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Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of the shear wall location on the dynamic parameters of structures
in structures with the same curtain ratio, same plan and section properties. For this purpose, 3 ground floor + 4 storey
structure models have been designed. It is assumed that in these structures with the same axle clearance and storey
height, C25 concrete class and S420 structure steel have been used. By making linear dynamic calculations of the
structures, periods, storey relative displacements and base shear forces, overturning moments and torsional moments
of the structures were obtained. Analyzes were performed using the SAP 2000 structural analysis program.
According to the results obtained, it was seen that as the shear walls approach to the center in the floor plan, the
structure period becomes shorter and the relative floor displacements decrease. Furthermore, it was determined that
the base torsional moment increases when the shear walls are located centrally in the floor plan. It has been
determined that the same shear wall ratio, the same plan and cross-sectional features affect the structural dynamical
parameters of the planar curtain location.
Keywords: Reinforced concrete shear wall location, torsional irregularity, time history analysis method

1. GİRİŞ
Ülkemiz alanının % 92’si, nüfusun % 95’i, büyük sanayi merkezlerinin % 98’i ve barajların %93’ü sismik hareketler
açısından oldukça aktif bir bölgede yer almaktadır [1]. Yapıların ömürleri içindeki en büyük etkiler, büyüklüğünün ve
meydana geleceği zamanın tahmin edilmesi güç olan deprem ile oluşmaktadır. Oluşan etkiler, yapıların
projelendirilmesi ve inşası sırasında deprem etkilerinin göz önüne alınması depreme dayanıklı veya en azından can
güvenliğini sağlayacak bir şekilde yapıların inşa edilmesi gereğini ortaya koymuştur.
Depreme dayanıklı yapı tasarımında elastik sınırlar ötesinde şekil değiştirme olacağı öngörüldüğünden, şiddetli
depremlerde büyük yer değiştirmelerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Yatay rijitliği küçük olan bir yapıda deprem
etkisi altında büyük ötelenmeler oluşmakta ve ikinci mertebe momentleri meydana gelmektedir. Araştırmacılar [2], [3]
bir binanın deprem güvenliğine en büyük katkıyı yapan taşıyıcı elemanların perde duvarlar olduğunu ifade etmişlerdir.
Yine ülkemizde ve dünyada son yıllarda meydana gelen şiddetli depremlerin ardından binalarda yapılan incelemeler
doğrultusunda, perdeli binaların depreme karşı olan direncinin çerçeveli sistemlere oranla çok daha iyi olduğu ve daha
az hasar gördüğü tespit edilmiştir [4] 1.
Deprem bölgelerindeki binaların kolonlarını ve kirişlerini zorlayarak daha fazla eğilme momentine maruz kalmasına
neden olan yatay yükler bina yüksekliğine bağlı olarak ikinci mertebeden momentleri artırmaktadır. Bu eğilme
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momentlerinin oluşturduğu yerdeğiştirmelerin yapının güvenliği için sınırlandırılması gerekmektedir. Bu amaçla yatay
kuvvetlere karşı eğilme rijitlikleri kolonlara göre daha fazla olan betonarme perde elemanların kullanılması gereklidir.
Uygun düzenlenen perdeler ekonomik ve etkili yatay rijitleştirici elemanlardır. Perdeler hem yapının yatay yük
kapasitesini artırması hem de kat yerdeğiştirmelerini sınırlandırarak yapısal olmayan elemanlarda hasarları önlemeleri
bakımından etkili davrandıkları belirlenmiştir [1], [5].
Yatay yükleri taşımada ve yapının yatay ötelenmesini sınırlamada etkili olan taşıyıcı perdeler, yapı planında burulma
oluşturmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Perdeler, burkulma stabilitesine sahip, rijitlikleri simetrik ve temelde
devrilmeye karşı yeterli güvenlikte olmalıdır. Perdeleri planda yerleştirirken, beklenen plastik şekil değiştirmelerin bina
planında düzgün bir şekilde dağılmasını sağlamak uygundur. Aksi durumda, bazı perdeler aşırı, bazıları da
kapasitelerinin altında zorlanacaktır. Perdeli bir yüksek yapıda yeterli rijitlik sağlanabilmesi için sistem çizgileri bir
noktadan geçmeyen en az üç perde teşkil edilmelidir. Yapının rijitlik merkezini belirlemede etkili olan perdelerin
yerleşim düzeni son derece önemlidir. Rijitlik ve kütle merkezlerinin birbirine yakın olması, sistemin stabilitesini
geliştirmektedir. Kattaki burulma etkisi, düşey elemanların üzerine etkiyen kesme kuvvetinin moment koluyla
çarpılması olduğuna göre, moment kolu en büyük olan perde veya çerçevede burulma etkisi daha büyük olacaktır [4].
Yapıda kullanılacak perde boylarının belirlenmesi ve bunların planda uygun yerleşimi hususunda halen yürürlükte olan
DBYBHY [6] deki bilgiler bu konuda yeterli değildir. Öztürk [4], yapıda en büyük burulma rijitliğinin sağlanması için,
perde duvarlar yapının çevresine dağıtılması gerektiğini ifade etmiştir. Bayülke [7] ise perdelerin yapı kenarlarına
yerleştirilmesinin 5-6 kata kadar olan yapılarda uygun olmakla birlikte daha çok katlı yapılarda devrilme momentleri
yapının her iki kenarında toplanacağı için, yapı kenarındaki perde duvarların temellerinin boyutlandırılmasının
zorlaşabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca bazı araştırmacılar [8] yaptıkları çalışmada simetrik yapılarda bile perde duvar
konumunun burulma düzensizliği katsayısına, periyoda ve göreli kat ötelemelerine etkisi olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu çalışmada, kat alanının yaklaşık %1’i kadar ve aynı perde oranına sahip kirişli döşemeli betonarme yapılarda perde
yerleşiminin yapıların dinamik parametrelerine etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada, aynı perde oranına sahip kirişli döşemeli düzenli üç yapı modeli tasarlanmıştır. Tüm kat yüksekliklerinin
eşit ve 3 m olan bu model yapılarda tüm kolonları 50x50 cm, kirişleri 30x60 cm ve döşeme kalınlığı ise 12 cm
seçilmiştir. Yapılarda kullanılan P1 perdesi 30x350 cm ve P2 perdesi 30x300 cm ve P3 perdesi ise 30x600 cm
boyutlarında tasarlanmıştır. Model yapılarda malzeme olarak C25 beton sınıfı, S420 donatı sınıfı kullanıldığı, sistem
döşemelerinin kendi düzleminde rijit diyafram olarak çalıştığı kabul edilmiştir. Çalışmada kullanılan model yapılar
Şekil 1,2 ve 3’de görülmektedir.

Şekil 1. Model 1 kat planı
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Şekil 2. Model 2 kat planı

Şekil 3. Model 3 Kat Planı
Yapıların doğrusal dinamik analizi için Şekil 4’ de iki doğrultuda ivme kayıtları verilen 1 Mayıs 2003 tarihli Bingöl
Depremi kullanılmıştır. Yapı modellerinin analizleri SAP2000 [9] yapı analiz programı kullanılarak yapılmıştır.
Analizler sonucunda bütün yapı modellerine ait periyot, göreli kat ötelenmeleri, taban devrilme ve burulma momentleri
ile taban kesme kuvvetleri elde edilmiştir.
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a) x yönü ivme kayıtları

b) y yönü ivme kayıtları

Şekil 4. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminin iki doğrultudaki ivme kayıtları
DBYBHY [6]’de her bir deprem doğrultusu için maksimum göreli kat ötelemesi sınırı herhangi bir kattaki kolon ve
perde için (1), (2) ve (3) eşitlikleri verilmiştir. Bu eşitliklerde d i ve di −1 , her bir deprem doğrultusu için binanın i ’
inci ve (i–1)’inci katlarında herhangi bir kolon veya perdenin uçlarında azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan
yatay yer değiştirmeleri, ∆ i azaltılmış göreli kat ötelenmesini, R elastik deprem yükü azaltma katsayısını, h i ise kat
yüksekliğini ifade etmektedir.

