the literature is Peak Signal Noise-to-Ratio (PSNR). The formula for PSNR
is given below.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 10 𝑥𝑥 log10

2552 x 𝑊𝑊 x 𝐻𝐻

(12)

2

𝐻𝐻
∑𝑊𝑊
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1�𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗 −𝑊𝑊𝑊𝑊𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗 �

In the above equation, W is the width of the medical image, H is the length of the medical image, HMI is the host medical
image, and WMI express the watermarked medical image.
In this article, different modulo values are used for watermark embedding. The capacity values and PSNR values obtained
from the test images are given in the following tables.
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Table 1. PSNR values (dB)
mv

breast

brain 1

leg

Spinal
cord

Cerebellum
and neck

arms

brain 2

head

kidneys

2

64.87

64.84

64.81

64.39

65.12

65.44

64.88

64.80

65.56

3

62.30

62.85

62.69

62.49

62.65

63.18

63.06

62.59

63.30

4

61.03

61.30

61.02

60.93

61.20

61.33

61.44

61.06

61.66

8

56.95

56.86

56.97

56.67

56.87

56.80

57.13

56.94

56.87

16

51.76

51.37

51.34

51.35

51.20

50.99

51.46

51.35

50.91

Table 2. Capacity (bits)
mv

Breast

brain 1

Leg

Spinal
cord

Cerebellum
and neck

arms

brain 2

Head

kidneys

2

162

177

136

91

162

235

177

129

281

3

256

280

215

144

256

372

280

204

445

4

324

354

272

182

324

470

354

258

562

8

486

531

408

273

486

705

531

387

843

16

648

708

544

364

648

940

708

516

1124

The proposed method consists of map generation, watermark embedding and watermark extraction algorithm.
The costs of these algorithms are given below.
Table 3. The complexity of the algorithms of the proposed method.
Watermark Embedding Map

𝑇𝑇(𝑛𝑛) =

25
x 𝑊𝑊 x 𝐻𝐻
18

Watermark Embedding

𝑇𝑇(𝑛𝑛) =

The overall cost of this method is calculated as 𝑇𝑇(𝑛𝑛) =

Watermark Extraction
77
x 𝑊𝑊 x 𝐻𝐻
36

163
36

𝑇𝑇(𝑛𝑛) =

19
x 𝑊𝑊 x 𝐻𝐻
18

x 𝑊𝑊 x 𝐻𝐻. This equals the notation O(n2).

5. CONCLUSION
In this article, we have proposed a new fragile image watermarking method based on Weber law for medical
images. The most important reason for using Weber Law is the perceiving of changes. This method consists of
IWT, watermark embedding map generation, watermark insertion and watermark extraction algorithms.
Capacity, visual quality and runtime measurements were used to evaluate this method. Experimental results
show that the proposed method can be used for medical image identification.
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Synthesis and Characterization of Na 2 O–CaO–SiO 2 -TiO 2 -Al 2 O 3
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Abstract
In the present study, a glass-ceramic with the chemical composition of 39.81 Na 2 O, 31.13 CaO, 27.05
SiO 2 , 1.13 TiO 2 and 0.88 Al 2 O 3 (mol%) was produced via the conventional method, and its
characterization was carried out by X–ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy, density measurement, scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray
(EDX) spectroscopy techniques. Analyzing the XRD data, the lattice parameters of the as-prepared glassceramic sample having a hexagonal structure were estimated to be a=b=1.042 nm and c=1.330 nm. The
average crystallite size was also found to be 17.73 nm. The density was calculated to be 2,691 kg m-3. It
was seen that the as-produced sample was composed of tiny particles smaller than 10 μm. EDX report
confirmed the existence of elements of Na, Ca, Si, Ti, Al and O in the sample, and no impurity was
detected.
Keywords: Crystal structure, glass-ceramic, X-ray diffraction (XRD).

1. INTRODUCTION
Glass–ceramics (GCs), which were accidentally invented by Stookey in 1953, are fine–grained and
polycrystalline materials, and have been produced by a two–stage heat treatment, including the nucleation
and crystallization steps, of the certain glasses [1-5]. GCs have been extremely used in different applications
such as glass–wares, bio-ceramics, optical materials, oven and cook panels [2], [6], [7].
There are a lot of kinds of GCs such as soda–lime–silica (NCS, Na 2 O–CaO–SiO 2 ) [8], lithia-alumina silicate
(Li 2 O–Al 2 O 3 –SiO 2 ) [9] and magnesium aluminum–silicate (MgO–Al 2 O 3 –SiO 2 ) [10]. Among them, NCS
ternary system is one of the most used GCs in the literature in particular due to its bioactivity [11]. Some
studies related to this system are summarized as follows: Wang et al. [12] investigated and determined the
effects of Nd 2 O 3 doping on the laser properties of the NCS system. Xiao et al. [13] produced the NCS and
Al 2 O 3 –containing NCS coatings on commercial-purity titanium, and made a comparison between their
oxidation resistances. The effects of addition of rare earth ions of Nd3+ and Yb3+ to NSC system were studied
by Lu [14].
The present study is focused to investigate the crystal structure and morphology of the glass–ceramic system
with the composition of 39.81 Na 2 O, 31.13 CaO, 27.05 SiO 2 , 1.13 TiO 2 and 0.88 Al 2 O 3 (mol%) via X–ray
diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and scanning electron microscopy
combined with the energy dispersive X-ray spectroscopy.

2. MATERIAL AND METHODS
All the chemicals used for synthesizing the glass ceramic sample having the composition of 39.81 Na 2 O,
31.13 CaO, 27.05 SiO 2 , 1.13 TiO 2 and 0.88 Al 2 O 3 (mol%) Na 2 CO 3 , CaO, SiO 2 , Al 2 O 3 and TiO 2 were
*
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supported from the Sigma-Aldrich and used without any purification. The glass–ceramic sample was
produced via the conventional method. Initially, the powders were grinded and mixed for 1 h, and this
mixture was gradually heated and melted in an electrical furnace at 1473 K. The melted glass was kept at the
same temperature for 150 min, then gradually cooled in the furnace at temperature step of 6 K min-1 and an
opaque glass-ceramic shown in Fig. 1 was obtained.

Fig. 1. The as-produced glass-ceramic sample

X–ray diffraction (XRD) data were collected via a Rigaku RadB-DMAX II diffractometer operated at 40 kV
and 40 mA (CuKα 0.15406 nm). Fourier transform infrared (FTIR) spectrum was recorded using a
PerkinElmer Spectrum One Spectrophotometer in the range of 400–4000 cm–1 using the KBr pellets. The
density of the glass–ceramic sample was determined using Archimedes method. The morphology of the
sample was investigated by a LEO EVO 40VXT scanning electron microscope (SEM) with an accelerating
voltage of 20 kV .

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. XRD analysis

Intensity (a.u.)

XRD pattern of the glass-ceramic sample is illustrated in Fig. 2. The narrow and sharp peaks in the XRD
pattern points out the high crystalline structure of the as-produced sample. The obtained XRD pattern is
matched with Na 2 Ca 2 Si 3 O 9 (sodium calcium silicate, JCPDS Card No: 22–1455) crystalline phase having
hexagonal structure, and no other phase is detected. This result is in very good agreement with Berthier et al
[15].
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Fig. 2. XRD pattern of the glass-ceramic sample

Using the Miller indices (h, k and l) and distance for two adjacent planes (d) values, the lattice parameters
(a=b and c) were estimated from the following relation [16]
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1
4  h 2 + hk + k 2  l 2
 + 2
= 
2
d
3
a2
 c

(1)

The unit cell volume (V) was calculated using the following relation [16]:

V = 0.866 a 2 c

(2)

The lattice parameters and unit cell volume were computed to be a=b=1.042 nm, c=1.330 nm and V=1.251
nm3. Our findings are in perfect harmony with the values belonging to Na 2 Ca 2 Si 3 O 9 phase since these
parameters are reported in JCPDS Card No: 22–1455 as a=b=1.048 nm, c=1.319 nm and V=1.254 nm3. The
crystallite size (D) of the glass–ceramic sample was determined by the following Scherrer relation [16]:
D=

0.9λ
B1 / 2 cos θ

(3)

The D value was found to be 17.73 nm. The crystallinity degree (X C %) was computed using the relation
given elsewhere [17]. The X C % value was estimated to be 78.51%. In comparison to the reports belonging to
the NCS system in the literature, while X C % value is higher than some studies [12], [18], it is smaller than
some ones [15], [19].

3.2. FTIR spectroscopy
The FTIR spectrum of the as-produced glass-ceramic sample is shown in Fig. 3. The assignments of the asobserved bands in the FTIR spectrum of the sample are as follows: While the band at 3675 cm–1 is associated
to the adsorbed water in the sample and/or KBr pellet, the bands detected at 2977 cm–1 and 2901 cm–1 are
due to OH stretching modes of Si-OH species [19], [20]. The band at 1438 cm–1 is associated to the
vibrational mode of carbonate group [21], and it may be due to the residual Na 2 CO 3 used in the beginning of
the glass-ceramic preparation as a Na 2 O source. The band belonging to Si-O-Si stretching mode of nonbridging oxygen atoms is detected at 871 cm–1 [22]. The band observed at 445 cm–1 is the bending modes of
Si-O-Si and O-Si-O bonds [23].
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Fig. 3. FTIR spectrum of the as-produced glass-ceramic sample

3.3. Density
The density of the as-prepared sample is calculated to be 2,691 kg m-3 using the well-known Archimedes
method. This value is so close to both the theoretical value for Na 2 Ca 2 Si 3 O 9 phase (2,814 kg m-3) and the
reported values for different NCS glass-ceramics in the literature [18], [19], [24].

3.4. Morphologic study and elemental analysis
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SEM image at magnification X5000 and EDX analysis report of the glass-ceramic sample are shown in Fig. 4
and Fig. 5, respectively. The as-produced sample is composed of the random shaped fine particles smaller
than 10 μm for the most part (Fig. 4). The EDX analysis report given in Fig. 5 confirms that the as-prepared
glass-ceramic has no impurity since there is no element other from Na, Ca, Si, Al, Ti and O in the sample.

Fig. 4. SEM image of the as-prepared glass-ceramic sample

Fig. 5. EDX spectrum and elemental analysis report of the as-produced glass-ceramic sample

4. CONCLUSIONS
The Na 2 O–CaO–SiO 2 -TiO 2 -Al 2 O 3 glass-ceramic sample without any impurity was successfully
manufactured by the conventional method. This sample is composed of a single phase of Na 2 Ca 2 Si 3 O 9 with
hexagonal structure. It is seen that the crystallinity of the sample is 78.41%, that is 80% of the Na 2 O–CaO–
SiO 2 -TiO 2 -Al 2 O 3 base-glass is approximately crystallized. The crystallite size of the sample is computed to
be 17.73 nm, and its density is calculated to be 2,691 kg m-3. The sample is composed of the random shaped
tiny particles, which are a few micrometers in size.
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Natural Bond Orbital Analysis of Hydroxyapatite Molecule
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Abstract
Hydroxyapatite molecule optimized by using density functional theory (DFT) method with the
combination of the 3-11G(d,p) basis set. After optimizing system, with the same method and basis set,
natural bond orbital analysis was done to investigate the bond type, bond orders and hybridization. We
also have calculated how to visualize the natural bond orbitals. It was investigated in detail that how to
drive bonding picture from quantum chemical calculations for the title molecule. The pictorial display of
quantum mechanical wave function could give deeper insight and more microscopic detail of the studied
system.
Keywords: DFT method, hydroxyapatite, natural bond orbital analysis.

1. INTRODUCTION
Calcium phosphates (CAPs) are no doubt one of the well-known and most-popular ceramics for biological
applications [1]. Hydroxyapatite (HAp), which is a member of CAPs, having chemical formula
Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 is the major inorganic component of the bone and teeth of human and vertebrate animals
[2-5]. Since its non-toxic, non-allergenic, osteoconductive, non-mutagenic and endophilicity properties, and
HAp has been widely used in medical and biological applications as a material for bone-replacement,
anticancer drugs and antibiotics [6-11].
As can be seen from the literature records, there have been reported many experimental and theoretical
studies on HAps. In chronological order, some of the theoretical studies are given as follows. Calderin and
Stott [12] reported a study related to the electronic and crystallographic structure of apatites, including
oxyapatite, hydroxyapatite, fluorapatite, and chlorapatite. The structure and energetics of HAp were studied
by Haverty et al. [13] using density functional theory (DFT) calculations. Cd substitution for Ca in HAp was
investigated both theoretically and experimentally by Terra et al. [14]. Almora-Barrios and de Leeuw [15]
examined the interaction of collagen peptides with HAp surfaces using DFT calculations. Fernandez et al.
[16] published a report on the deposition and adsorption of bisphosphonates on the (001) HAp surface.
Molecular modeling of carbonated-HAp using the quantum mechanical semiempirical calculation, as well as
the experimental characterization, was made by Youness et al [17].
In this study, natural bond orbital (NBO) analysis has been performed using density functional theory (DFT)
to determine molecular orbital coefficients of Ca and O atoms in HAp.

2. CALCULATIONS
6-311G basis set was employed along with the gradient corrected density functional theory (DFT) and
Becke’s three-parameter hybrid function combined with LYP correlation function which is accepted the most
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effective method for the geometry optimization and structure analyses of hydroxyapatite molecule. All the
calculations were performed by using the Gaussian09 software [18]. The optimized structural parameters
were used in calculating the natural bond analysis. The analysis was carried out by examining all possible
interactions between "filled" (donor) Lewis-type NBOs and "empty" (acceptor) non-Lewis NBOs, and
estimating their energetic importance by 2nd-order perturbation theory. Since these interactions lead to
donation of occupancy from the localized NBOs of the idealized Lewis structure into the empty non-Lewis
orbitals they are referred to as "delocalization" corrections to the zeroth-order natural Lewis structure. For
each donor NBO (i) and acceptor NBO (j), the stabilization energy E(2) associated with delocalization can be
estimated as
F (i , j ) 2
(1)
E ( 2) = ∆Eij = qi
ε j − εi
where q i is the donor orbital occupancy, e i and e j are orbital energies and F(i,j) is the off-diagonal NBO Fock
matrix element.