∆𝑖𝑖 = 𝑑𝑑𝑖𝑖 − 𝑑𝑑𝑖𝑖−1

(1)

𝛿𝛿 = 𝑅𝑅 ∆𝑖𝑖
(𝛿𝛿𝑖𝑖 )𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
ℎ𝑖𝑖

3.

(2)

≤ 0,02

(3)

BULGULAR

Çalışmada, kat alanının yaklaşık %1’i kadar ve aynı perde oranına sahip kirişli döşemeli betonarme yapılarda perde
yerleşiminin yapıların dinamik parametrelerine etkisi incelenmiştir. Model yapılarda perde konumunun yapıda
oluşturduğu etkileri daha etkin bir şekilde gösterebilmek için ilk üç periyot göz önüne alınmış ve Tablo I’de verilmiştir
ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Elde edilen değerler incelendiğinde Model 1 en büyük Model 3 ise en küçük periyotlara
sahiptir. Perdelerin en dış aksta olması halinde yapının periyotu uzamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere eğer
yapıların periyotu artırılmak istenirse perdelerin en dış akslara yerleştirilmelidir.
Tablo I. Model Yapıların Periyot Değerleri
Periyot (s)
1.Mod

2.Mod

3.Mod

Model 1

0,494

0,438

0,383

Model 2

0,482

0,434

0,342

Model 3

0,477

0,408

0,262

0,6

Periyot (s)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1. Mod
Model 1

2. Mod
Model 2

3. Mod
Model 3

Şekil 5. Yapıların İlk 3 Moddaki Periyot değerleri
Şekil 1-3’de verilen model yapıların doğrusal dinamik analizlerinden, her iki yönde maksimum yerdeğiştirme değerleri
elde edilmiştir. Elde edilen bu değerlerden her kat için göreli ötelenme oranları hesaplanmış Tablo II’de, kat
seviyelerindeki değişimleri ise Şekil 6 ve 7’de verilmiştir.
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Tablo II. Model Yapılarda Göreli Kat Ötelenmesi Değerleri

Katlar

Model 1

Model 2

Model 3

Göreli Kat
Ötelenme Oranı

Göreli Kat
Ötelenme Oranı

Göreli Kat
Ötelenme Oranı

Göreli
Ötelenme
Oran
Sınırı

Deprem Yönü
X

Y

X

Y

X

Y

4

0,0023

0,0017

0,0024

0,0018

0,0007

0,0012

0,02

3

0,0030

0,002

0,0026

0,002

0,0009

0,0013

0,02

2

0,0037

0,0021

0,0025

0,0021

0,0010

0,0014

0,02

1

0,0036

0,0018

0,0021

0,0018

0,0009

0,0012

0,02

Zemin

0,0021

0,001

0,0011

0,0010

0,0007

0,0007

0,02

5

5

4

4

3

3

2

2

1
0,00

1
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

0,01
Model 1
Model 3

0,01

0,02

0,02

0,03

Model 2
Öteleme Sınırı

Model 1
Model 3

Şekil 6. x yönünde göreli kat ötelenme oranı

Model 2
Öteleme Sınırı

Şekil 7. y yönünde göreli kat ötelenme oranı

Şekil 1-3’de verilen yapıların doğrusal dinamik analizlerinden her bir yapı modeli için elde edilen maksimum taban
kesme kuvvetleri, taban devrilme momentleri ve taban burulma momentleri ile Model 2 ve 3’deki değerlerin Model
1’e göre yüzdelik değişimleri Tablo III ve IV’de verilmiştir. Ayrıca bu etkilerin zamana göre değişimleri de Şekil 812’de verilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre Model 2’nin Model 1’e x yönündeki taban kesme kuvvetine göre %17.4’lük, y yönünde ise
%2.6’lık bir azalma olduğu görülmüştür. Taban devrilme momentlerinde ise x yönünde %2.3’lük, y yönünde ise
%3.8’lik bir azalış olduğu görülmüştür. Taban burulma momentinde ise %1,5 artış olduğu belirlenmiştir. Model 3’ün
Model 1’e x yönündeki taban kesme kuvvetine göre %28.8’lik, y yönünde ise %16.6’lık bir azalma olduğu görülmüştür.
Taban devrilme momentlerinde ise x yönünde %7,4’lik, y yönünde ise %26.8’lik bir azalma olduğu görülmüştür. Taban
burulma momentinde ise %7.9 artış olduğu belirlenmiştir.
Tablo III. Model Yapıların Taban Kesme Kuvvetleri, Taban Devrilme ve Burulma Momentleri
Model 1

Model 2

Model 3

Taban Kesme

X

2403

1986

1712

Kuvveti (kN)

Y

1372

1337

1144

Taban Devrilme

X

14620

14280

13540

Momenti (kNm)

Y

21930

21090

16060

1600
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Taban Burulma Momenti (kNm)

20810

21130

22460

Tablo IV. Model Yapıların Taban Kesme Kuvvetleri, Taban Devrilme ve Burulma Momentleri % Değişimi
Model 1

Model 2

Model 3

Taban Kesme

X

0

-17,4

-28,8

Kuvveti (kN)

Y

0

-2,6

-16,6

Taban Devrilme

X

0

-2,3

-7,4

Momenti (kNm)

Y

0

-3,8

-26,8

0

1,5

7,9

Taban Burulma Momenti (kNm)

Taban Kesme Kuvveti (X) kN

3000
2000
1000
0
0

20

40

60

-1000
-2000
Zaman (s)
-3000

Model 1

Model 2

Model 3

Şekil 8. Model yapılarının x doğrultusunda taban kesme kuvvetinin zamana göre değişimi

Taban Kesme Kuvveti (Y) kN

2000
1500
1000
500
0
-500

0

20

40

60

-1000
Zaman (s)

-1500
Model 1

Model 2

Model 3

Şekil 9. Model yapılarının y doğrultusunda taban kesme kuvvetinin zamana göre değişimi
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Taban Devrilme Momenti (X)
kNm

20000
15000
10000
5000
0
-5000 0

20

40

60

-10000
-15000
-20000

Zaman (s)

Model 1

Model 2

Model 3

Taban Devrilme Momenti (Y)
kNm

Şekil 10. Model yapılarının x doğrultusunda taban devrilme momentinin zamana göre değişimi

30000
15000
0
0

20

40

60

-15000
-30000

Zaman (s)

Model 1

Model 2

Model 3

Taban Burulma Momenti kNm

Şekil 11. Model yapılarının y doğrultusunda taban devrilme momentinin zamana göre değişimi

30000
20000
10000
0
0

20

40

60

-10000
-20000
Zaman (s)

-30000
Model 1

Model 2

Model 3

Şekil 12. Model yapılarının x doğrultusunda taban burulma momentinin zamana göre değişimi

4.

SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı, düzenli yapıların depreme dayanıklı tasarımında, perde yerleşiminin yapıların dinamik
parametrelerine etkisini incelemektir. Çalışma kapsamında düzenli 5 katlı, %1 perde alanına sahip yapı ele alınmıştır.
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Perdeler simetrik ve dış akslardan yapı merkezine doğru olacak şekilde biçimde yerleştirilerek 3 farklı model elde
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilmektedir.
•
•
•

Perde duvarların yapı çerçevesinde veya merkezde olması yapıların periyotlarının etkilendiği.
Dolayısıyla yapı periyodu artırılmak istenirse perde duvarlar dış akslara yerleştirilmelidir.
Göreli kat ötelenmelerini azaltmak için perde duvarlar yapı merkezinde veya merkeze yakın
yerleştirilmelidir.
Perde duvarların yapı çevresinde veya merkezde olması kesme kuvvetleri, taban devrilme ve
burulma momentleri etkilenmektedir.

Daha doğru davranış tahmini için gelecek çalışmalarda daha fazla yapı için doğrusal olmayan statik ve dinamik
analizlerin yapılması bu çalışmayla önerilmektedir.
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Abstract
In this study, the effect of Darende limestone powder (LP) replaced by sand on the workability properties of
self-compacting concrete (SCC) was investigated. For this purpose, a total of six different mixtures were
prepared while one of the mixtures was used as control concrete (CC). The replacement of sand by LP was
made in different proportions of 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30% in all mixtures having constant binder
content while control concrete didn’t contain LP. The workability tests of slump-flow, T 50 , V-funnel and Lbox were carried on as suggested by EFNARC. Moreover, compressive strength, ultrasound pulse velocity
(UPV) and schmidt hammer tests were conducted on the SCC specimens for 3 and 28 days. Finally, it was
seen that Darende LP replaced by sand improved the workability properties of SCC for all replacements
compared to control concrete and ensured more stable mixtures. Also, it was found that early strengths of
SCC specimens containing LP instead of sand increased.
Keywords: SCC, Darende limestone powder, workability, schmidt hammer test, compressive strength,
ultrasound pulse velocity.

1. GİRİŞ
Mükemmel plastiklik ve segregasyon direncinin yanı sıra yüksek performanslı betonun yeni bir türü olan
kendiliğinden yerleşen beton (KYB) ilk olarak 1980’lerin sonunda Japonya’da geliştirildi. KYB, yerleştirme
işlemi sırasında herhangi bir sıkıştırmaya gerek duyulmaksızın bir uçtan bir uca kendiliğinden akabilme
özelliğine sahip, donatı aralarını ve kalıpların köşelerini doldurabilen özel bir beton çeşididir [1]. KYB’ler
için karışım oranlarını veren bir standart metot henüz yoktur, ancak birçok akademik kuruluş ve hazır beton
firması kendi karışım oranlarını geliştirmiştir. Karışım tasarımları, işlenebilirlik deneyleri esas alınarak
yapılmaktadır. Bu amaçla KYB’nin taze özelliklerini ölçmek ve belirlemek için çok sayıda deney metodu
geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan yöntemler çökme-yayılma, T 50 , V-hunisi ve L-kutusu deneyleridir [2].
EFNARC, bu işlenebilirlik deney yöntemlerini esas alarak uygun bir KYB karışımı elde etmenin birçok
etkene bağlı olduğundan bahsetmektedir. Bu etkenlerin en önemlilerinden biri de karışımdaki toz madde
miktarıdır. KYB’lerde toz maddeler 0.125 mm’den daha küçük ve karışımda 380 ile 600 kg/m3 arasında
olması gereken her türlü inorganik madde olarak tanımlanır [2]. Çünkü tane boyutunun küçülmesi parçacıklar
arası etkileşimin artmasına sebep olur ve bu etkileşim viskoziteyi arttırır. Toz madde kullanımı, karışımın katı
iskeletini zenginleştirir ve malzemeyi daha kompakt hale getirir. Harcın agregaları daha iyi sarmasını sağlar
[3].
Ocaklardan kırmataş ile birlikte önemli bir miktarda kalker taşı tozu da yan ürün olarak elde edilmektedir. Bu
toz malzemenin ekonomiye kazandırılması önemlidir. Böylece çevrenin daha az kirlenmesine katkıda
bulunulmuş olunur. Öte yandan kalker taşı tozu betonun ince agregasının bir bölümüyle yer değiştirilerek
kullanılabilir.
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Bu çalışmada, çimento yerine puzolanik malzeme kullanılmadan, KYB’deki EFNARC’ın belirttiği minimum
toz malzeme miktarı dikkate alınarak, karışımda kullanılan agreganın toz içeriği (0.125 mm elek altındaki
malzeme miktarı) değiştirilerek karşılanmıştır. Üretilen KYB’lere ait işlenebilirlik ve sertleşmiş özellikler
incelenmiştir.

2. MALZEME VE METOT
2.1. Malzemeler
Bu çalışmada, bağlayıcı olarak Seza Elazığ Çimento Fabrikası’ndan temin edilen CEM IV 32.5 çimentosu
kullanılmıştır. Agrega olarak Darende Altılar Taş Ocağı’ndan temin edilen kalker agregası kullanılmıştır.
Beton karışımındaki mümkün olabilecek en yüksek homojenlik ve doluluğu sağlamak amacıyla, agregalar
0.125-5 ve 5-15 mm sınıflarına ayrılmış olup, karışım hesaplarında agregaların doygun yüzey kuru özgül
ağırlıkları sırasıyla 2.47 ve 2.69 gr/cm3 ve ağırlıkça su emme oranları sırasıyla % 1.83 ve % 0.52 olarak
alınmıştır. KYB’deki gerekli olan ince toz malzeme (<0.125 mm) miktarı çimento ile birlikte agrega
içeriğindeki filler malzemeden sağlanmıştır. Kullanılan çimentoya ait kimyasal bileşim ve fiziksel özellikler
Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Puzolanik Çimento kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri

PC (%)

Muhteva
SiO 2

29

Al 2 O 3

9.5

Fe 2 O 3

5.5

CaO

41

MgO

3.6

SO 3

2.65

Klorür (CI-)

0.006

Kızdırma Kaybı

2.59

Özgül Ağırlık (g/cm3)

3.1
≥4700

Özgül Yüzey Alanı (cm2/g)

Tablo II. Kalker taşı tozu ikameli KYB’lere ait karışım oranları
Agrega (kg/m3)

Çimento

Su

S.Akışkan

Toz (0-0.125
mm)

0.125-5
mm

5-10
mm

(kg/m3)

(kg/m3)

Hava

0.48

30

970

720

169

11

0.015

0.48

100

900

720

169

11

0.015

350

0.48

150

850

720

169

11

0.015

KYB_KTT20

350

0.48

200

800

720

169

11

0.015

KYB_KTT25

350

0.48

250

750

720

169

11

0.015

KYB_KTT30

350

0.48

300

700

720

169

11

0.015

KARIŞIM

(kg/m3)

Su/Çimento

Kontrol

350

KYB_KTT10

350

KYB_KTT15

Bu çalışmada, biri EFNARC’ın çimento ile birlikte minimum toz malzeme miktarını (380 kg/m3) sağlayacak
oranda kalker tozu içeren kontrol karışımı olmak üzere, ince agreganın ağırlıkça %10, 15, 20, 25 ve 30
oranlarında ince agrega yerine kalker tozu kullanılarak toplam 6 farklı KYB karışımı (Kontrol, KYB_KTT10,
KYB_KTT15, KYB_KTT20, KYB_KTT25 ve KYB_KTT30) üretilmiştir. Kullanılan betonlara ait karışım
oranları ve bu betonların işlenebilirliğiyle ilgili esas özellikler sırasıyla, Tablo II ve Tablo III’de verilmiştir.
Betonların üretiminde, maksimum tane çapı 15 mm olan kırma taş ve kırma kumdan oluşan Darende yöresi
kalker agregası kullanılmıştır. Ayrıca elde edilecek karışımın kendiliğinden yerleşebilmesi ve gereken
işlenebilirlik değerlerini sağlaması için karışımın önemli bir bileşeni olan ve 1.06 gr/cm3 yoğunluğa sahip
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Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.’den temin edilen polikarboksilat esaslı bir yüksek performanslı
hiperakışkanlaştırıcı kullanılmıştır.