3. RESULTS AND DISCUSSION
A natural bond analysis at DFT/B3LYP/6-311+G level was conducted to find out the filled and vacant
orbitals with the purpose of delocalization electron density for the hydroxyapatite molecule. It was found that
the delocalization of electrons between the filled Lewis type natural bond orbitals and vacant non-Lewis
natural bond orbitals is associated with a stabilized donor acceptor interaction. Table I displays the summary
of first few molecular orbital coefficients just for Ca and O atom, showing the occupancy of orbital energy.
By using this table one can easily identify the principal delocalizing acceptor orbitals associated with each
donor NBO, and their topological relationship whether attached to the same atom which is named geminal, to
an adjacent bonded atom named as vicinal, or to a more remote site.

Table I. Molecular orbital coefficients (O demonstrate the occupation).
1

2

3

4

5

O

O

O

O

O

-149.37921

-149.37322

-149.32207

-149.30729

-149.29897

1S

0.00001

0.00001

0.00004

-0.00007

-0.00007

2

2S

0.00000

0.00000

0.00001

0.00001

0.00000

3

2PX

0.00000

0.00000

0.00000

0.00001

0.00000

4

2PY

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5

2PZ

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6

3S

0.00002

0.00002

0.00006

0.00005

-0.00003

7

3PX

-0.00001

-0.00002

0.00000

0.00008

-0.00002

8

3PY

0.00000

0.00000

0.00000

-0.00005

-0.00001

Eigenvalues
1

1 Ca

9

3PZ

-0.00004

-0.00001

-0.00001

-0.00006

-0.00001

10

4S

-0.00006

-0.00005

-0.00021

-0.00027

0.00011

11

4PX

-0.00003

-0.00004

0.00001

0.00024

-0.00004

12

4PY

-0.00001

-0.00001

0.00001

-0.00012

-0.00003

13

4PZ

-0.00009

-0.00003

-0.00002

-0.00015

-0.00001

14

5S

-0.00076

-0.00060

0.00030

-0.00011

-0.00086

15

5PX

-0.00004

-0.00019

-0.00007

-0.00012

-0.00022

16

5PY

-0.00003

-0.00002

0.00008

0.00002

-0.00012

17

5PZ

-0.00028

-0.00017

0.00008

-0.00003

-0.00027

1S

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19

2S

-0.00001

0.00000

-0.00001

0.00008

0.00000

20

2PX

0.00000

0.00000

0.00000

-0.00003

0.00000

18

2O
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21

2PY

0.00000

0.00000

0.00000

-0.00002

0.00000

22

2PZ

0.00000

0.00000

0.00000

0.00002

0.00000

23

3S

0.00002

-0.00001

0.00005

-0.00020

-0.00001

24

3PX

0.00000

0.00000

0.00000

0.00014

0.00000

25

3PY

0.00000

-0.00001

0.00002

0.00011

0.00000

26

3PZ

0.00001

0.00000

0.00001

-0.00011

0.00000

4. CONCLUSIONS
In this work a natural bond orbital analysis has been done by using Gaussian09 software for HAp molecule. It
was found that the Lewis natural bound orbitals from 1 to 29 describe about 96.4% of the total electron
density, with the remaining non-Lewis density found primarily in the valence-shell antibonds.
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Abstract
Turkey is earthquake prone area. So the buildings have to be designed to resist the earthquakes. Due to
economic reasons, the buildings which are used as houses are built according to ductile design
parameters. The building can be damaged but not be collapsed and life safety must be provided such as
design procedure. In recent years, new techniques are developed such as seismic isolation which requires
immediate occupancy to buildings after huge earthquakes. But the design of isolated buildings are new
and have to be investigated.
In this study, structural effects on a building of design period of seismic isolators are investigated. In the
content of the study, eight storeys reinforced concrete is built in SAP2000 software considering fixed base
and seismic isolators. Seismic isolators are selected as lead rubber bearings and the dimensions of the
isolators are calculated for different design periods. Time history acceleration of 1999 Kocaeli
earthquake is applied to building models. After analysis, displacement, acceleration, shear force and
changes are examined and evaluated.
Keywords: Design period, RC building, seismic isolator, structural effect

1. GİRİŞ
Deprem, tarih boyunca insanların yapılarını inşa ederken etkilerinden sakınmayı amaçladıkları en önemli ve
tehlikeli afet olmuştur. Deprem esnasında yapılarda hasar oluşmasına sebep olan birçok etken ve durum
vardır. Kısa katlı, düşük periyotlu yapılarda; yapı periyodu ile zemin periyodunun birbirine yakın olması ile
rezonans tehdidi oluşurken; yüksek katlı yapılarda salınım esnasında alt ve üst kat hareketlerinin yapıyı
nonlineer davranışa sürüklemesi eğilme momenti ve kesme kuvvetlerini arttırırken, rijitliği de ciddi oranda
etkilemektedir.
Gelişen inşaat teknolojileri ile artık deprem enerjisini sönümlemek adına farklı alternatifler de vardır. Taban
izolasyon sistemleri gibi yapıya ilave edilen bazı parçalar ile yapı sistemine giren enerjinin bir kısmı emilerek
yapının sismik performansı arttırılmaktadır. Sismik izolasyon yöntemi, zemin ile yapı arasındaki etkileşimi
azaltır ve yapının tabanında, düşeyde rijit fakat yatayda esnek, belirli ölçülerde deplasman yapabilen
donanımlar yerleştirmek suretiyle üst yapıyı yer hareketlerinden ayırma işlemidir.
Kee Hong vd. [1] tarafından 2002 yılında hazırlanan çalışmada; yüksek katlı yapılara uygulanan esnek
sürtünmeli taban izolasyon sisteminin performansı ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir.
Özpalanlar [2] 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada; depreme dayanıklı yapı tasarımında enerji sönümleyici
sistemler ve sismik izolasyonun yeri, faydaları ve uygulamalarına değinmiş ve çalışmalarının sonucu olarak
bu sistemlerin potansiyeli ve gelecekteki yerleri hakkında bilgi vermiştir.
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Yücesoy [3] tarafından 2005 yılında yapılan çalışmada; sismik izolatörler ile depreme dayanıklı yapı tasarım
esasları araştırılmıştır. Bu çalışmada, 5 katlı basit bir yapı SAP 2000 yardımı ile UBC 97’ye göre tasarlanan
izolatörlerin yerleştirilmesi ile modellenmiş ve farklı deprem kayıtları altındaki davranışlarını ve bu davranış
sonucu oluşan büyük yer değiştirmelerin çevre ile ilişkisini incelemiştir.
Kamanlı vd. [4] tarafından 2012 yılında hazırlanan çalışmada; taban izolasyon sistemlerinin betonarme bir
binaya uygulanması ve maliyet analizi ile ilgili araştırmalara yer verilirken 4 katlı bir yapıyı modelleyerek
UBC-97 yönetmeliğine uygun şekilde zemin yalıtım uygulaması yapılmasına yer verilmiştir
Mirkelam vd. [5] tarafından 2012 yılında hazırlanan çalışmada; taban yalıtım tekniğinin betonarme olarak
inşa edilmiş yapıların deprem performansına etkileri araştırılmış ve bu araştırma için 8 katlı bir yapının taban
izolasyonu ile modellemesi sonucu elde edilen performans verilerine yer verilmiştir.
Sevim [6] tarafından 2016 yılında yapılan çalışmada; sismik izolatörlerin bina tipi yapıların dinamik
davranışlarına etkileri araştırılmış ve bu amaçla UBC 97 şartnamesi, izolatör tasarım aşamaları incelenerek,
hastane tipi bir yapı, ankastre mesnetli ve sismik izolatörlerin kullanıldığı şekilde ayrı ayrı modellenerek
sonuçları karşılaştırılmıştır.
Sağlam [7] tarafından 2017 yılında yapılan çalışmada; sismik izolatörlerin yüksek katlı yapılar üzerindeki
deprem performansına etkileri araştırılmış ve bu amaçla SAP 2000’de tasarımı yapılarak analiz edilmiş olan,
depreme dayanıklı 35 katlı, ankastre mesnetli bir yapı farklı boyutlu izolatör uygulamaları ile tekrar ayrı ayrı
modellenerek elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır.
Sismik izolasyon hakkında yapılan literatür çalışmaları sonucunda; sismik izolasyon uygulaması yapılan
yapılarda izolatör çeşitliliğine rastlanılmamıştır. Değişen izolatör özelliklerinin yapıyı ne şekilde etkileyeceği
konusunda çalışma eksiği görülmüştür.
Bu çalışmada 8 katlı betonarme bir binada ankastre mesnetli tasarım ile aynı çapta ancak farklı yükseklik ve
periyotlara sahip şekilde üretilmiş izolatörlerin yapıya olan etkisini gözlemlemek amaçlanmıştır.

2. SİSMİK İZOLASYON KAVRAMI
Çoğu zaman depremlerin yatay bileşenleri düşey bileşenlerine göre daha şiddetlidir. Bundan dolayıdır ki,
yapıların depreme dayanıklı tasarımında kullanılan sismik izolatörler genellikle düşük yatay rijitlikle birlikte
yüksek düşey rijitliğe sahip olacak şekilde tasarlanır. Bu şekilde yalıtılmış bir yapı yatay yönde tek serbestlik
dereceli sarkaç gibi davranır.
Tek serbestlik dereceli sistemlerdeki kütle-rijitlik-frekans ilişkisi göz önünde bulundurularak, dikkatli bir
tasarımla, belirli bir kütleye sahip temel izolasyonlu bir yapı, zemin hareketlerinin baskın frekanslarından
yeterince uzak bir doğal frekansa sahip olacak şekilde tasarlanabilir [3].
Sismik (taban) izolasyon sistemi ile yapı hem büyük yer değiştirmeleri yapacak esnekliği hem de zeminden
bağımsız olacağı için üst yapı bölgesinde rijit hareketi sergileyebilmektedir. İzolatörlerin yapıya kazandırdığı
bu özellikle göreli kat ötelemeleri, kat ivmeleri, yapıya etkiyen kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri ciddi
oranlarda azalmaktadır. Ankastre mesnetli yapıda önemli miktarda kesit etkileri oluşmasına sebep olan
yüksek modlar, taban izolasyonu sayesinde harekete (yapısal davranışa) katılmayacakları için yapı bu yüksek
modların sebep olacağı kesit etkilerine daha az maruz kalacaktır. Şekil 1'de tabanı ankastre mesnetli ve
izolasyonlu bir yapının davranışı şematik olarak gösterilmektedir. Şekil 1 incelendiğinde, taban izolasyonlu
yapıda deprem kuvvetleri etkisi altında oluşan iç kuvvetlerin ciddi oranlarda azalacağı anlaşılmaktadır.
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Şekil 1. Tabanı ankastre mesnetli ve izolasyonlu bir yapının davranışının şematik olarak gösterilesi [8].

Ülkemizde ilk olarak Atatürk ve Bolu viyadüklerinde kullanılmaya başlanan sismik izolatörler daha sonra
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Erzurum Devlet Hastanesi, Atatürk Hava Alanı, Sabiha Gökçen Hava Alanı,
Antalya Hava Alanı, İstanbul Sapphire, Seyrantepe Türk Telekom Arena, Sakarya Köprüsü, Yeni İnönü
Stadyumu, Şehzade Mehmet Camisi,vb uygulama alanları bulmuştur [9].
Uygulama alanları gelişerek ülkemizde uygulama alanları artmakta alan deprem izolatörleri için yerli üretime
geçilmek maksadı ile Ankara ili sınırları için bir fabrika açılmış ve 2016 yılı içinde üretime başlamıştır.
Sağladığı ve yukarıda saydığımız yararlar ile dikkatleri çeken deprem izolatörleri başta hastane, köprü ve
viyadükler olmak üzere devletin açtığı ihalelerin şartnamelerine girerek bu yapılarda zorunlu tutulmaya
başlanmıştır.