2.2. Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Metot
KYB karışımlarının karıştırma işlemi, karışımda homojenliği sağlamak amacıyla öncelikle çakıl, kum ve
kalker tozu, karışım suyunun 2/3’ü ile birlikte 2 dakika karıştırılmıştır. Daha sonra, bu işlem çimento, geriye
kalan su ve hiperakışkanlaştırıcı ile birlikte karışıma katılarak mikser yardımıyla toplam 5 dakikada
tamamlanmıştır.
Deneylerde, çimento, iri agrega, hiperakışkanlaştırıcı ve su miktarları sabit tutulmuş olup, ince agrega yerine
kullanılan kalker tozu miktarları değiştirilmiştir. Elde edilen karışımlardan, basınç dayanımı, rölatif ultrases
test hızı, beton test çekici ve yarmada çekme dayanımları için sırasıyla, 100 mm küp ve Ф100 x 200 mm
silindir numuneler hazırlanmıştır. Kalıplara sıkıştırılmaksızın kürek yardımıyla dökülen numuneler, 24 saat
sonra kalıptan çıkarılıp, toplam 3 ve 28 gün 20±2 °C su içerisinde küre maruz bırakılmıştır. Bütün kür
periyotları sonunda, her bir beton tipi için 3’er adet numune kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Taze Beton Özellikleri
KYB karışım oranları deneme testleri ile birlikte EFNARC (2002) esas alınarak tayin edilmiştir. EFNARC’da
KYB karışımı için Şekil 1’deki çökme-yayılma değerinin 650-800 mm, T 50 değerinin 2-5 sn, L-kutusu
deneyinde h 2 /h 1 oranının 0.8-1.0 ve V-hunisi değerinin 6-12 sn arasında olması gerektiği belirtilmiştir.
İşlenebilirlik deneylerine ait değerlere karışımlardaki hiperakışkanlaştırıcı miktarı arttırılarak ulaşılmaya
çalışılmıştır. İşlenebilirlik deneylerinden elde edilen sonuçlar, KYB karışımlarının genelde iyi bir doldurma
ve geçme kabiliyetinin yanında, yeterli segregasyon direncine sahip olduklarını göstermiştir (Tablo 3).

(a)

(b)

(c)

Şekil 1. KYB için a) çökme-yayılma ve T 50 b) L-kutusu c) V-hunisi
Tablo III. KYB taze beton özellikleri
KARIŞIM

T 50
(sn)

Çökme-Yayılma
(mm)

L-Kutusu (H 2 /H 1 )

V-Hunisi
(sn)

Kontrol

3.75

718

0.91

8.1

KYB_KTT10

3.96

710

0.89

8.9

KYB_KTT15

4.35

703

0.83

9.5

KYB_KTT20

4.96

690

0.81

10.7

KYB_KTT25

5.35

683

0.74

12.1

KYB_KTT30

5.85

670

0.71

14.3

Tablo III’ten görüldüğü gibi, kalker agregası içeriğindeki kalker tozu miktarının KYB karışımlarının
işlenebilirlik özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kalker tozu miktarının artmasıyla, karışımlara ait
çökme-yayılma değerleri azalırken, T50 ve V-hunisi değerlerinin arttığı görülmektedir. Aynı zamanda,
karışımlardaki kalker tozu içeriğinin artması ile L-kutusu işlenebilirlik test sonuçlarına ait H 2 /H 1 değerlerinin
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azaldığı bulunmuştur. Buradan, kalker tozunun artmasının, KYB karışımlarının stabilitesi ve viskozitesinin
arttırıken, donatılar arasından geçme kabiliyetini azalttığı sonucuna varılabilir.

3.2. Basınç Dayanımı
Şekil 2’de farklı oranlarda kalker taşı tozu ikameli KYB karışımlarına ait numunelerin 3 ve 28 gün kür
süreleri için basınç dayanımları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, hem 3 günlük hem de 28 günlük KYB
numunelerine ait basınç dayanımı sonuçlarında bütün karışımlara ait dayanım değerleri kontrol betonundan
daha yüksek çıkmıştır. Bunun yanında agrega içeriğindeki kireçtaşı tozu miktarının artmasının dayanım
değerleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Kontrol betonu numunelerine ait basınç
dayanımı değerlerinin diğer KYB numunelerinden daha düşük olması karışımdaki artan toz malzeme
miktarına dayandırılabilir. Çünkü kalker tozunun boşluk miktarını azaltarak doldurucu etkisi sayesinde basınç
dayanımı değerlerine olumlu etki yaptığı sonucuna varılabilir [3].

Şekil 2. KYB karışımları için 3 ve 28 günlük basınç dayanımı değerleri (MPa)

3.3. Yarmada Çekme Dayanımı
Farklı oranlarda kalker taşı tozu ikameli KYB karışımlarına ait numunelerin 3 ve 28 gün kür süreleri için
yarmada çekme dayanımları Şekil 3’de gösterilmektedir. Şekilden de görüldüğü üzere, yarmada çekme
dayanımı değerleri agrega içeriğindeki toz malzeme içeriğine bağlı olarak, basınç dayanımı değerlerinin
değişimine benzerlik göstermektedir. Yani, ince agrega miktarının ağırlıkça %10, 15, 20, 25 ve 30
oranlarında toz malzeme içeren KYB karışımlarına ait tüm numunelerin yarmada çekme dayanımı değerleri
kontrol karışımı numunelerinkinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Burada da kontrol numunesine ait
çekme dayanımının düşük olmasının sebebi, karışımdaki minimum toz miktarına dayandırılabilir.
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Şekil 3. KYB karışımları için 3 ve 28 günlük yarmada çekme dayanımı değerleri (MPa)

3.4. Rölatif Ultrases Hızı
İnce agrega yerine değişik oranlarda kalker taşı tozu içeren KYB karışımlarına ait numunelerin 3 ve 28 gün
kür süreleri için rölatif ultrases hızları Şekil 4’de verilmiştir. Görüldüğü gibi, 3 günlük ve 28 günlük rölatif
ultrases geçiş hızı değerleri bütün karışımlar için kontrol betonunkinden daha fazla çıkmıştır. Artan toz
malzeme miktarının doldurucu etkisinden dolayı, azalan boşluk miktarı sebebiyle, tüm KYB numunelere ait
rölatif ultrases geçiş hızı değerlerinin kontrol numunesine kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Şekil 4. KYB karışımları için 3 ve 28 günlük ultrases geçiş hızları (m/s)

3.5. Beton Test Çekici
Şekil 5’de farklı oranlarda kalker taşı tozu ikameli KYB karışımlarına ait numunelerin 3 ve 28 gün kür
süreleri için beton test çekici değerleri verilmiştir. Burada ince agrega miktarının ağırlıkça %10, 15, 20, 25 ve
30 oranlarında toz malzeme içeren KYB karışımlarına ait tüm numunelerin beton test çekici okuma
değerlerinin kontrol karışımı ile üretilen numunelerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. KYB
karışımlarındaki kireçtaşı tozu miktarının artmasıyla birlikte, diğer mekanik özelliklerdeki gibi benzer
değişim eğilimi bu özellik için de gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, toz malzeme miktarının karışımda artması
sonucunda kompasitesi artan numunelerin mekanik özelliklerinde de bir artışa sebep olduğu gözlemlenmiştir.

1608

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

Şekil 5. KYB karışımları için 3 ve 28 günlük beton test çekici değerleri

3.6. Birim Ağırlık
KYB karışımlarına ait sertleşmiş birim ağırlık değerleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Görüldüğü üzere, farklı
oranlarda toz malzeme içeren KYB karışımları ile üretilen numunelere ait birim ağırlık değerleri, kontrol
numunelerine oranla daha yüksektir. Bu durum artan toz malzeme miktarının doldurucu etkisiyle birlikte,
numunelerdeki boşluk miktarının azalmasıyla açıklanabilir.

Şekil 6. KYB karışımları için sertleşmiş birim ağırlık değerleri (t/m3)

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, yürütülen deneysel incelemeye ait bulgulardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: Üretilen KYB
karışımlarına ait işlenebilirlik testlerinden (Çökme-Yayılma, T 50 , L-kutusu ve V-hunisi) kalker tozu
miktarının taze özellikleri önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, kalker tozu miktarının artmasıyla
birlikte KYB karışımlarının daha stabil ve viskoz bir davranış gösterdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, agrega
içeriğindeki kireçtaşı tozunun artmasının, KYB karışımlarının segregasyona karşı direncini arttırırken,
donatılar arasından geçme kabiliyetini azalttığı görülmüştür.
Kalker tozu katkılı bütün KYB karışımlarına ait numunelerin basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı,
ultrases geçiş hızı ve beton test çekici değerleri kontrol karışımından daha iyi çıkmıştır. Sonuçta, kalkertaşı
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tozu miktarındaki değişim basınç dayanımı değerlerini kontrol betonuna kıyasla olumlu etkilemiştir. Bunun
yanında, %10-20 oranında katılan kalker taşı tozunun basınç dayanımını daha fazla arttırdığı gözlemlenmiştir.
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Abstract
In the present study, different insulation thicknesses were used and analysed by taking into account different
environment temperatures, experimentally and numerically. For this aim, a small building called as energy
home that has two rooms with approximately 35 m2 and boiler room was constructed on the west direction
of the Cumhuriyet University campus in Sivas which is located in the Central Anatolia Region was selected
to investigation of the effect of insulation thickness on energy saving. Experimental analyses were carried
out on the wall that includes polystyrene insulation material which was used as demountable on external
side of wall in the different thicknesses (S i =3cm and S i =5cm). Heat flow patterns of corner walls, floorwall and wall-roof conjunctions of energy home envelope with thermal bridge were investigated with
infrared thermography from inside and outside environment and also numerically. The field measurements
using infrared thermography showed temperature distributions of wall and thermal bridges occurring in
actual energy home. Calculated temperature and heat flux contours were obtained for externally insulation
cases with different insulation thickness and different inside (T i ) and outside (T o ) environment
temperatures (T i = 20 °C, 23 °C and T o = -2 °C, -3 °C, -4 °C, -6 °C and -8 °C ) by Fluent program. Results
showed that high heat transfer rates were obtained in the region of thermal bridges for all environment
temperatures and insulation thicknesses. It was obviously obtained that heat transfer rate decreased with
increments of the insulation thickness and outside environment temperature and also IR thermal camera
can be used directly to indicate heat losses from the building elements.
Keywords: Insulation thickness, thermal cam, thermal bridge, energy saving

1. INTRODUCTION
Energy consumption worldwide is increasing due to increasing population, migration to large cities and
improvement in standard of living. To maintain the standard of living in industrialized countries and to improve
the situation in developing countries, energy consumption cannot be avoided but energy can be used much
more efficiently and also more use of renewable energy made [1-3]. The most important part of the energy
strategy of a country is energy saving. Because of the limited energy-sources and environmental pollution
coming from using the fuels, energy saving has become compulsory [1-3].
Turkey has dynamic economic development and rapid population growth. It also has macro-economic, and
especially monetary, instability. The net effect of these factors is that Turkey’s energy demand has grown
rapidly almost every year and is expected to continue growing, but the investment necessary to cover the
growing demand has not been forthcoming at the desired pace [1-3]. On the other hand, meeting energy demand
is of high importance in Turkey [2]. In general, the energy consumption is distributed among four main sectors:
industrial, building (residential/commercial), transportation and agriculture [2]. Energy consumption in the
residential sector is one of the main parts of the total energy consumption in most countries. In building
consumed energy have parts of 24% as electrical energy, 76% as heating and hot water [1-3].
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The energy consumption increasing with each passing day has a negative impact on the country’s economy,
besides causing environmental pollution. According to the sources of the Ministry of Energy and Natural
Resources, in Turkey, 31% of the energy is consumed by residential buildings, 85% of which is consumed for
heating [4]. “TS 825 Thermal Insulation Requirements for Buildings” in Turkey became in effect as mandatory
in June 2000. In TS 825, the thickness of thermal insulation material can be determined according to the annual
requirement of heating energy of the building which based on heat losses calculation. Turkey is classified into
four climatic zones considering only heating energy requirement by using degree-day concept in TS 825 [5].
In this study, it was carried out both experimental and numerical investigation to determine optimum insulation
thicknesses according to Turkish Standart of TS 825 for Sivas city of Turkey. For this aim, insulation material
which has different thicknesses of 3 cm and 5 cm demontable feature was used. The annual heating degree
days for Sivas which is location in fourth climatic zones is 2520. A house was built in 2010 and the wall which
is the part of the north front of the building is chosen. For analyze the formation of thermal bridges, the between
of floor-wall and wall-roof were non-insulated. Thermal images were taken on different days at different
internal and external environment temperatures from the wall. The investigations were carried out in the late
evening for avoiding the possible mistakes from direct solar radiation. Also the section has been calculated by
using Fluent software program for comparison. The results from experimental and numerical were analyzed.
The obtained results showed that IR thermal cam can be used directly to indicate heat losses from building
elements.
Finite volume method is based on the principle of by dividing the geometry which will be solved into portions
to find a solution for each of these portions and then by uniting these solutions to find the general solution of
the problem. This method uses a technique which is based on control volume for transforming heat flow
equations to algebraic equations which can be solved as numerical. In other words, this technique is based on
the principle of taking heat flow equations integration in each control volume. This integration results provides
the equations which characterize each control volume coming to the light [6]. Quadrilateral was used for
simulation with total of 260000 to 280000 elements.
For complete analyses, outside and inside environment heat transfer coefficients were assumed as 25 W/(m2K)
and 8 W/(m2K) respectively. These values were obtained from typical heating and ventilation text book.
The study is conducted under the following assumptions: (i) no heat generation (ii) constant thermal properties
(iii) perfect thermal contact between layers (iv) constant heat transfer coefficient on the outside and inside
surface. The boundary conditions are given as follows,
a) İnside surface (x=L):

dT
k = h (T − T
dx

=
x L=
in
in
x L

)

(1)

where h in is the inside surface heat transfer coefficient, T i is the inside ambient air temperature.
b) Outside surface (x=0):

dT
k = h (T
dx

=
x 0=
o
x 0

− To )

(2)

where h o is the outside surface heat transfer coefficient, T o is the outside ambient air temperature.
The infrared camera used in this research is a Therma-CAM S 65 from FLIR SYSTEMS, and the software is
ThermaCAM Researcher 2001 (from FLIR). The camera has the ability to make both thermal and visual
images, with real-time 14-bit digital output and auto focus. The ThermalCAM S 65’s system automatic
calibration uses four internal temperature references, automatic lens identification, and mathematical
algorithms to ensure industry leading measurement performance. Measurements were made for inner and outer
walls, column and beam of the building [3].