2.1. Sismik İzolasyonun Tanımı
Sismik izolasyon esas olarak üst yapı ile alt yapıyı birbirinden ayırma prensibine dayanan bir inşaat
teknolojisidir. Yapılarımızın belirlenmiş bölgelerine belli bir düzen içinde yerleştirilen bu parçalar yatayda
düşük rijitliği barındırarak, düşeyde ciddi bir tasarım işlemi sonucunda karar verilen yüksek sayıdaki kauçuk
ve çelik katmanları ile yapı ağırlığını üstlenir ve yapıya ciddi bir hareket kabiliyeti kazandırır. Bu teknik ile
yapıların periyodu büyütülerek, yapılara etkiyen deprem yüklerinin ciddi oranlarda azaltılması hedeflenmiştir.
Standart yöntemlerle inşa edilmiş olan yapılarda deplasmanlar yapı yüksekliği ile doğru orantılı olacak
şekilde artar ve alt seviyeden üst seviyeye doğru artarak dağılır. İzolatörlü yapılarda ise tasarlanan izolatörün
özelliklerine bağlı olarak bu deplasmanların ciddi bir bölümü izolatörün hareketi ile karşılanmaktadır. İşte
yapıya kazandırılan bu hareket kabiliyeti üst yapıda deprem yüklemesinden ötürü oluşan ivme, yer değiştirme
ve kesme kuvvetlerini ciddi oranlarda azalmasını sağlamaktadır.
Sismik izolasyon sistemleri düşük yatay rijitlik özelliği vasıtası ile yapıyı zeminden ve dolayısı ile zeminin
yatay hareket bileşenlerinden ayırır. Bu durumda yapının frekansı ankastre mesnetli durumdan ve deprem
hareketinin baskın frekansından çok daha küçük mertebelere gerilemiş olur. Bu sayede yapılarda asıl hasara
sebep olan yüksek modlar sismik izolasyon sayesinde büyük oranda harekete katılmazlar. Dolayısı ile yüksek
frekansta kalan zemin hareketinin esas enerjisi yapıya aktarılamaz. Bilimsel olmayan inanışın aksine sismik
izolatörler deprem enerjisini yutmazlar. Enerjinin korunumu prensibi gereğinde deprem hareketinden ötürü
yapıya etkiyen enerjiyi yine yapıya hareket etme kabiliyeti kazandırarak hareket ve ısı enerjisine çevirirler.
Bunu yaparken belirli sönüm oranlarına sahip olmaları yapının rezonansa girmeden enerjiyi çevirebilmesini
sağlamaktadır [10].
Yapılara uygulanılacak sismik yalıtım sistemlerinden genel olarak şu özellikler beklenmektedir;


Düşük yatay rijitlik



Yüksek düşey rijitlik



Deprem sonrasında tekrar ilk haline dönme



Deprem harici doğal yatay yüklerde yüksek yatay rijitlik



Yüksek düşey yük taşıyabilme kapasitesi



Enerji sönüm kabiliyeti
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2.2. Sismik İzolasyon Sistemleri
Sismik izolasyon sisteminde kullanılan izolatör çeşitleri, kullanıldıkları yer, şekilleri, boyutları ve üretildikleri
malzeme bakımından farklılıklar barındırırlar. Sismik izolasyon sistemleri genel olarak kategorize edilirse
aşağıdaki gibi sıralama yapılabilir:
a) Elastomerik Esaslı Yalıtıcılar:


Kurşun Çekirdekli İzolatörler (KÇİ)



Düşük Sönümlü Kauçuk İzolatörler (DSKİ)



Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatörler (YSKİ)

b) Eğimli Yüzeyli Sürtünmeli Yalıtıcılar


Sürtünmeli Sarkaç Sistemi (SSS)



Esnek Sürtünmeli Taban İzolasyon Sistemi (ESTİS)

2.3. Elastomerik Esaslı Yalıtıcılar
Elastomerik yalıtıcılar esas olarak üst üste dizilmiş, kalınlığı ve çapı, yönetmeliğe uygun şekilde hesaplanmış
kauçuk ve çelik tabakaların yüksek basınç ve ısı altında bir araya getirilmesi ile daire veya kare şeklinde
oluşturulabilirler.
 Kurşun Çekirdekli İzolatörler
 Düşük Sönümlü Kauçuk İzolatörler
 Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatörler
Kauçuk ve çelik katmanlar izolatörün dışından bakıldığında görülmezler zira bu elemanları çevre şartlarından
korumak için dışı koruyucu bir kauçuk tabaka ile izole edilmiştir. Bu izolatörlerin performans özellikleri,
elastomeri meydana getiren kauçuk bileşeni ve izolatörün çapı ve yüksekliği ile doğrudan alakalıdır (Şekil 2)
[11, 12]. Şekil 2’de bilgisayar ortamında oluşturulmuş kurşun çekirdekli kauçuk izolatörün kesit verilmiştir.

Şekil 2. Bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarımı yapılmış kurşun çekirdekli kauçuk izolatör [12]

3. SAYISAL UYGULAMA
3.1. Sayısal Modelin Tanıtımı ve Sonlu Eleman Modelinin Oluşturulması
Bu çalışma kapsamında, yüksekliği toplam 28 m, 8 katlı, taban alanı 25*25 m2 olan bir betonarme yapı
seçilmiştir. Seçilen yapın plan görünüşü Şekil 3 a'da verilmektedir. Şekil 3 a ve b' de görüleceği üzere, yapı
her iki doğrultuda beş açıklıklı olarak tasarlanmıştır. Yapının sonlu eleman modeli SAP2000 yazılımında
oluşturulmuştur (Şekil 3 b).
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Şekil 3.a. Betonarme yapının kat planı

b. Betonarme yapının sonlu eleman modeli

Bu çalışmada, tabanı ankastre mesnetli ve sismik izolasyonlu yapıların deprem davranışının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç için oluşturulan tabanı ankastre mesnetli ve sismik izolasyonlu modelin tasarımında
esas olarak Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007’de [13] verilen tasarım
spektrumu kullanılmıştır (Şekil 4) kullanılmıştır.

DBYBHY-2007'ye Göre Respons Spekturumu
1,1
1

0,9
0,8
İvme (m/s
(m/s2)

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

0,1
-0
-0

0

1

2

5
6
4
Periyot (s)

3

7

8

9

10

Şekil 4. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 tasarım deprem spektrumu

Buna göre yapını tasarımı esnasında 125x125 cm ebatlarında kolonlar ve 70x80 cm ebatlarında kirişler
kullanılmış, döşeme yüksekliği 15 cm olarak seçilmiş, yapı malzemesi olarak C35 betonu, donatı olarak ise
S420 çeliği kullanılmıştır.
Yapıdaki tüm iç mekanlarda bulunan koridorlarda, merdivenlerde ve sahanlıklarda hareketli yük olarak 2,5
kN/m² değeri alınmıştır. Ayrıca yapı iç hacimlerinde yer alan iç ve dış duvarların hesap yükü 6,5 kN/m,
olarak belirlenmiştir.
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Yapı taşıyıcı sistemi Şelik3.b.’de gösterildiği üzere çerçeve sistem olarak belirlenmiş, döşeme sistemi ise plak
döşeme olarak seçilmiştir. Tüm yapısal çözümlemelerde Structural Analysis Program 2000 (SAP 2000) [14]
programından faydalanılmıştır.
İzolatör tasarımında kullanılan ve Şekil 5.’te yer alan ankastre mesnetli modelin mesnet tepkileri 1,0 DL + 0,3
LL (1,0 Ölü Yük + 0,3 Hareketli Yük) kombinasyonu ile elde edilmiştir.

Şekil 5. Ankastre mesnetli modelin 1,0 DL+0,3 LL kombinasyonuna göre elde edilen mesnet tepkileri.

3.2. Sismik İzolatörlerin Hesap ve Tasarımı
Sismik izolatörlü sistem için yapı ve temel arasına 36 adet izolatör yerleştirilmiştir. Dört farklı yükseklik ve
periyotta tasarlanan 10 cm’lik T=1 s. periyotlu, 16 cm’lik T=2 s. periyotlu, 30 cm’lik T=3 s. periyotlu ve 52
cm’lik T= 4 s. periyotlu izolatörler yine yapı analiz sonuçlarına göre 60 cm ve 50 cm olmak üzere 2 farklı
çapta üretilerek yapıya uygulanmıştır.
Sönüm oranının belirlenmesi esnasında, kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerde, izolatörün merkezinde
bulunan kurşun çekirdek sayesinde yeteri kadar sönümleme elde edileceğinden yüksek sönümlü kauçuk
kullanmaya gerek yoktur. Bu sebepten sönümleme oranı %20 olarak alınmış ve buna karşı gelen sönüm
katsayıları B D ve B M 1.5 değerini almaktadır [7].Analizlerde, yanal yük kat sayısı, R L =2, ankastre mesnetli
yapı yanal yük katsayısı R =8, bina önem katsayısı I =1, deprem bölgesi 1. Derece, zemin sınıfı Z3 olrak
dikkate alınmıştır.
Yapılara Şekil 6.’da gösterilen 1999 Kocaeli depreminin zaman tanımlı analiz kaydı X ve Y yönleri
doğrultusunda uygulanmış ve elde edilen sonuçlar kendi aralarında kıyaslanmıştır.

872

Structural Effects on a Building of Design Period of Seismic Isolators, D.Sağlam

1999 Kocaeli Depremi'nin Zaman Tanımlı Grafiği
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Şekil 6. 1999 Kocaeli depreminin ivme-zaman grafiği.

Çalışmanın devamında bu analiz ve kıyaslamalar sonucu elde edilen veriler paylaşılmıştır.
Buna göre Şekil 7’deki kat yüksekliğine bağlı ivme grafiğine bakıldığında görüleceği üzere katlar arasında
oluşan yüksek ivme farkları sismik izolasyon uygulaması ile birlikte ortadan kalmış bulunmaktadır. Ankastre
mesnetli modelde yapıya etkiyen ortalama ivme ciddi oranda azalmış ve yükseklik arttıkça ivmedeki artış ve
azalış miktarı çok düşük bir seviyede gerçekleşmiştir.
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Şekil 7. Ankastre mesnetli model ile T=1s., T=2s., T=3s. ve T=4s. için tasarlanmış izolatörlerin X ve Y yönündeki ivme
değerlerinin karşılaştırması.

T=1s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri Şekil 8’de verilmiştir.
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Şekil 8. T=1s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri
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T=2s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. T=2s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri
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T=3s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10. T=3s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri
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T=4s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11. T=4s için tasarlanan izolatörün farklı 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında elde edilen ivme-zaman
grafikleri

Şekil 12’de yapı yüksekliğine bağlı olarak ankastre ve izolatörlü sistemlerin yer değiştirme değerleri grafik
olarak verilmektedir. Şekil 12 incelendiğinde izolatör uygulaması ile birlikte yer değiştirme miktarlarının
artmış olduğu görülmektedir. Ancak bütün izolatörler karşılayabilecekleri miktarların çok altında yer
değiştirmeler yapmışlardır. Dolayısı ile sismik izolasyon uygulamasının pozitif yada negatif yararlarından
bahsedebilmek için katlar arası yer değiştirme miktarlarına dikkat edilmelidir. Şekil 12’de görüldüğü üzere
ankastre mesnetli sistem ile izolatörlü sistemler kıyaslandığında özellikle katlar arası yer değiştirmenin ciddi
miktarlarda azaldığı açıkça görülebilmektedir.
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Y-Yönündeki Yer Değiştirme Değerleri
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Şekil 12. Ankastre mesnetli model ile T=1s., T=2s., T=3s. ve T=4s. için tasarlanmış izolatörlerin X ve Y yönündeki yapı
yüksekliği boyunca eld eedilen yerdeğiştirmeleri

T=1s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman
grafiği Şekil 13’te verilmiştir.

Şekil 13. T=1s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman grafiği

878

Structural Effects on a Building of Design Period of Seismic Isolators, D.Sağlam
T=2s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman
grafiği Şekil 14’te verilmiştir.

Şekil 14. T=2s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman grafiği
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T=3s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman
grafiği Şekil 15’te verilmiştir.

Şekil 15 T=3s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman grafiği
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T=4s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman
grafiği Şekil 16’de verilmiştir.

Şekil 16. T=4s için tasarlanan izolatörün 0 m, 14 m ve 28 m deki düğüm noktalarında oluşan yerdeğiştirme-zaman grafiği

Analizini yapılan sistemler incelendiğinde taban izolatörlü yapılarda, ankastre mesnetli yapıya kıyasla katlara
gelen kesme kuvvetleri Şekil 17’de görüleceği üzere, X ve Y yönünde gözle görülür şekilde azalmıştır. En
elverişsiz tasarım periyoduna sahip olan T=1s. için tasarlanan izolatör dahi uygulandığı yapıya etkiyen kesme
kuvvetlerini ciddi oranda azaltmıştır. T=2s., T=3s. ve T=4s. için tasarlanan izolatörlerin uygulama
sonuçlarına baktıkça bu performans iyileşmesi her iki yönde de artarak devam etmiştir.
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Y-Yönündeki Kesme Kuvveti Değerleri
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Şekil 17. Ankastre mesnetli model ile T=1s., T=2s., T=3s. ve T=4s. için tasarlanmış izolatörlerin X ve Y yönündeki kesme
kuvveti değerlerinin karşılaştırması.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; farklı tasarım periyotlarına sahip sismik izolatörlü bir binanın yapısal davranışı
araştırılmıştır. Yapılan çalışmadan elde edilen bazı sonuçlar aşağıda mnaddeler halinde
verilmektedir.


Deprem hareketi altında ankastre mesnetli yapıdan elde edilen ivme değerlerine göre yapı ivmesi X
ve Y yönünde temelden yapı üst kotuna doğru gidildikçe artmaktadır. Buna karşın sismik izolasyon
uygulaması yapılmış binalarda ivme değerleri yapı yüksekliği boyunca birbirine oldukça yakın
değerler vermektedir. Ayrıca izolatör uygulaması yapılmış yapıların maksimum ivmesi, ankastre
mesnetli yapıya kıyasla yaklaşık 2-3 kat daha küçüktür.



Ankastre mesnetli binada yer değiştirme değerleri X ve Y yönünde temelden yapı üst kotuna
gidildikçe artmaktadır. Buna karşılık T=1s. , T=2s. , T=3s. ve T=4s. için tasarlanan izolatörlerin
yapıya uygulanması ile birlikte yapıda gerçekleşen yer değiştirme hareketlerinin tamamına
yakınının izolatör seviyesinde gerçekleştiği ve toplam yer değiştirme miktarında izolatörlü yapıların
daha büyük sonuçlar vermesine rağmen göreli yer değiştirmelere bakıldığında izolatörlü sistemlerin
ankastre mesnetli yapıya üstünlük sağladığı anlaşılmaktadır.



T=1s. izolatörü uygulandığı yapıya etkiyen kesme kuvvetleri, ankastre mesnetli yapıya kıyasla
ortalama %30 azaltmıştır. T=2s. izolatörü uygulandığı yapıya etkiyen kesme kuvvetleri, ankastre
mesnetli yapıya kıyasla ortalama %50, T=3s. izolatörü uygulandığı yapıya etkiyen kesme
kuvvetleri, ankastre mesnetli yapıya kıyasla ortalama %65, T=4s. izolatörü uygulandığı yapıya
etkiyen kesme kuvvetlerini, ankastre mesnetli yapıya kıyasla ortalama %70 oranında azaltmıştır.