2. INTRODUCING OF THE ENERGY HOME
A small home which is called energy home was constructed approximately 35m2 with two rooms on the west
direction of the Cumhuriyet University campus in Sivas (Fig. 1a). The building includes two rooms and boiler
room. All walls formed with different wall materials, different thickness and different location of insulation
material.
Experimental analyses were made on the wall which is the one part of north side of the home (Fig. 1b). A
polystyrene insulation material having different thicknesses was used on the external side of wall as
demountable (S i =3 cm and S i =5cm).
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(a) North side of the built

(b) Working wall
Fig. 1. Energy home

The wall model is consist of inner plaster, brick wall, thermal insulation material and outer plaster. The wall
model’s architectural figure, construction of analyzed wall and thickness of materials are shown in Figure 2
and materials properties are shown in Table I.

(a) Architectural figure of building

(b) Construction of analyzed wall

Fig. 2. Construction of wall

Configuration of the wall was modeled on the basis of the standard building envelope. Combi boiler system
was used for heating with automatic control system. Temperatures were measured during the experiments. Dry
bulb temperatures of the outside and inside air was measured by using K-type thermocouples with an accurary
of 0.1°C. Electrical signals outputs of the thermocouples are monitored and recorded with an interval of 30s
using a computer-controlled data acquisition system with 16 bit resolution and 1 MHz maximum sample rate
[3].
Table I. Materials Properties
Material
Inner plaster
Brick wall
Thermal insulation
Outer plaster

Density (kg/m3)
1083
1000
20
1680

c p (J/K.kg)
1085
835
1210
1085

k (W/mK)
0.87
0.45
0.037
1.4

3. EXPERIMENTAL ANALYSIS
The experiments are performed during winter season of 2015-2016. During the experiments room thermostat
is used for measure the inside temperature.
Fig. 3 presents the temperature distribution of inside and outside wall surface at different thickness, different
indoor temperature and same outdoor temperature. Outdoor wall surface temperature for 3 cm insulation is
approximately -1 °C and for 5cm insulation is approximately -2 °C. In inside area, values of wall surface
temperatures are 22 °C and approximately 18 °C for 3 cm and 5 cm thicknesses of insulation, respectively.
Temperature difference between wall surface and thermal bridge is approximately 4 °C. Corner wall where the
wall and the beam are joined is the lowest temperature value is measured. Temperature difference between wall
surface and corner wall is approximately 8 °C.
Figs. 4 and 5 present the temperature distributions of inside and outside wall surface at different thickness,
same indoor temperature and different outdoor temperature.
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In Fig. 4, when the temperature distributions are compared, it is measured that indoor wall surface temperature
of 5 cm is more than 3 cm. Outside wall surface temperature for 3 cm insulation is -2 °C and approximately -5
°C for 5 cm insulation. As seen from the results, in outside temperature values of 5 cm are lower than 3 cm due
to low heat loss.
In Fig. 5, when the temperature distributions are analyzed, the outside wall surface temperature values are
measured as -5.5 °C and -7 °C for insulation thicknesses of 3 and 5cm, respectively. However, the joint of wall
and floor called as thermal bridge is the area where maximum heat loss is seen. Therefore, in indoor,
temperature difference between surfaces of wall and thermal bridge is approximately 3°C.
In outdoor, there are three thermal bridge formation areas in 3 and 5 cm insulation. The formations are wallfloor, wall-roof and joint point of wall-corner insulation. When all the thermal bridge temperature values are
examined in the outdoor environment, the measured temperature value decreases as the insulation thickness
increases.
(A)

(B)

3 cm (T in : 23 °C T out :-2 °C)

5 cm (T in : 20 °C T out : -2° C)

Fig. 3. Temperature distribution of outside insulated wall (A) Outside (B) Inside

(A)
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(B)

3 cm (T in : 20 °C T out :-3 °C)

5 cm (T in : 20 °C T out : -4 °C)

Fig. 4. Temperature distribution of outside insulated wall (A) Outside (B) Inside
(A)

(B)

3 cm (T in : 20 °C T out :-6 °C)

5 cm (T in : 20 °C T out : -8 °C)

Fig. 5. Temperature distribution of outside insulated wall (A) Outside (B) Inside
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4. NUMERICAL ANALYSIS
The wall structures calculated in two-dimensional by using Fluent software program for outside and inside of
the wall surface. Temperature contours, heat flux and local temperatures were found. For all analyses, outside
and inside heat transfer coefficients were assumed as 25 W/(m2K) and 8 W/(m2K), respectively [6].
Quadrilateral mesh structure was used for simulation with total of 260000 elements for 3 cm insulation and
280000 elements for 5 cm insulation.
The measured and calculated temperature values for thickness are shown in Tabs. 2 and 3. As seen the measured
and calculated temperature values are very close to each other. However, the effects of snow radiation, groundwall radiation and also wind effects are non-calculated in numerical calculations by Fluent program. Therefore,
it is considered that the difference between the calculated and measured results can be acceptable. Besides, the
calculated outside surface temperatures are seen to decrease when insulation thickness increased.
Also in numerical analysis, the same indoor temperature value (20°C) and different outdoor temperature values
(-2,-4,-8°C) were entered into the Fluent program to obtain the temperature distribution. Calculated temperature
distribution in wall is shown in Fig. 6. Heat flux vectors are only shown for environmental condition of T in =20
°C and T out :-2 °C. As seen from the Fig. 6, the intensity of the heat flow vectors for 3 cm insulation are more
than that of 5 cm. Because thermal resistance of 5 cm insulation is more higher.
Temperature variations for different outside environments in wall structure are graphically presented for
different insulation thicknesses in Fig. 7. As seen from the figure, the temperature values linearly reduce from
the inside wall surface to the insulation but in the insulation where the heat resistance, they are maximum and
suddenly falling and in outer plaster, the temperature values linearly reduce again.
Fig. 8 shows temperature variations for different outside environments through the wall structure for different
insulation thicknesses in the same graphic. As seen in Fig. 8, when the insulation thickness increases, heat
losses decrease and so, a more efficient building structure will be formed.
Table II. Measured and calculated temperature values for 3 cm insulation
Thermal Camera (°C)

Ambient Temperature (°C)

FLUENT (°C)

Interior wall
surface

Exterior wall
surface

Inside

Outside

Interior wall
surface

Exterior wall
surface

22

-1,3

23

-2

20,7

-1,2

17,1

-2

20

-3

18,8

-2,3

19,2

-5,5

20

-6

17,6

-5,2

Table III. Measured and calculated temperature values for 5 cm insulation
Thermal Camera (°C)

Ambient Temperature (°C)

FLUENT (°C)

Interior wall
surface

Exterior wall
surface

Inside

Outside

Interior wall
surface

Exterior wall
surface

17,6

-1,7

20

-2

18,5

-1,6

17,4

-4,8

20

-4

18,4

-3,5

18,3

-8,5

20

-8

17,2

-7,4
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(A)

(a)

(b)

(c)

(B)

(a)

(b)

(c)

Fig. 6. Temperature distribution in wall structure (A)-3cm (B)-5cm
(a) (T in :20°C T out :-2°C) (b) (T in :20°C T out :-4°C) (c) (T in :20°C T out :-8°C)

(a)
(b)
Fig. 7. Temperature variations for different outside environments in wall structure
(a)-3cm insulation (b)-5cm insulation
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A-Inner Plaster B-Brick wall C-Insulation of 3cm D-Outer plaster E-Insulation of 5cm
Fig. 8. Temperature variations for different outside environments in wall structure
(A) (T in :20 °C T out :-2 °C) (B) (T in :20 °C T out :-4 °C) (C) (T in :20 °C T out :-8 °C)

5. CONCLUSION
The importance of the energy in developing technology is increasing day by day. Human being is in search of
making the existing energy more efficient. In buildings, thermal insulation is primary necessity of the energy
saving. In this study, the effect of different thickness of thermal insulation material on energy saving is
examined. A wall type is chosen in city of Sivas where in the centre of Anatolia. Different thickness of
polystyrene (3 and 5 cm) is applied. Wall surface temperature values are measured on different days and two
dimensional heat transfer simulations are performed by using Fluent program. It is seen that in outdoor, the
values of surface temperature decrease when the insulation thickness is increased. Also, in outside, heat
insulation application decreases temperature values of thermal bridge. In indoor, when wall surface
temperatures are compared, it is seen that the values of surface temperature increase when the insulation
thickness is increased. However, the measured and calculated temperature values are very close to each other.
It is considered that the reason of this temperature difference is environmental conditions. The obtained results
showed that IR thermal camera can be used directly to determine heat losses from the building elements.

6. NOMENCLATURE

7. SUBSCRIPTS

h: Heat transfer coefficient (W/m2K)
k: thermal conductivity (W/mK)
T: temperature (°C)
x: coordinate along wall thickness
L: wall thickness

in: inside
out: outside
n: inner wall layer
l: outer wall layer
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Abstract
In this paper, thermodynamic assessment of a solar energy based biomass gasification process for power,
heating, cooling and fresh water production is investigated by using the energetic and exergetic analysis
viewpoint. This integrated system consists of mainly six sub-systems, such as i-) concentrating solar
collector system, ii-) biomass gasifier, iii-) gas turbine process, iv-) Rankine cycle, v-) single effect
absorption cooling system, and vi-) fresh water production cycle. The exergy destruction rate, energy and
exergy efficiencies of system components are calculated, and given in tables and figures. In addition,
different design indicators are investigated for better system design.
Keywords: Solar, biomass, energy, exergy, multigeneration

1. INTRODUCTION
Today, the consumption of energy is increasing rapidly, due to increase in population and living standards. In
the parallel to this, the environmental problems have begun to emerge such as global warming, ozone
depletion, acid rains, etc. Therefore, efficient use of the energy sources and minimize harmful emissions are
indispensable in energy production and consumption processes [1]. Moreover, renewable energies contribute
to the slowdown of existing energy and environmental problems because of the features of clean energy
sources and abundant storage [2-4].
The solar energy and biomass, have different properties, and provide many advantages when the used
together in multigeneration systems. Apart from enhancing the energy conversion process, the hybrid biomass
can be used as a complementary fuel to achieve a constant and longer operating duration for a solar energy
system [5]. A multi-generation system can make the process producing more than three different
commodities, such as electricity, hydrogen, oxygen, cooling and heating, hot water, fresh water and air,
synthetic fuels, chemicals, ice production and process heat generation with the same source of the input
energy. Because of the multigeneration systems suggestion several benefits, such as low cost, low
environmental problems and higher efficiency, these systems are rapidly spreading in last years [6] 1.
Yüksel et al. [7], have presented that the thermodynamic performance assessment of a novel solar based
multigeneration system for producing heating, cooling, electricity, hydrogen and hot water. In their study, the
highest exergy destruction rate and exergy destruction ratio are observed in parabolic trough collector as 1955
kW and 18.97%, respectively, exergy efficiency of PTC is calculated as 43.14%. An integrated ammonia water Kaline-Rankine cycle for power production and heating performance are investigated in Zhang et al.
[8]. They have calculated as thermal and power recovery efficiencies of Kaline cycle are 20.9% and 17.4%
1 *
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respectively. Ratlamwala et al. [9] have studied a thermodynamic analysis of an integrated system for meet
buildings of heating/cooling and power demand. Al-Sulaiman et al.[10] have presented a exergy modeling o a
new solar driven trigeneration system. Their cases are considered; electrical-power, cooling-cogeneration,
heating-cogeneration, and trigeneration. According to results, the maximum exergy efficiency for solar mode
is 20%.
The objective aim of this study, thermodynamic assessment of a solar energy based biomass gasification
process for power, heating, cooling and fresh water production by using the energetic and exergetic analysis
viewpoint. In addition to that, the impacts of different design indicators and reference ambient parameters and
solar radiation on the thermodynamic performance of integrated multigeneration system are analyzed.

2. DESCRIPTION of INTEGRATED SYSTEM
The schematic diagram of solar energy based integrated gasification cycle for power, heating, cooling and
fresh water production is illustrated in Figure 1. This integrated system consists of mainly six sub-systems,
such as i-) parabolic dich collector system, ii-) biomass gasifier, iii-) gas turbine process, iv-) Rankine cycle,
v-) single effect absorption cooling system, and vi-) fresh water production cycle

Fig. 1. The schematic diagram of a solar energy based biomass gasification process
The schematic diagram of the biomass and solar energy based distillation process to produce fresh water from
saline water is given in the left side of Fig. 1. The desalination proses consists of the pump that pressurizes
the saline water, the filter to remove the coarse-grained particles, the energy recovery sub-component, the
osmotic membrane to filter thin-grained particles and salt and the fresh water tank to store the domestic
water. With the utilization of the osmotic membrane, the conversion to domestic water can be provided with
better quality. As biomass sample, wheat straw is selected due to its availability and low moisture content.
The operating parameters of gasification chamber are shown in Table I.
Table II. Biomass gasification chamber operating conditions
Operating conditions
Value
Gasifier temperature (°C)
826
Gasifier pressure (kPa)
0.17
Steam/Biomass ratio
0.45
Sand/Biomass ratio
0.03
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3. THERMODYNAMIC ANALYSIS
Thermodynamic performance of the integrated system is investigated by conducting quantitative energy and
exergy analyses. In this book chapter, the assumptions, basic concepts, procedure, and equations used to
evaluate integrated systems performance are defined and expressed. The following assumptions are made for
the thermodynamic analysis of integrated gasification cycles.




Pressure drops and heat losses in piping are negligible,
The system parts are well insulated and therefore are taken as adiabatic,
For the integrated gasification cycles for multi-generation aims, the steady-state, steady-flow
operating conditions exist,
Kinetic and potential energy changes in all processes are negligible,
Dry and ash free portion of the feed-stock is completely reacted in the gasifier,
The reference temperature and pressure are taken as 25 °C and 101.3 kPa, respectively.
Change in the control volumes (gasification reactor and integrated system units) is disregarded.
The heat losses to environment are neglected.