Bu çalışma, sismik izolasyon uygulaması yapılırken hedef periyodun, yapı periyodundan büyük
seçilmesi ile deprem hareketi esnasında yapıda oluşan iç kuvvetler ciddi oranda azaltılabilmektedir.
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Abstract
Nowadays developing technology makes our life easier. But there are a number of disadvantages brought
by the developing technology. The biggest disadvantages of that is the growing need for energy. This
increases the energy consumption. The increasing cost of energy has led the sectors to develop more costeffective products. The share of lighting in total electricity energy consumption reaches about 20% so
increasing the importance of energy saving in lighting.
Currently, the primary lighting source for the lighting industry is semi-conductor based lighting, and
LEDs are at the forefront of these. Power LEDs developed as a result of these studies are high efficiency
elements which both give high power light and also consume little energy. The lighting systems used in
semiconductor technology have begun to spread in all areas, especially in outdoor and indoor lighting,
parallel to the developments in the driver systems. LED-based luminaries which have many advantages
over other light sources have some disadvantages. The biggest disadvantages are high initial installation
costs and high operating temperatures.
In this study, Multichip LEDs which especially are used in exterior lighting luminaries have high power,
high light flux. Retrofit lamps with E27 lamp holder are mostly used in indoor lighting. For both of them,
operating temperature and light output values depending on operating current / voltage values, cooling
types are experimentally analyzed. For this purpose, an experimental setup was established, active and
passive cooling was performed and the multichip power LED was dimmed between 0% and 100%, and
the operating temperature and light output values were compared. For retrofit lamp, AC current /
voltage, temperature and light output values were obtained by AC dimming. All values were analyzed
comparatively
Keywords: Power LED, retrofit lamp, photometric analysis, LED dimming.

1. INTRODUCTION
The technology that develops day by day makes our life easier. But there are a number of disadvantages
brought by the developing technology. The biggest day of these disadvantages is the ever-increasing energy
bottleneck. This increases the energy consumption. Unit price increasing energy is pushing the sectors to
develop more economical products [1-3]. One of these sectors is the lighting sector. After the first bulbs were
found in the 1870s, more fluorescent lamps were developed towards the end of the 20th century. In the early
21st century, halogen lamps have been developed that are more economical when they become unattended to
fluorescent lamps [4-6].
Today, the lighting industry is working on LED technology. Power LEDs developed as a result of these
studies are high efficiency elements that both give high power light and also consume little energy. The
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luminaires made from these elements are now mostly used in exterior illumination and gradually begin to
take their place in interior illumination [7].
Advantages of LED lighting;









Very low power consumption and long life compared to conventional fluorescent lamp
Resistant to water and waterproof against impacts
Low light pollution
Color diversity
Easy integration with the digital world
Low power consumption
Small in size and weight
Environmentally friendly (heavy metal containment) [8].

The lamps with LEDs have a high light flow and they can maintain their brightness for a long time according
to the energy they use. As is known, LEDs have about 100,000 hours lifetime, endless opening / closing
resistance, 100% output capability that can not be opened, dimmability for all values from zero to full output,
and all colors in the light spectrum. This not only saves a great deal of energy, but also minimizes operating
expenses. All of these are the exciting advantages of the luminaire designers and of opening new horizons. In
addition to these advantages, power LEDs used in illumination are required to be cooled very well due to high
currents [9].
Instead of low-efficiency light sources, high-efficiency light sources can be used to provide proper lighting
and energy savings. It is requested that the designed function of the armature product is to realize the intended
function and to provide the catalog values. In order to achieve this, it is necessary to make the selection of the
lamp beside the elements such as electronic circuit, ballast, reflector in the luminaire design well [10]. There
are some disadvantages of LED luminaires which have many advantages according to other light sources.
The biggest disadvantage is that the initial installation cost is very high. However, studies show that all
disadvantages of LED fittings will be overcome in the near future and LED fittings will take place of all other
fittings [11].
In this study, Multichip(COB) LEDs which especially are used in exterior lighting luminaries have high
power, high light flux. Retrofit lamps with E27 lamp holder are mostly used in indoor lighting. For both of
them, operating temperature and light output values depending on operating current / voltage values, cooling
types are experimentally analyzed. For this purpose, an experimental setup was established, active and
passive cooling was performed and the multichip power LED was dimmed between 0% and 100%, and the
operating temperature and light output values were compared. For retrofit lamp, AC current / voltage,
temperature and light output values were obtained by AC dimming. All values were analyzed comparatively.

2. RETROFIT AND COB LED LIGHT SOURCES
LED retrofit (energy-friendly) bulbs are preferred due to the extraordinary savings they provide. Retrofit bulb
production requires an extremely sophisticated design, advanced technology and quality equipment, so
quality and safety issues need to be more rigorous. Retrofit bulbs are available in the market for both
residential and commercial use with a power range of 4 watts to 320 watts [10-12].
Refrofite bulbs have gained the appreciation of the energy efficiency of organizations around the world.
Many of the refrofite bulbs have a Class A Energy label in the European Union. In addition, the refrofit bulbs
provide the standard set out in the Recommended Energy Efficiency Program, certified by the UK Energy
Saving Association [12].
Lifetime is a very important criterion when purchasing a new or replacement bulb. An energy-saving light
bulb with a long life saves maintenance costs and also reduces the amount of solid waste to the environment.
When the time factor is taken into consideration, the average cost of an energy-saving light bulb is much
lower than that of an incandescent light bulb. Developed with new technologies, retrofit light bulbs have a
high lighting performance (7% brighter than normal energy saving bulbs), an increased lifetime of up to
15,000 hours, a reduced number of on-offs up to 600,000 and smaller sizes [10-12].
Retrofit bulbs are available in the market with different shape and feel models: new refrofite lamps with new
technologies, dimming and sensor features etc. at the same time. Additional lighting functions, such as the
addition of special lighting solutions for users. Fig. 1 shows examples of retrofit lamps in various hears [13].
COB is a very new packaging method that has taken its name from the initials of the words 'chip on board' in
English. More than one LED chip on a board is packaged and named COB LED. Within a COB LED
package, the number of LED chips can range from a few pieces to several hundred pieces. The base material
of the COB LED is usually MCPCB or ceramic PCB. COBs usually have blue diodes and use a yellow
phosphorus layer to convert the light to the desired color temperature [14]
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Fig. 1. Retrofit lamp samples [13].

LED chips are usually laid out on an aluminum or ceramic base. However, aluminum is preferred because it
increases ceramic cost [7]. Cars are used in interior and exterior lighting, car signal lamps, general lighting,
architectural lighting, LCD TV-monitor backlight - traffic lights, warning lights, decorative lighting [8-11].
Figure 2 shows examples of COB (multibyte) LEDs in rectangular and circular forms.

Fig. 2. Examples of COB LEDs in rectangular and circular forms [13].

3. THE EXPERIMENTAL SETUP
The experimental setup in Fig. 3 is designed to measure the light flux and temperature of the power LEDs
used in the experiment. The upper division power LED covered with matte black material, which does not
reflect the light of the experiment setup, was placed, and the luxmeter probe was placed against 180 °. Light
flux measurements were taken by luxmeter and transferred to computer. The K type temperature sensing
probe was contacted to the cathode of the Power LEDs and the temperature values were transferred to the
computer. The operating current and voltage, light flux and cathode temperature values of the LEDs were
taken at 5 minute intervals and the graphs were plotted.
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Fig. 3. The experimental setup

The image of the test setup in the working environment is shown below.

Fig. 4. The image of the experimental setup

3.1. DC LED Dimming Values
3.1.1. EPSH-VF55 Power LED Dimming with Passive Cooler
Increasing dim voltage; Temperature, lux and terminal voltage values were taken.
Table I. Power LED Dimming Values with Passive Cooler

Dim Voltage (V)

Light Flux (Lux)

Temperature (°C)

Terminal Voltage (V)

0,5

0,05

25

0,584

1

116,33

26

11,93

1,5

311,9

27

12,08

2

524

28

12,24

2,5

717

30

12,39

3

936,9

32

12,56
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3,5

1152,9

34

12,72

4

1366,6

37

12,84

4,5

1536,2

39

12,95

5

1718,1

41

13,07

5,5

1915,5

43

13,21

6

2109

45

13,34

6,5

2287

47

13,47

7

2477

49

13,59

7,5

2669

52

13,73

8

2896

54

13,88

8,5

3029

55

13,97

9

3261

57

14,12

9,5

3426

59

14,21

10

3577

62

14,3

In Fig. 3, it is seen that the luminance values measured depending on the dim voltages increase in direct
proportion. As the voltage increases, the light flux increases.

Fig. 3. DC Dimming light flux curve with passive cooler

The measured temperature depending on the dim voltages in Fig.4. increases as the dim voltage increases
starting from the ambient temperature.
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Fig. 4. DC Dimming temperature curve with passive cooler

As shown in Fig. 5, the dimming value of the LED must be around 1V for the transmission. After LED
transmission, the terminal voltage increased depending on the dimming voltage.

Fig. 5. DC Dimming terminal voltage curve with passive cooler

3.1.2. EPSH-VF55 Power LED Dimming with Active Cooler
Increasing dim voltage; Temperature, lux and terminal voltage values were taken.
Table II. Power LED Dimming Values with Active Cooler

Dim Voltage (V)

Light Flux (Lux)

Temperature (°C)

Terminal Voltage (V)

0,5

0,05

24

0,575

1

134,53

24,2

11,95

1,5

330,8

24,5

12,11

2

645

24,8

12,23

2,5

733,9

25

12,45

3

974

25,4

12,62

3,5

1154,9

25,7

12,77

4

1334,6

26

12,91

4,5

1543,6

26,3

13,08
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5

1812

26,7

13,28

5,5

1959,7

27

13,39

6

2182

27,4

13,56

6,5

2403

27,7

13,72

7

2579

28

13,85

7,5

2785

28,1

14,1

8

3005

28,6

14,16

8,5

3225

29

14,31

9

3385

29,3

14,41

9,5

3590

29,7

14,55

10

3790

30

14,66

In Fig. 6, it is seen that the luminance values measured depending on the dim voltages increase in direct
proportion. As the voltage increases, the light flux increases.

Fig. 6. DC Dimming light flux curve with active cooler

The measured temperature depending on the dim voltages in Fig.7 increases as the dim voltage increases
starting from the ambient temperature but increasing rate is not much due to active cooling.

Fig. 7. DC Dimming temperature curve with active cooler

As shown in Fig. 8, the dimming value of the LED must be around 1V for the transmission. After LED
transmission, the terminal voltage increased depending on the dimming voltage.
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Fig. 8. DC Dimming terminal voltage curve with active cooler

3.2. AC Retrofit Lamp Dimming Values
3.2.1. LG2509.5 LED Classical Dimming
Increasing dim voltage; Temperature, lux, terminal voltage and current values were taken. They are shown in
Table III.
Table III. Retrofit Lamp Dimming Values

Dim Voltage (V)

%5 Dim Voltage (V)

Light Flux (Lux)

Temperature (°C)

Terminal Voltage (V)

Current (mA)

15

0.75

30,79

26

0.75

8,57

24

1,2

48,61

28

1,2

10,18

33

1,65

74,78

29

1,65

11,33

42

2,1

90,85

31

2,1

12,21

51

2,55

138,38

33

2,55

15,14

60

3

215

37

3

19,5

69

3,45

237

41

3,45

20,5

78

3,90

262,8

43

3,90

21,5

87

4,35

285,3

45

4,35

22,34

96

4,8

313,9

49

4,8

23,69

105

5,25

343,6

51

5,25

25,25

114

5,7

383,6

54

5,7

27,55

123

6,15

427,3

57

6,15

29,92

132

6,6

475,7

61

6,6

33,35
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145

7,25

511,1

63

7,25

35,47

159

7,95

546,3

69

7,95

37,05

172

8,6

557,9

71

8,6

37,56

186

9,3

558,8

73

9,3

38,18

195

9,75

559,5

78

9,75

39,64

204

10,2

556,17

80

10,2

40,39

As seen in Fig. 9, the lux values increase as the voltage values increase. However, this increase is not linear.

Fig. 9. AC Dimming light flux curve

The measured temperature depending on the dim voltages in Fig.10 increases as the dim voltage increases
starting from the ambient temperature.

Fig. 10. AC Dimming temperature curve

Increasing terminal voltage values depending on dim voltages are shown in Fig 11.

Fig. 11. AC Dimming terminal voltage curve
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Increasing current values depending on dim voltages are shown in Fig 12.

Fig. 12. AC Dimming current curve

4. CONCLUSION
The EPSH-VF55 power LED used in DC dimming measurements cannot be used in AC because it does not
match the specifications of the driver in AC dimmable. For the AC dimming measurements, a retrofit lamp of
the LG2509.5LED classic series was used. In order to make a comparison, all values are taken as % based on
active cooler dimming values. DC dimming measurements were made with both passive and active cooling.
When we compared the active and passive coolant temperature values in the DC dimmer, the rate of change
of the passive cooler is 60%, and the rate of change of the active cooler is 20%. Accordingly, a rate of 33% is
calculated by establishing a% correlation between temperatures. When we look at the correlation ratio, active
and passive coolant LED dimming measurements show that the active cooler will last longer. Because the life
is inversely proportional to the working temperature, the life is reduced if the temperature increases.
When the light flux values are compared, the change rate of the passive cooler is calculated as 96,708% and
the change rate of the active cooler is calculated as 96,454%. According to this result, % 99.73 ratio is
obtained if it makes a% correlation between light flows. Looking at the light flow correlation, it is seen that in
the active cooler dimming measurements, the light flow is an unimaginable increase compared to the passive
cooler dimming measurements. This shows that the active cooling LED dimming is more efficient.
When we compared the terminal voltage values, the rate of change of passive cooler was 16,574% while the
rate of change of active cooler was 18,486%. According to this, % 89,6 ratio is obtained between% of the
terminal voltages.
When we compare the temperature values of active cooling LED and AC dimming retrofit lamp; the rate of
change of the active cooling LED was calculated as 20%, and the rate of change of the AC retrofit lamp was
calculated as 67.5%. According to this, a correlation is calculated in% between the temperatures, and a rate of
29.6% is calculated. When we look at the rate of correlation, it is seen that DC dimming active cooling LED
measurements will have longer life than AC dimming retrofit lamp. Because the life is inversely proportional
to the working temperature, the life is reduced if the temperature increases.
When we compare the light flux values, the rate of change in active cooling LED dimming is calculated as
96,454% and the rate of change in AC dimming retrofit lamp is 94,502%. According to this data, 97.97%
ratio is obtained when the light flux is correlated in%. It is seen that the light flux in the active cooler
dimming measurements, if compared to the AC dimming retrofit lamp measurements, is an irrevocable
increase. This shows that the active cooling LED dimming is more efficient.
When we compared the terminal voltage values, the active cooler LED dimming change rate was 18,486%
while the change rate of the AC retrofit lamp dimming was 92,5 %. According to this, 19.98% ratio is
obtained between percent of the terminal voltages.
When we compare the temperature values of DC dimming passive cooler LED and AC dimming retrofit
lamp; the rate of change of the passive coolant LED is 60%, and the rate of change of the AC retrofit lamp is
67.5%. According to this, a correlation is calculated in% between the temperatures, and a ratio of 88.8% is
calculated. When we look at the degree of co-ordination, it is seen that passive coolant LED dimming
measurements in DC dimming will have longer life than AC dimming retrofit lamp. Because the life is
inversely proportional to the working temperature, the life is reduced if the temperature increases.
When we compare the light flux values, the rate of change in passive cooler LED dimming is calculated as
96,708% and the rate of change in AC dimming retrofit lamp is 94,502%. According to this data, 97.71%
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ratio is obtained when the light flux is correlated in%. It is seen that if the light flux correlation is less than the
AC dimming retrofit lamp measurements, the light flux in the passive cooler dimming measurements is an
irrevocable increase. This indicates that the passive cooling LED dimming is more efficient.
When we compared the terminal voltage values, the passive cooler LED dimming change rate was 16,574%
while the change rate of the AC retrofit lamp dimming was 92,5%. According to these results, the ratio of%
of the terminal voltages is% 17,91.
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Abstract
The worn surfaces of AISI 8620 material were prepared before coating and then they were coated by
coating plasma spraying method using various powders of different chemical compositions. Initially,
surface roughness values of the coated test specimens were determined. Hardness test was done for the
characterization of coating layer and their interfaces. Tensile test was also carried out to define the
adhesion strength of the interface. Also, optical microscopy and SEM tests were done to define their
interface properties. It is found out that there is a strong correlation between the surface roughness
values of coated test specimens and the grain size of coating powders. The highest hardness was
measured for 72F-NS coating and this is followed by CRC-106, 68F-NS-1 and AMDRY 962 coatings. The
highest adhesion strength was seen for AMDRY 962 coating. Finally, the result of optical microscopy
examinations showed the formation of oxides within the coating layer and coating interface.
Keywords: Plasma spray, AISI 8620 steel, surface roughness and hardness.

1. GİRİŞ
Termal sprey iyi bilinen bir yüzey işleme yöntemidir ve eritilmiş (veya ısıtılmış) parçacıklara bir yüzey
üzerine yüksek hızlar püskürtülür. Yüzeylerin aşınma, korozyon ve termal bariyere karşı korunması için
kullanılır [1,2] Bu teknik aynı zamanda seramiklerin, polimerlerin ve metallerin yanı sıra çeşitli kompozit
malzemeler üzerine kompozit materyallerin depolanmasını mümkün kılar [3-5]. Genel kullanımdaki beş ana
termal püskürtme süreci burada parçacık hızının düşürülmesi amacıyla sıralanmıştır. Bunlar: Patlama alev
püskürtme, yüksek hızlı oxyfuel (HVOF), hava plazması, ark ve alev püskürtme [6,7]. Plazma spreyleme,
koruyucu alaşımları mühendislik alaşımlarına uygulayan çok yönlü bir alettir [8]. Atmosferik plazma
püskürtme, parçacıkların plazma jetinde çok yüksek bir sıcaklıkta ısıtıldığı ve (substrate) etkilemek için
yüksek hızda ittiği bir tekniktir. Bu tekniğin avantajı, büyük ölçüde değişen geometrik şekil ve ebatlarda alt
katmanlardaki metallerden seramiğe geniş bir malzeme yelpazesine püskürtme yeteneğidir. [9]. Plazma
püskürtme, çok yönlü bir termal sprey yöntemidir ve çeşitli uygulamalar için metalik, seramik ve polimerik
kaplamaları gerçekleştirmek için kullanılabilir [10]. Bu kaplamalar erimiş metalin hızlandırılmış bir yüzey
üzerine yansıdığı termal püskürtme işleminin bir sonucu olarak anizotropik bir yapıya sahiptir ve bu da düz
benzeri sıçramaların oluşumuna neden olur [11]. Bu teknikte, uygulanacak malzemeler, plazma alevi içinde
eritilir ve ortaya çıkan damlacıklar, yüksek hızlarda (tipik olarak 300 ms -1) alt tabakaya yönlendirilir [12].
Plazma alevinin sıcaklığı tipik olarak 7000 ila 10.000 °C arasında yüksek olacaktır [11-14]. Plazma sprey
yöntemi ile püskürtülen malzemelerin bileşimine, yığma koşullarına ve sıcaklığına bağlı olarak farklı
mekanik, fiziksel veya kimyasal kaplama özellikleri elde edilebilir [15-19]. Bu çalışmada atmosferik plazma
püskürtme yöntemi kullanılarak, farklı kimyasal kompozisyonlara sahip metal tozları ile sementasyon işlemi
görmüş AISI 8620 çeliği üzerine sprey kaplama gerçekleştirilmiş ve kaplamaların yüzey pürüzlülüğü, sertlik,
çekme ve optik mikroyapı özellikleri incelenmiştir.
1

*
1

Corresponding author. Tel.: +90-370-433 8200/1178: fax: +90-370-833 8204.

E-mail address: ykaya@karabuk.edu.tr (Y. Kaya).

895

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

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada, ana malzeme olarak Çizelge 1’de kimyasal bileşimi verilen sementasyon işlemi görmüş AISI
8620 çeliği kullanılmıştır. Ana malzeme üzerine Çizelge 2’de kimyasal bileşimleri ve tane boyutları verilen
farklı kimyasal kompozisyonlara sahip AMDRY962, 68F-NS-1, CRC-106 ve 72F-NS tozları atmosferik
plazma sprey kaplama yöntemi ile kaplanmıştır.
Çizelge 1. AISI 8620 çeliğinin kimyasal bileşimi
C

Si

Mn

Pmax.

Smax.

Cr

Mo

Ni

Fe

0,18-0,23

0,2-0,35

0,7-0,9

0,04

0,04

0,4-0,6

0,15-0,25

0,4-0,7

Kalan

Çizelge 2. Kaplama tozlarının kimyasal bileşimleri ve tane boyutları
Kaplama Tozu
AMDRY 962
68F-NS-1
72F-NS
CRC-106

Ni 58.37
Co 37,03
W 77.41
Cr 68.78

Kimyasal Bileşim (%)
Cr 23.02
Al 10.61
Mo 29.66
Cr 20.01
C 13.83
Co 6.98
Ni 16.02
C 14.34

C 10.86
-

Tane boyutu (μm)
-106 + 53
-45+10
-45+11
-45+5

Kaplama işlemleri Türk Hava Yolları (THY) Atatürk Hava Limanındaki uçak bakım hangarlarının Sprey
Kaplama Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Kaplama işlemleri öncesinde kaplama kalitesini arttırmak
için kaplanacak yüzeyler, laboratuvarlarda bulunan mekanik temizleme yöntemlerinden biri olan kumlama
yöntemi ile yağ, kir, pas vb. istenmeyen maddelerden temizlenmiştir. Kaplama yüzeylerinde tekrar pas vb.
kirlenmelerin oluşmaması için, kumlama işlemi bitiminden hemen sonra kaplama işlemlerinin yapılmasına
başlanmıştır.
Kaplama işlemleri atmosferik plazma sprey cihazı ile oda şartlarında yapılmıştır. Cihazın kaplama yapılacak
olan malzemelerin koyulduğu tablanın, x ekseninde 3600 dönmesi kaplama esnasında daha üniform bir yapı
oluşmasına yardımcı olmuştur. Kaplama sırasında kaplama malzemesine fazla ısı girdisi olmaması için iki
adet soğutma kanalları ile kaplama yapılan bölge kompresörden gönderilen hava ile soğutulmuştur.
Kaplama işlemlerinde Metco ve Praxair firmalarının kataloglarında belirttiği değerlerden yararlanılmış ve
kullanılan tozlar optimum kaplama parametreleri tercih edilerek, ortalama 200-500 µm kaplama kalınlığı elde
edilecek şekilde kaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gaz olarak Ar-H karışımı seçilmiş ve kaplama
özelliklerini etkileyen akım, sprey mesafesi, toz beslemesi parametrelerine dikkat edilmiştir. Kaplama
proseslerinde kullanılan parametreler Çizelge 3’de verilmiştir. Kaplama işlemleri tamamlanan numuneler
üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, sertlik testleri, çekme testleri ile mikroyapı çalışmaları yapılmıştır.
Çizelge 3. Kaplama prosesinde kullanılan sprey parametreleri

Kaplama Tozu
Cinsi

Nozul

Toz
Girişi

Metco AMDRY 962

GH

2

Taşıyıcı
gaz (%
Ağırlık)
Ar H
80
20

Metco 68F-NS-1

GH

2

87

Metco 72F-NS

GE

2

Praxair CRC 106

GH

2

Akım
(A)

Toz
Besleyici
(RPM)

Sprey
Mesafesi
(mm)

Taşıyıcı
Akışı

500

1,5

120-130

37

13

500

1,5

90-110

37

89

11

500

1,5

60-100

37

84

16

500

1,5

50-60

37

GH/GE

Spray kaplama tabancasındaki Ar-H karışımının nozul çeşidi (GH ’ın çapı GE den büyüktür).

Toz grişi

Spray kaplama tabancasının ucundaki kaplama tozun çıktığı boşluk.

Toz besleyici

Toz besleme ünitesindeki kaplama tozlarını, sprey tabancasına gönderen tamburun dönme hızı.

Taşıyıcı akışı

Toz besleme ünitesi ve tambuun içerisindeki Ar-H gazının basıncı.

Yüzey pürüzlülüğü, üretimde uygulanan işlemler sonucu parça yüzeyinde oluşan şekil ve dalgalanma hataları
dışında kalan, oldukça düşük ve periyodik olarak tekrarlanan düzensizliklerdir. Bu çalışmada kaplama
kalitesini etkileyen parametrelerden olan yüzey pürüzlülük değerleri MarSurf marka cihaz ile
gerçekleştirilmiştir. Kaplama yapılmış her bir numune yüzeyinden en az 4 ölçüm alınarak ortalamaları
değerlendirilmiştir.
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Mikrosertlik testleri için numuneler tel erozyon yöntemiyle kesilmiş ve kesilen numuneler standart
zımparalama ve parlatma işlemine tabi tutulmuştur. Altlık ve kaplamaların sahip oldukları mikrosertlik
değerleri, numunelerin parlatılmış kesitlerinden alınmıştır. SHIMADZU marka ölçüm cihazında, 500 g yük
uygulanarak sonuçlar Vickers (HV) olarak belirtilmiştir. Her bir numuneden üçer adet olmak üzere toplam 18
adet ölçüm yapılmış ve sonuçlar ortalama değer olarak verilmiştir.
Çekme testlerinin yapılabilmesi için; THY’nin laboratuvarlarında bulunan 85 MPa kapasiteli Dillon marka
çekme cihazına uygun altlıklar ve adaptörlerin kullanılması gerekmektedir. Adaptörler ve altlık malzemeler
çekme testlerinin gerçekleştirildiği THY laboratuvarında her bir kaplama metali için 3 adet olmak üzere
toplam 12 adet çekme test seti hazırlanmıştır. Adaptörler ile altlık malzemelerin yapıştırılma işlemi, x ekseni
doğrultusunda basınç uygulanabilecek kalıplar içerisinde, 3M firmasının Scoth-W modelindeki sıcakta
sertleşen epoksi reçine kullanılarak, ısıl işlem fırınında 193°C sıcaklıkta 1 saat bekletildikten sonra havada
soğumaya bırakılarak gerçekleştirilmiştir. Yapıştırma işlemleri yapılmadan önce; numuneler, çeneler ve kalıp
yüzeyleri plastik kum püskürtme yöntemiyle temizlenmiştir. Ayrıca plastik kum püskürtme yöntemi ile
temizlenen yüzeylerde plastik kum tanecikleri kalmaması için bu yüzeyler temizleme işlemlerinin ardından
tekrar basınçlı hava ile temizlenmiştir. Altlık ve adaptörlerin yapıştırma işleminde kullanılan ısıl işlem kalıbı
ve yapıştırma işlemlerinin bitmiş hali Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Çekme numunelerinin hazırlanması a) Yapıştırma kalıbı, b) yapıştırma sonrası numuneler ve c) yapıştırma
işleminin bitmiş hali.

Mikroyapı incelemeleri, standart zımparalama ve parlatma işlemleri gerçekleştirilen üzerinden NİKON marka
optik mikroskop ile arayüzey ve kaplama tabakasından farklı büyütmelerde görüntüler alınmıştır.
Fotoğraflarda ana malzeme ve kaplama bölgesinin aynı karede görünmesine özen gösterilmiştir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri
Ne kadar hassas işlenmiş veya parlatılmış olursa olsun iki yüzey birbiriyle temas ettiğinde, gerçek temas
birtakım pürüzlerin birbirlerine dokunduğu noktalarda olur. Bu durumda, yüzeye etki eden yük, sadece
pürüzlerin birbirlerine temas ettiği noktalardan desteklenir ve yüzey alanının küçük bir kısmı yükü taşır.
Kaplama yüzeylerinde korozyon etkisine en açık noktalar bölgesel farklılıklardır. Yüzey pürüzlülüğünün
artması kaplamanın açık gözenekliliğini arttırmaktadır. Kaplama üzerindeki bölgesel farklılıklar çeşitli
zımparalama kademeleriyle giderilerek korozyona dirençli yüzeyler elde edilir [20].
Altlık malzeme atmosferik plazma sprey kaplama ile kaplandıktan sonra ilk olarak numunelere yüzey
pürüzlülüğü ölçüm işlemi gerçekleştirilmiştir. Her kaplama numunesinden en az dörder adet ölçüm
yapılmıştır. Şekil 2’de kaplama tabakalarının yüzey pürüzlülük değerleri verilmiştir.
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Şekil 2. Kaplanmış yüzeylerin pürüzlülük değerleri.

Şekil 2’de kaplamaların yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde; Çizelge 2’de belirtilen kaplama tozlarının
tane ebatlarının yüzey pürüzlülüğü ile yakından ilişkili olduğu belirlenmiş, artan tane boyutu ile yüzey
pürüzlülüğünün arttığı gözlemlenmiştir. AMDRY962 kaplama malzemesinin pürüzlülük değerlerinin
gurubun en yükseği olduğu söylenebilir. Bunun başlıca nedeni olarak; Çizelge 2’de de belirtildiği gibi
AMDRY 962 kaplama tozunun tane boyutunun deneylerde kullanılan diğer kaplama tozlarının tane
boyutlarından büyük olmasıdır. Altlık malzemenin yüzeyleri plazma spreyleme öncesinde mekanik
bağlanmayı kolaylaştırmak adına bir miktar (4-5 μm) pürüzlendirilmiştir. Çünkü termal sprey kaplama
yöntemlerinin hepsinde temel olarak mekanik birleşme olmakta, kimyasal bir birleşme olmamaktadır. Bu
mekaniksel birleşmenin verimli olabilmesi adına, altlık malzemenin bir miktar pürüzlendirilmesi, kaplama
kalitesini önemli ölçüde olumlu olarak etkilemektedir. Altlık malzemede kaplama kalitesini arttırmak amacı
ile oluşturduğumuz pürüzlülük ile birlikte, bu tozun tane ebadı ve üst üste birikmesi ile AMDRY 962
kaplamasının pürüzlülüğü arttırmıştır.
CRC-106 kaplama malzemesi ise çizelgedeki verilere göre en az pürüzlülük değeri sunan kaplama yüzeyine
sahiptir. Bu kaplamanın yüzey pürüzlülük değeri, diğer kaplamalardan daha az olması aynı zamanda bu
kaplamanın, kaplama arayüzeyindeki ıslatmanın daha iyi olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Bunun yanı sıra düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip yüzeylerin, hücre büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi
vardır.
68F-NS-1 ve 72F-NS kaplama malzemelerinin yüzey pürüzlülükleri incelendiğinde, ölçülen değerlerin
AMDRY 962’den daha az, CRC-106’dan daha fazla olduğu görülmektedir. Genel olarak
değerlendirildiğinde; kaplama tozlarının tane ebatları, kaplama yüzeylerinden ölçülen yüzey pürüzlülüklerinin
birinci derece sorumlusu olduğu görülmüştür. Literatürde daha önce sprey kaplamalar üzerinde yapılan
çalışmalarda, kaplama öncesi toz ebatlarının kaplama sonrasında yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili olduğu
belirtilmiştir [7].

3.2. Sertlik testi
Plazma püskürtme yöntemi kullanılarak kaplanan AISI 8620 sementasyon çeliğinden alınan numunelerin
parlatıldıktan sonra ana malzeme/kaplama tabakası sertlik ölçüm işlemleri Şekil 3 a’da verildiği biçimde
gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar grafik olarak Şekil 3 b’de verilmiştir.

Şekil 3. Sertlik testi, a) AMDRY 962 kaplaması, b) sertlik değerleri.

Şekil 3 a incelendiğinde uygulanan sertlik deneyinde batıcı ucun izleri ana malzeme ve kaplama metali
üzerinde birbirlerine yakın büyüklükte olduğu görülmektedir. Şekil 3 b’de verilen sertlik grafiği
incelendiğinde ise AISI 8620 ana malzemenin sertlik değerinin yaklaşık olarak 375 HV olduğu, kaplama
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sertlik değerlerinin ise 285-664 HV arasında değiştiği görülmektedir. Yapılan deneylerden elde edilen sertlik
sonuçlara göre, kaplama metallerinin sertliği en yüksek olan kaplamadan en düşük olana doğru sıralanırsa;
72F-NS, CRC-106, 68F-NS-1 ve AMDRY 962 şeklinde olduğu görülür. 72F-NS kaplama malzemesi
kaplama metalleri içerisinde sertlik değeri en fazla olan kaplama malzemesidir. Bunun sebebi; 72F-NS
kaplama tozunun karbür bazlı yapısı, köşeli/bloklu bir morfolojisi vardır. Bununla birlikte bu kaplama tozu
sinterleme ve öğütme ile üretilir. Sonuç olarak bu kaplama tozunun üretim tekniği ve yapısı da bu tozlarla
yapılan kaplamaların sertlik olarak çalışmadaki en yüksek değerlerin elde edilmesine sebep olmuştur. Islak ve
arkadaşları [21] yapmış oldukları bir çalışmada, kaplamaların yapısında bulunan karbürlerin sertliği
arttırdığını rapor etmişlerdir. CRC-106 kaplamasının sertlik değeri, 72F-NS’den sonra en yüksek değerdedir.
Bu kaplama tozunun nikel ve krom tozlarının karışımı olması ve içindeki küçük krom esaslı karbür
parçacıklarının varlığı sertliğine olumlu yansıdığı ve bu nedenle de sertlik değerinin 72F-NS kaplamasından
sonra en yüksek değerde olmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda 68F-NS-1
kaplama malzemesinin sertlik değerinin 72F-NS ve CRC-106 kaplama malzemelerinden az, ana metal ve
AMDRY 962 kaplama malzemesinden ise fazla olduğu görülmektedir. Çizelge 2 incelendiğinde; 68F-NS-1
kaplama tozunun yapısında ağırlık olarak en fazla kobalt sonrasında ise molibden olduğu görülmektedir.
Molibden ilavesinin sertlik artışına olumlu olarak etki ettiği bilinmektedir, ancak molibdenin sertliğe
etkisinin, karbürler kadar fazla olmamasından dolayı bu kaplama metalinin sertliğinin bahsedilen diğer iki
kaplama metaline (72F-NS ve CRC-106) göre daha az olmasının nedeni olarak gösterilebilir. AMDRY962
kaplama malzemesinin sertliği, kaplama metalleri ve ana metalle kıyaslandığında en düşük değeri gösterdiği
görülmektedir. AMDRY 962 kaplama metali taneciklerinin, NiCrAlY içeriği ve küremsi bir morfolojiye
sahip olması, sertliğine olumsuz olarak yansımış ve sertlik değerlerinin çok düşük çıkmasına neden olduğu
düşünülmektedir.

3.3. Çekme testi
Atmosferik plazma püskürtme kaplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen AMDRY 962, 68F-NS-1, CRC106 ve 72F-NS kaplama metallerinin, kaplama arayüzeyindeki yapışma mukavemetinin ölçülebilmesi için
yapılan çekme deneyleri sonuçları Şekil 4’de grafik haline getirilerek verilmiştir. Bu grafik sonuçları, her bir
kaplama malzemesi için 3 er adet çekme numune seti hazırlanarak ve bu numunelere uygulanan çekme testi
sonucunda elde edilen yapışma mukavemeti değerlerinin ortalamaları hesaplanarak elde edilmiştir.

Şekil 4. Kaplama numunelerini ortalama çekme değerleri

Şekil 4’de verilen grafiğe göre yapışma mukavemeti en yüksek olan kaplama malzemesi AMDRY 962, en
düşük çekme mukavemetine sahip olan kaplama malzemesi ise 72F-NS’dir. Bu sonuçlara göre çekme
mukavemeti yüksek olan kaplama metalinin kaplama kalitesinin, çekme mukavemeti düşük olan kaplama
metaline göre daha iyi olduğu sonucuna varılmasını sağlamaz. Bu sonuç sadece yapışma mukavemetinin daha
iyi olduğu kanısına varılmasını sağlar. Yapışma mukavemetinin yüksek olması; ana metalle bu kaplama
metali arasındaki termal genleşme farkının, diğer kaplama metalleri ile ana metal arasındaki termal genleşme
farkından daha az olması ile de açıklanabilir. Bayrak [22], cam-seramik esaslı tozların plazma spreyleme
yöntemi ile kaplanması konusunda yapmış olduğu bir çalışmasında benzer sonuçların elde edildiğini
belirtmiştir.
AMDRY 962 kaplamasının yapısındaki alaşım elementlerinin ergime noktalarının diğer kaplama
metallerindekilere oranla çok daha düşüktür. Bu düşüklük bu kaplama metalinin diğer kaplamalara göre daha
iyi ısındığı ve bu ısınma ile de kaplama yüzeyine daha iyi yapışması şeklinde de açıklanabilir.
CRC-106 kaplama malzemesinin çekme değerleri, AMDRY 962 kaplamasından sonra en yüksek olan
kaplamadır. CRC-106 kaplamasının, sertlik değerinin 68F-NS-1’den yüksek olduğu halde yapışma
mukavemetinin de 68F-NS-1’den yüksek çıkmasını; 68F-NS-1 kaplama malzemesinin CRC-106 kaplama
malzemesine oranla daha pürüzlü bir yapıda olması ile açıklanabilir. Kaplama içindeki oksit ve gözenekler
kaplama içindeki tanelerin birbirine bağlanmasını azaltmaktadır ve bunlar kopma açısından zayıf bölgeler
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oluşturmaktadır. Dolayısıyla 68F-NS-1 kaplamasındaki oksitlerin ve gözeneklerin CRC-106 kaplamasına
göre daha fazla olması, bu kaplamanın çekme mukavemetinin CRC-106 kaplamasından düşük olmasının
nedenini açıklamaktadır. Sprey kaplamalar üzerine yapılan benzer çalışmalarda, kaplama içindeki oksit ve
gözeneklerin kaplama içindeki tanelerin birbirine bağlanmasını azalttığı ve bunların kopma açısından zayıf
bölgeler oluşturdukları rapor edilmiştir [23].
Plazma spreyleme yöntemi ile kaplanan numunelerden ölçülen çekme dayanımı sonuçları ile aynı
numunelerden ölçülen yüzey pürüzlülük değerleri kıyaslandığında; yüzey pürüzlülük değerlerinin artmasına
bağlı olarak kaplamaların çekme dayanımlarının arttığına ve/veya azaldığına dair bir bulguya
rastlanılmamıştır.

3.4. Mikroyapı çalışmaları
AISI 8620 çelik malzeme üzerine yapılan kaplamaların (AMDRY 962, 68F-NS-1, CRC-106 ve 72F-NS)
kaplama kalınlıkları 0.25-0.4 mm arasında ölçülmüştür. Tabaka kalınlıklarının belirli bir aralıkta farklı
olmasının nedeni, deneylerde kullanılan atmosferik plazma püskürtme cihazının otomatik değil, manuel
olmasından dolayıdır.
Kaplama malzemelerinin içyapısındaki gözeneklilik miktarları ve dağılımları, oluşan oksitleri, süreksizlikleri
ve kaplama malzemesi ile ana metal arasındaki arayüzeyde gerçekleşen yapışma hakkında bilgi sahibi
olabilmek için mikroyapı resimleri optik mikroskop kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen mikroyapı
resimleri ile kaplama sırasında kullanılan kaplama parametrelerinin uygunluğu ve kaplamaların kalitesi
hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Şekil 5’de kaplama yapılan numunelerin optik mikroskop görüntüleri
verilmiştir.

Şekil 5. Kaplamaların optik mikroskop görüntüleri, a) AMDRY 962, b) 68F-NS-1, c) CRC-106 ve d) 72F-NS

Mikroyapı resimlerinden yararlanılarak kaplama metali-ana malzeme arayüzeyi incelendiğinde; arayüzeyde
tam ergimiş, kısmen ergimiş ve ergimemiş bölgelerin (porozitelerin) olduğu görülmektedir. Mikroyapı
resimleri kendi aralarında değerlendirildiğinde porozite miktarı en yüksek olandan en düşük olana doğru
sıralanacak olursa; AMDRY 962, 72F-NS, 68F-NS-1 ve CRC-106’dır. Kaplama metallerinin yapılarındaki
gözenek miktarının kaplama metallerinin yüzey pürüzlülüğü ve kaplama tozlarının tane boyutu ile ilişkili
olduğu bir gerçektir. AMDRY 962 kaplamasının yapısında porozitelerin diğer kaplama metallerine göre daha
fazla olmasının başlıca sebebi AMDRY 962 kaplamasının yüzey pürüzlülük değerinin diğer kaplama
metallerine göre çok daha fazla oluşudur. Diğer bir neden olarak da Çizelge 2’de de gösterildiği gibi
AMDRY 962 kaplamasının tane boyutlarının büyüklüğü, diğer kaplama metallerinden çok daha fazla büyük
olmasıdır. Bu nedenlerden dolayı bu kaplamanın yapısında porozitelerin, diğer kaplama metallerine göre daha
büyük ebatta ve daha fazla olması normal olarak değerlendirilebilir. Bu durum kaplama kalitesini de
doğrudan olumsuz olarak etkilemektedir. 68F-NS-1 kaplama tozu ile kaplanmış numunenin mikroyapı
resimlerine bakıldığında yer yer oksitlenmelerin var olduğu görülmektedir. 68F-NS-1 kaplamasının gözenek
miktarı 72F-NS’den daha az olduğu kanısına varılmıştır. 68F-NS-1 kaplamasının yapısındaki gözeneklilik
miktarının 72F-NS’e göre daha az olması; kimyasal bileşimindeki Mo oranının daha fazla olmasının etkisi
olduğu düşünülmektedir. En düşük porozite oranının CRC-106 kaplmasında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
durum CRC-106’nın tane boyutunun ve yüzey pürüzlülük değerlerinin en düşük değerde olması ile
açıklanabilmektedir. Plazma püskürtme kaplamaların karakteristik bir özelliği olan porozitelerin, kullanılan
toz malzemelerinin cinsi ve kaplama yapılırkenki koşullara bağlı olarak kaplama metallerinde bir miktar
bulunmalarının doğal olduğu bir gerçektir. Literatür verilerine göre bu porozitelerin varlığı kaplama metaline
oranla %20’lere kadar müsaade edilir [24-26]. Mikroyapı resimlerinden de anlaşılacağı üzere bu porozitelerin
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kaplama metali ile ana metali birbirinden ayırılmasını sağlayacak şekilde olmadığı gözlemlenmiştir.
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan plazma spreyleme yöntemi ile elde edilmiş, kaplamaların verimlerinin,
kaplamada oluşturulan gözenek seviyesi ve ana malzeme-kaplama tabakası arasındaki bağ kuvvetiyle
değerlendirildiği göz önüne alındığında, çalışma sonucu elde edilen verilerin yeterlilikleri sağladıkları
söylenebilir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada sementasyon işlemi görmüş AISI 8620 çelik malzemenin yüzeyleri farklı özellikteki tozlar ile
kaplanmış ve numunelere, kaplama tabakası ile arayüzeylerin karakterizasyonu için yüzey pürüzlülük, sertlik
ve çekme testleri uygulanmıştır. Ayrıca numuneler üzerinde optik mikroskop çalışmaları gerçekleştirilmiş ve
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
• Yüzey pürüzlülüğü ölçüm sonuçlarına göre, en yüksek yüzey pürüzlülüğüne sahip kaplama AMDRY 962
olurken, en düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip kaplamanın ise CRC-106 olduğu tespit edilmiştir.
Kaplamaların yüzey pürüzlülüğündeki farklılığın, kaplama tozlarının tane boyutları ile yakından ilişkili
olduğu, tane boyutu daha büyük olan kaplamaların yüzey pürüzlülüğünün daha fazla olduğu sonucuna
varılmıştır.
• Sertlik deneyleri sonucunda; kaplama metalleri arasında 72F-NS kaplamasının en fazla sertliğine sahip
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun başlıca nedenlerinden birisi, bu kaplamanın yapısında bulunan
tungsten karbürlerin olmasıdır.
• Yapılan çekme deneyleri sonucunda, en yüksek yapışma mukavemetinin AMDRY 962 kaplamasında
olduğu ve bu kaplamayı sırasıyla CRC-106, 68F-NS-1 ve 72F-NS kaplamalarınin izlediği belirlenmiştir.
• Uygulanan mikroyapı deneyleri sonucunda kaplamalarda plazma püskürtme yönteminden dolayı
kaynaklanan yer yer süreksizliklerin ve oksitlerin olduğu gözlemlenmiştir. Fakat bu gözenekliliklerin kabul
edilebilir sınırı aşmadığı ve tamamen kopmalara neden olacak şekilde oluşmadığı gözlemlenmiştir. Bu
durum; elde edilen bu veriler ışığında, belirtilen parametreler ve şartlar altında gerçekleştirilmiş olan bu
kaplamaların başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.
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Abstract
One of the new encouraging sources of renewable energy is wave energy. Water waves can be converted
into the electric energy by wave energy converters. Currently, Oscillating Water Column system (OWC)
is one of the most available and common converter type. OWC consists of three main components such as
duct (air chamber), Wells turbine, and electrical generator. Optimization of duct geometry is very
important to improve the efficiency of the system. In this study, the performance of Wells turbine is
analyzed numerically for various design modifications. The effects of duct exit geometries are
investigated in order to optimize Wells turbine performance. The numerical method called is the Finite
Volume Method and solved with commercial program ANSYS Fluent. The present study includes mesh
generation and validation of Computational Fluid Dynamics (CFD) model and then the effect of duct
curtain angle on turbine performance is investigated for five curtain angles and optimized. Numerical
results showed that the curtain angles effects the performance of OWC.
Keywords: Oscillating Water Column, the finite volume method, Wells turbine, curtain angles.

1. INTRODUCTION
Population growth causes an increase in world energy demand. Meeting this need is a strategic precaution.
This strategic precaution is coming from energy sources. The energy resources that are desired to be
emphasized here are the wealth of the country. As a result, strategic importance of energy is also increasing
over time. Finding a new source of energy or efficient use of the current state is something that scientists have
been working on for years. In recent times, one of the outstanding way of increasing efficiency in energy
production is finding the optimum parameters for general systems and applying them. Since the improvement
of the parameters in the existing systems lead to the increase of the efficiency, the examination of the new
parameters is also meaningful in this point of view. One of the example to that existing energy production
system is Oscillating Water Column (OWC) which is using wave energy as a main source and produces
electric energy [1]. Their efficiency values are about 30-40 %. Scientists have been interested in efficiency
increases in various forms for OWC’s to this day. As an example of this interests, changes in the geometry of
the turbine blades, such as the change in the ratio of inlet and duct areas. OWC’s consist of an air compression
chamber, a turbine including a diffuser (Wells turbine), and an electric generator [2]. Within the scope of this
study the effects of duct geometries are investigated in order to optimize Wells turbine performance.
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In our previous work, we have examined changes in the blade geometry of the Wells turbine [2].
Torresi et al [4] studied the effect of turbulence variety on the efficiency of OWC. G.Özdamar et al [3]
made a dynamic analysis and the comparison in the related study.

2. THEORY
Classical turbine expressions were used to make calculations. Then these expressions are explained in the

form of equations.. Tip speed ratio, φ is defined as the ratio of the flow velocity on the blade to the
peripheral velocity on the blade tip calculated from Eq. (1):

φ = v r / ve
To clarify

vr

and

ve

1)

represent the velocity of flow and environmental velocity, respectively. Efficiency

expression of Wells turbine is given in Eq. (b):

η = (M × w) /(∆P × Q)
In Eq. (2), η , efficiency is the ratio between the multiplication of
multiplication of pressure difference
flow rate Q [3], [4].

2)

M

, moment angular velocity,

w

and the

∆P between the inlet and outlet of the Wells turbine, and is volume
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3. METHOD
The performance of Wells turbine is analyzed numerically for various design modifications. The following
properties of the problem addressed and are given in Table I. The system used for numerical analysis is
shown in Fig.1.
Table I. Wells turbine measurements used in the study.
Type of the blade
Number of Blade
Chord length
Radious of the Tip (Rtip) duct inner wall
Radious of the Hub (Rhub) Duct outer wall
Total legth of the chamber

NACA 0015
7
74 mm
155 mm
101 mm
1000 mm

Fig. 1. Schematic representation of system used for numerical analysis [4]

Fig. 2. Chord Length

A three-dimensional boundary value problem is considered to find the
e fficiency of the turbine by using ANSYS Fluent. Fluent is a commercial
software and solves the continuity and momentum (Navier-Stokes)
equations based on the finite volume method:

∂V
∂t

∇⋅ V = 0

(3)

= −∇⋅(VV) − ∇p +ν∇2V + g

(4)

where V is velocity, p is pressure, ν is kinematic viscosity, g is gravity [5]. In this problem, it is taken
into account as three-dimensional, unsteady, viscous, incompressible conditionals. [3]
As mentioned duct curtain angle is one of the important parameter at the tip region of the Wells turbine. It
effects the turbulence occurrence in the tip region so that when to discuss the efficiency it is one of the crucial
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spots to take into account. To investigate that effect, different duct curtains have been applied to the tip
region. To solve the problem the system shown in Fig.1 was divided into seven identical parts. After that one
part is meshed at the Mesh Maker and solved.
The conditions simulated at the ANSYS Fluent are given at the following Table.II.
Table II. The conditions/ terms provided by us to calculate at the Numerical Analysis.
Code of the
State, Duct
Curtain
Angle

RPM

Inlet Velocity (m/s)

Turbulance Model

Number of
nodes/elements

D1

2875

7

Spalart Allmaras

1, 875 107

D2

2875

7

Spalart Allmaras

1, 489 106

D3

2875

7

Spalart Allmaras

1, 567 106

D4

2875

7

Spalart Allmaras

9 104

D5

2875

7

Spalart Allmaras

8,7 104

D1, D2, D3, D4 and D5 are the codes of the cases that are symbolize the different duct curtain geometries,
angles. D1 is the plain duct shape which means unchanged state. D2 ant the others are made by fixed radius
command with the Design Modeler. Design Modeler is the drawing section of ANSYS Program. Table. III
represents the curvature values of the curtains.
Table III. Assigned curvature values according to codes
Code of the state
D1
D2
D3
D4
D5

Value of the Fixed Radious Blend
(mm)
0
10
20
30
40

The drawings are designed for a Wells turbine operating under the same conditions and the duct geometries
are shown in Fig. 3 and Fig. 4. Duct curtain geometry differences are made up of Fixing Blend with radius, a
command of the drawing program, as mentioned above, whose height and width will be the same, only the
internal geometry of the air stream is designed to expand gradually.
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Fig. 3. Different duct geometries, with different angles

Fig. 4. Different duct geometries, with different angles from another point of view

4. RESULTS and DISCUSSION
The usability of D2 to D5 states are new parameters similar to the guide vanes. These guide vanes are known
as the method of increasing the efficiency. It is natural to expect the same improvement here as well, but
since it increases the turbulence in the tip clearance region, for a certain value, it is improved up to 48 % at
the D3 and then the efficiency is lowered to 28% at the D5 state. Efficiency values are shown in Table IV.
Table IV. Efficiency value for each different situation
Code of the state
D1
D2
D3
D4
D5

Efficiency Values (%)
39
43
48
38
28

5. CONCLUSION
As a result of the study, duct geometry has an optimal value. This value is obtained in the point where the
drag and lift force ratio of the blade is the best since the turbulence is provided within the tip clearance. As
the turbulence density increases, complexity forms within the tip clearance increases and deviates from
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optimal values. This leads to a change in efficiency in the negative direction. It should be best to taking the
intervals more precisely. The thickness of the chamber , outer wall should be enlarged to control and
understand the turbulence observations more clearly.
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Abstract
Working environment, inadequate and adverse conditions of production process in the working place
threaten the employees’ rights to live and work. It’s necessary that taking measures to ensure
occupational health and safety in order to prevent material and moral losses that will result from
occupational diseases.
In addition to the common hazards of businesses, there are hazards that are specific to the industry and the
business. In the workplaces where the same product is being produced, it is possible to vary the risks
involved with the use of different production methods and machines. For this reason, detection, analysis of
danger and measures to be taken must be specific to the operation.
In the metal industry which is heavily produced, It’s possible that occupational diseases and occupational
accident can be put a stop with the correct definition of the risks to be caused by the occupational accident
and the occupational disease,correct application of the control methods and examination of the
developments in the production process by scientific methods and being increased of safety measures.
In this study, the protection of the health and safety of employees in the metal industry with aims to
contribute to the prevention of occupational accidents and occupational diseases. Also, social insurance and
general health insurance law 5510 of 4-1/a, which is insured under the provisions of occupational accidents
and occupational disease in the metal industry income as a result of continuous incapacity that connects to
the male employees social security institution published by the statistical distribution of the data generated
by taking of the last five years, have been given to the legal aspects of occupational illnesses and accidents.
Keywords: Incapacity, law, metal, occupational accident, occupational disease.

1. GİRİŞ
Metal endüstriyel üretim yapılan her alanda kullanılan bir malzemedir. Sağlam, dayanıklı, esnek ve estetik
görünüme sahip olduğu için birçok sanayi kolunda tercih edilmektedir. Metal sektöründe çoğunlukla makine
ve tezgâhlarla çalışılmakta, üretim sürecinde çok çeşitli kesici, delici ve sert aletler kullanılmakta olup temel
metal işleme teknikleri uygulanmaktadır. Son ürünü elde edinceye kadar yapılan işlemlerin her biri kendine
özgü tehlike kaynakları ile riskler barındırmaktadır.
Metal sektörü, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de önemli bir sektör konumundadır. Metal sektörünü ön plana
çıkaran metal sanayinin stratejik önemidir. Metal sanayi, bütün sanayilerin lokomotifi niteliğinde önemli bir iş
koludur. Sektörde, iş sağlığı ve güvenliği alanında mekanik, fiziksel işlem kaynaklı tehlikeler ön plana
çıkmaktadır. Bu sektörde yer alan işyerleri, faaliyetleri bakımından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
almaktadır. Metal iş kolu, sağlık ve güvenlik sorunlarının yaşandığı, iş kazası, meslek hastalığı sıklığı
bakımından da ilk sıralarda olan iş kolları arasındadır.
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İş kazası ve meslek hastalığının tanımı;
İş kazası; “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut
bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı” ifade eder [1].
Meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir”
şeklinde tanımlanmıştır [2].
Çalışma alanı ve yürütülen işle ilgili olarak sağlık ve güvenlik tehlikelerini belirlemek iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına göre işverenin yükümlülüğündedir. İşveren, tehlikeleri ortadan kaldırılamıyor ise çalışan
güvenliğini sağlamak için oluşabilecek etkileri değerlendirmek, hastalık ve kazaları önlemek için gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür. İşveren, iş güvenliği tedbirlerinin alınması ile birlikte üretimin artacağı ve
masrafların azalması sonucu maliyetlerin düşeceği, tedbirlerin alınmaması sonucunda ise karşılaşacağı
yaptırımlar konusunda bilinçlendirilmelidir.
İşveren, işyerinde, işçilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak,
malzemeleri eksiksiz bulundurmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya
bulundukları mesleki riskler ile bunlara karşı alınması gerekli tedbirler konusunda eğitim vermek zorundadır
[1].
İşverenin mevzuat açısından zorunlu olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda, idari ve cezai
yaptırımlar uygulanmaktadır. 6331 sayılı İSG kanununa göre; İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak,
organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen
şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak ve işyerinde
alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukların giderilmemesi
durumunda 10’dan az çalışanı olan işyerleri için işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfa ait işyerleri için sırasıyla 2702, 3377 ve 4053 TL idari para cezası uygulanır. Çalışan sayısı arttıkça işyeri
tehlike sınıfına göre ceza tutarı da artmaktadır [3].
İş sağlığı ve güvenliğinde işverenler kadar işçilerin de yükümlülükleri vardır. 6331 sayılı kanun, işverenlerin
yükümlülüklerinin yanında çalışanlarında yükümlülüklerini belirlemiştir [1].
Çalışanlar, kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamaları için iş sağlığı güvenliği
eğitimleri ve işverenlerin talimatlarına göre uygun davranmaları gerekmektedir. Kanunda çalışanların
yükümlülükleri;
a) Makine, cihaz, araç, gereç, vb. üretim araçlarını kurallara uygun şekilde ve güvenlik donanımlarını
doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak, değiştirmemek.
b) Kişisel koruyucu donanımı doğru kullanarak korunmasını sağlamak.
c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ile
karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine
derhal haber vermek.
ç) Yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen eksiklik ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi
konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş
birliği yapmak olarak belirtilmiştir [1].
İşverenler gibi işçiler de yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda bilinçlendirilmelidir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan sorumluluklara ait hukuksal veriler incelenerek değerlendirmeler
yapılmıştır.
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Diğer bir yöntem ise; Metal sektöründe iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri
bağlanan erkek çalışanların, Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımlamış olduğu son beş yıllık veriler ele alınarak
oluşturulan istatistiki dağılımı değerlendirilmiştir. Metal iş kolu çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunması
yolu ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin amacı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları sağlık ve
güvenlik risklerine karşı korumak, üretimin devamlılığını sağlamaktır [4].
Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanamaması durumunda hukuksal süreçler başlamakta olup idari ve cezai
sorumluluklar oluşmaktadır.

2.1. Hukuki Sorumluluklar
İş hukukunun en önemli amacı; İşçilerin yaşamlarını ve beden bütünlüklerini korumak olmuştur. İş kazası ve
meslek hastalığı sonucunda işverenler, 3 türlü dava ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunlar kazaya uğrayan
işçinin açabileceği maddi ve manevi tazminat davaları, Ceza soruşturması ve ceza davası Sosyal Sigortalar
Kurumunun işçiye yaptığı yardımları işverenden geri alma (rücu) davalarıdır.
İşverenler yönünden işçiyi gözetme borcunun eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak, işçi sağlığı ve iş
güvenliği alanında bilinçlendirmeyi arttırarak, olumsuzlukların önlenmesi ve devletin sosyal güvenlik
alanındaki anayasal yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine ivme kazandırılması için oluşan zararlar nedeniyle
rücu davaları açılmaktadır.

2.1.1. Manevi Tazminat
Manevi tazminat, manevi zararın giderilmesidir. Kişilik hakkının kapsamına giren değerlerden birinin ihmal
edilmesi halinde doğan haktır. Manevi tazminat, kişilik haklarında uğranılan zararı karşılamak üzere ödenir. İş
kazası ve meslek hastalığı sonucu bedensel bütünlüğü zedelenen işçinin kendisi, ağır bedensel zarar veya ölüm
halinde ölenin yakınları iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan işverene karşı manevi tazminat davası
açabilirler [5].

2.1.2. Maddi Tazminat
Sosyal Sigortalar Kurumu yardımları ile iş kazası ve meslek hastalığına uğrayan işçinin tüm zararı ve kaybı
karşılanamamaktadır. Vücut bütünlüğü zarara uğrayan çalışan, iş göremezlik ölçüsünde çalışmasının
aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, giderilmesi için işverene maddi tazminat davası
açabilir. İş kazası ve meslek hastalığına uğrayan işçinin işverenden isteyebileceği maddi tazminat ise iki şekilde
olabilir.

2.1.2.1. İş Göremezlik Tazminatı
Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca
yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık
Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya
bağlanmaktadır [2].
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış bulunduğu tespit edilen
sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır ve SGK tarafından sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri
bağlanır. Bağlanan gelir, gerçek zararın karşılığı olmayıp, sosyal güvenlik geliri niteliğindedir. İş kazası ve
meslek hastalığı nedeniyle iş görme gücünde azalma olan veya iş göremez duruma düşen çalışan, iş göremezlik
tazminat davası açarak, SGK tarafından karşılanmayan zararını işverenden isteyebilir.

2.1.2.2. Destekten Yoksunluk Tazminatı
Yaşadığı dönemde ailesi ve yakınlarına destek olan kişilerin, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu vefatı halinde
ailesinin mağduriyetinin telafi edilmesi amacıyla ödenen tazminat olarak tanımlanmaktadır. İş kazası ve meslek
hastalığı sonucunda, çalışanın vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesi ya da ölümü ile ölen
işçinin desteğinden yoksun kalan kişiler, işveren aleyhine destekten yoksunluk tazminat davası açabilir.
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İşveren, işçinin ölümüyle üçüncü kişilerin maddi desteklerini kaybetmeleri nedeniyle uğradıkları ve ileride
uğrayacakları zararları tazminle borçludur. Türk Borçlar Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; Ölenin desteğinden
yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların giderilmesi gerekir.” denilmektedir. [5]
Türk Borçlar Kanunu’nun 55’inci maddesinde; “Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu
kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari
eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya
tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır.”
denilmektedir [5].

2.1.3. Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
Cezai sorumluluk, kusurlu davranışın sonucudur. Kusurlu davranış ise, kasıt ya da ihmal sonucu ortaya
çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunun 85. ve 89 maddeleri tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen
ölüm ve yaralanma fiillerini cezalandırmaktadır.
Meslek hastalığı sonucunda işverenin kusurlu davranışı tespit edilir ise Türk Ceza Hukuku 85’inci maddesine
göre yargılanır. Türk Ceza Kanunu 85’inci maddesinde; “(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla
kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.“ şeklinde
belirtilmektedir [6].

2.1.4. Rücu (Geri Alma) Tazminatı
Rücu tazminat davası, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından karşılanmış olan zararların kusurlu işçiye,
işverene veya üçüncü kişilere ödettirilmesi amacıyla açılır. İş göremezlik durumlarında meslek hastalığına
yakalanan işçiye ve ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanmaktadır. SGK tarafından işçiye veya hak sahibi
kişilere yapılan ve ilerde yapılması gereken her türlü giderin tutarı ile gelir bağlanması durumunda işçiye,
işveren veya üçüncü kişilere, iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümlerine aykırı olan eylemlerinin kusur
derecesine göre rücu edilir [7].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Metal sektöründe mevcut durumu ortaya koymak için öncelikle iş kazaları ve meslek hastalıkları
istatistiklerinin incelenmesi gerekmektedir. Meslek hastalığı istatistiki verilerinin, iş kazası istatistiki verilerine
göre düşük olmasında, meslek hastalığı kavramının ülkemiz için yeni bir süreç olması olumsuz rol
oynamaktadır.
Meslek hastalığı ve hukuksal süreçler konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi ile birlikte doğru istatistiki
verilerinin tutulacağı, meslek hastalığı sayısında azalma olacağı değerlendirilmektedir.
2011-2015 yılları arası ana metal sanayi faaliyet gurubuna göre meslek hastalığı sayısı ve meslek hastalığı
sonucunda sürekli iş göremezlik geliri alan erkek çalışanların dağılımı Şekil 1’ de gösterilmektedir.
MESLEK HASTALIĞI
SAYISI VE HASTALIK
SONUCUNDA İŞ
GÖREMEZLİK GELİRİ
ALANLARIN SAYISI

40
29

30
20
10

20

18
8

13

11

6

1

0
2011
Meslek hastalığı sayısı

6

11

2012
2013
2014
2015
YILLAR
Meslek hastalığı sonucu iş göremezlik geliri alanların sayısı

Şekil 1. Meslek hastalığı sayısı ve hastalık sonucunda iş göremezlik geliri alan erkek çalışanların 2011-2015 yılları arası
dağılımı
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Ana metal sanayi meslek hastalığı sayısı ile meslek hastalığı sonucu iş göremezlik geliri alan erkek çalışanların
sayılarını oranlanmak için 2011-2015 yılları arası grafiksel dağılıma bakıldığında; Meslek hastalığı sayısının,
2012 ve 2014 yıllarında diğer yıllara göre sayıca düşük olduğu görülmektedir. 2012-2014 yıllarında meslek
hastalığı sayısı ile iş göremezlik geliri alanlar oranlandığında; İş göremezlik geliri alan çalışanların daha fazla
olması çalışanların diğer yıllarda meslek hastalığına yakalanması ve iş göremezlik gelirini bu yıllarda
almasından kaynaklanmaktadır. En çok meslek hastalığı tanısının konulduğu ve iş göremezlik gelirinin
bağlandığı yıl 2015 olarak görülmektedir [8].

İŞ KAZASI SAYISI VE KAZA
SONUCUNDA İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
ALANLARIN SAYISI

2011-2015 yılları arası ana metal sanayi faaliyet gurubuna göre iş kazası sayısı ve iş kazası sonucunda sürekli
iş göremezlik geliri alan erkek çalışanların dağılımı Şekil 2’ de görülmektedir.
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Şekil 2. İş kazası sayısı ve kaza sonucunda iş göremezlik geliri alan erkek çalışanların 2011-2015 yılları arası dağılımı

Ana metal sanayi iş kazası sayısı ile kaza sonucu iş göremezlik geliri alan erkek çalışanların sayılarını
oranlamak için 2011-2015 yılları arası grafiksel dağılıma bakıldığında; En çok iş kazasının 2015 yılında olduğu
görülmektedir. İş kazası sayısı 2012 yılında diğer yıllara göre daha düşük rakamlardadır. 2012 yılında, iş kazası
sayısı düşük olmasına rağmen iş göremezlik geliri alanların oranının yüksek olduğu görülmektedir [8].
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2012 yılı Haziran ayında yayımlanması ile birlikte işverenin, iş
kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na 3 iş günü içinde bildirmesi
gerekliliği nedeniyle, 2013-2014-2015 yıllarındaki iş kazası sayısının diğer yıllara göre yüksek olduğu
görülmektedir.

4. SONUÇLAR
İş kazası ve meslek hastalığının, insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesini ve işletmeleri maddi ve manevi ağır
kayıplarla karşı karşıya bırakmasını önleyebilmek için işçi-işveren ve devletin işbirliğinin sağlanması
gerekmektedir. İşbirliğinin sağlanmaması durumunda, iş kazası ve meslek hastalığının meydana gelmesi
durumunda sorunların çözümünde zorluklar yaşanacaktır. Bu nedenle, iş kazaları ve meslek hastalıklarının
önlenebilmesi için ilgili taraflar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi büyük önem arz
etmektedir.
Çalışanların, güvenli çalışma ortamının sağlanması, sağlık ve refahının korunması ve geliştirilmesi, üretimin
kalitesini, sürekliliğini ve verimliliğini olumlu bir şekilde etkilemektedir. İşyerlerinde risk değerlendirmesinin
yapılması ve iş güvenliği uzmanlarının, teknik elemanların, işverenler ile birlikte işyerlerindeki çalışanlara iş
güvenliği bilincini aşılaması güvenli çalışma koşullarının sağlanması için gerekmektedir. Risk değerlendirmesi
sonrası oluşturulacak kontrol mekanizmasının kalıcı olması ve böylelikle risklerin kontrol altına alınması ile
birlikte güvenli çalışma koşulları sağlanacaktır. Bu sistemin uygulanması ile birlikte yaşamını yitiren,
hastalanan ve iş göremez durumuna düşen çalışanların sayısının azalacağı daha sağlıklı bir iş gücünün
oluşacağı, çalışma barışının sağlanacağı, iş kazaları nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların azalacağı, refah bir
toplum yapısına kavuşulacağı ve ülkemizin uluslararası alanda prestij kazanacağı düşünülmektedir.
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Meslek hastalıkları, korunması mümkün olan hastalıklardır. Hastalık nedeninin işyeri olması nedeniyle,
işyerinde etkili önlemler alınarak meslek hastalıklarından korunma sağlanabilir. Meslek hastalığı kavramı,
teşhisi ve tanısının konulması ülkemiz için yeni bir süreçtir. Meslek hastalığı tanısının konulabileceği hastane
sayının az olması, hekim ve çalışanların konuyla ilgili bilgilerinin yetersiz olması, istatistiklerin düzenli
tutulmaması, meslek hastalığı istatistiklerinin düşük olmasının sebepleri arasında görülmektedir. Ülkemizde
meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlı tüm veriler düzenli olarak her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
yayımlanmaktadır. Verilerin doğru oluşturulmasında devlet, işveren, çalışanlar ve İSG profesyonellerinin
sorumlulukları bulunmaktadır. Çalışanlara güvenli çalışma ortamının sağlanması, sağlık ve refahının
korunması ve geliştirilmesi, üretimin kalitesine, sürekliliğine ve verimliliğine olumlu etkileri olacaktır.
Meslek hastalığı konusunda son yıllarda bilinçlenme ve örgütlenmenin artması, hukuksal süreçler konusunda
çalışanların bilinçlendirilmesi ile ilerleyen yıllarda, meslek hastalığı sayısının ve dolayısıyla meslek hastalığı
sonucu iş göremezlik geliri alan çalışanların oranında azalma olacağı, meslek hastalığı tanısı konularak kayıt
altına alınan çalışan sayısının giderek artacağı ve doğru meslek hastalığı istatistiklerine ulaşabileceği
düşünülmektedir.
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