The mass balance equation can be defined as follows;
(1)
are the mass flow rate. The subscripts
where
respectively.

and

are the inlet and outlet conditions of control volume,

Based on the steady-state and steady-flow process assumption, the energy balance can be defined as follows;
(2)
where
and
are the rates of heat and electricity flows inside the control volume, respectively,
specific enthalpy.

is the

Utilizing the second law of thermodynamics, the entropy balance equation can be defined as follows;

(3)
where stands for specific entropy and
is the rate of entropy generation. Unlike energy, entropy is not
conserved; it is generated during a system due to process irreversibilities. Therefore, the amount of entropy
leaving the control volume exceeds the input entropy due to entropy generation associated with
irreversibilities.
The general exergy balance can be written as below [11];
(4)
where
and
indicate the exergy transfer rates associated with heat and boundary or shaft work,
respectively. The exergy destruction rate defines the process irreversibility and it is illustrated in the equation
as

.
The thermal exergy flow can be defined as follows;
(5)

where

is the dimensionless exergetic temperature, usually defined as Carnot efficiency

working between the ambient temperature at
and the process temperature at
The exergy of work transfer rate can be defined as follows;

.
(6)

Exergy related to a stream flow is consisted of four major elements: physical exergy (
chemical exergy (

), potential exergy (

) and kinetic exergy (

exergy can be defined as follows;
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(7)
The kinetic and potential parts of exergy appear in the above equation are assumed to be negligible
during the course of this paper as the changes in velocities and within the process parts are unimportant
compared to the contributions of other indicators. The specific physical exergy parts can be written as
follows;
(8)
where
and
are specific enthalpies, and and
are the specific entropies at the real case and the
reference environment states, respectively.
The chemical exergy is the part of the flow exergy that is created by process involving heat transfer
rate and exchange of materials with the surroundings to bring the material to the dead state [12] The chemical
exergy of an ideal gas mixture can be defined as follows [13];
(9)
where

is the mole fraction of the part in the gas mixture.

As the measure of energy related performance, an energy efficiency of a system ( ) can be
described as the ratio of beneficial production from the system boundary to the energy inlet to the system.
(10)
On the basis of the second law of thermodynamics, the exergy efficiency can be described based on
the exergy content of the process inlets and outlets, which gives a better insight of process efficiency [14].
The exergy efficiency ( ) equations for steady state conditions can be defined as follows;
(11)

4. RESULTS and DISCUSSION
In order to better understand the integrated system performance, the parametric studies are given to
investigate the effects of different indicators, such as reference temperature, solar radiation intensity, gas
turbine inlet temperature and gas turbine inlet pressure on the integrated system exergy destruction rate and
exergy efficiency.
Exergy analysis reveals the both exergetic efficiency and exergy destruction of sub-units of an
integrated system. Fig. 2 shows exergy destruction rates of sub-units of the integrated system proposed in this
study. According to the figure, the largest exergy destruction rates occur in biomass gasifier, Brayton cycle
and solar collector with 33900 kW, 28200 kW and 22800 kW, respectively. These results indicate that those
sub-units should be improved in order to achieve higher exergy efficiencies than current ones. Fig. 3 shows
that exergy destruction ratios of sub-units of the integrated system. Similar to the Fig. 2; biomass gasifier,
Brayton cycle and solar collector have the highest exergy destruction ratios with 34.51%, 28.71% and
23.21%, respectively.

Fig.2. Exergy destruction rates for the solar energy based integrated biomass gasification cycle
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Fig. 3. Exergy destruction ratio for the solar energy based integrated biomass gasification cycle
Exergy efficiency is another product of exergy analysis which reveals the where the irreversibilities occur and
which part should be improved. According to the analysis results absorption cooling system has the lowest
exergy efficiency with 14.28% and exergy efficiency of whole system is 56.54% as seen from Fig. 4.

Fig. 4. Exergy efficiency for the subsystems of the solar energy based integrated biomass gasification cycle
Because the solar radiation intensity varies during the solar daylight, the variations of the integrated system
efficiency are analyzed. Fig. 5 demonstrates the variations of exergy destruction rate and exergy efficiency of
the concentrating collector sub-system for different values of solar radiation intensity. As seen in this figure,
the exergy destruction rate and exergy efficiency of parabolic collector for the solar mode increase with
increasing solar radiation intensity. This is because increasing the solar radiation intensity increases the outlet
temperature of the working fluid for the parabolic collector sub-system.
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Fig. 5. Exergy destruction rate and exergy efficiency of the parabolic dish collector system for solar mode
depending on the solar radiation intensity changes
Fig. 6 illustrates the variations with turbine inlet temperature of the exergy destruction rate and exergy
efficiencies for the integrated gasification cycles. When the turbine inlet temperature increases while keeping
other design parameters constant, the exergy destruction rates of solar energy based integrated gasification
cycle decreases as the pinch point temperature is constant. The exergy efficiencies are observed to increase
with increasing in turbine inlet temperature, because of the corresponding increase in net work output and
relatively smaller increase in heat addition to the cycle.
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Fig. 6. Effects of gas turbine inlet temperature on the exergy destruction rate and exergy efficiency of
integrated system

5. CONCLUSIONS
In the proposed study, the thermodynamic performance assessment of solar-based biomass gasification
process for power, heating, cooling and fresh water production is analyzed by using the energetic and
exergetic analysis viewpoint. This integrated system consists of mainly six sub-systems, such as i-)
concentrating solar collector system, ii-) biomass gasifier, iii-) gas turbine process, iv-) Rankine cycle, v-)
single effect absorption cooling system, and vi-) fresh water production cycle. In addition to that, the
parametric studies are conducted in order to find out how the ambient temperature, solar radiation gas turbine
inlet temperature, affect the performance of the integrated system. According to the obtained results from
study, the following concluding remarks can be drawn;
•

The exergy destruction rate of integrated system calculated as 98245 kW
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•
The highest exergy destruction rate is seen in biomass gasification sub-system.
•
The exergy efficiency of integrated system founded as 56.54%.
•
When the ambient temperature increases, the exergy destruction rate of the integrated system
decreases.
•
The exergy destruction rate and exergy efficiency of parabolic collector for the solar mode increase
with increasing solar radiation intensity.
•
When the turbine inlet temperature increases while keeping other design parameters constant, the
exergy destruction rates of solar energy based integrated gasification cycle decreases.
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Abstract
Nanofluids possess immense potential applications to improve heat transfer and energy efficient in
several areas including automotive, electric-electronics, nuclear, space and power generation. In recent
years, the researches have been continued as intense and active the use of nanofluids due to their
enhanced thermo physical properties over the fluids used commonly in automotives like water, oil and
fuel. Nowadays most of the researchers are trying to use the nanofluids for various automotive
applications such as coolant, fuel additives, lubricant, shock absorber and refrigerant. The goal of this
paper is to create the awareness on the promise and importance of nanofluids it will have on the future
automotive industry. For this purpose, this paper presents a comprehensive data based on existing
literature of nanofluids application in automobile for various aspects.
Keywords: Nanotechnology, Nanofluid, Thermo physical properties, Automotive industry.

1. GİRİŞ
Son yıllarda nanoteknoloji alanında oldukça fazla sayıda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Nano Bilimi ve Vakfı (NSF)’nın verilerine göre sadece ABD’de nanoteknolojiye yönelik pazar 2015 yılında
1 trilyon $’ı aşmıştır [1]. Şekil 1’de 2007–2011 yılları arasında nanoteknoloji için yapılan araştırma–
geliştirme yatırımlarının sürekli artığı görülmektedir.
Nanoteknoloji nanometre boyutundaki yapılarla ilgilenen bilim ve teknoloji dalıdır. Nanomateryaller çok
küçük boyutlu olduğundan fiziksel ve kimyasal özellikleri değiştirildiğinde tüm özellikleri değiştirilebilir. On
yıl önce Amerika menşeli bir araştırma laboratuarında su, yağ, etilen glikol gibi sıvıların içine 1~100 nm
boyutunda parçacıklar katılarak özel bir sıvı hazırlandı ve buna Choi tarafından nanoakışkan denildi [2].
Yapılan önceki araştırmalar nanoakışkanların termal iletkenlik, termal geçirgenlik, ısı transferi katsayısı,
viskozite gibi termo–fiziksel özelliklerinin su, yağ, etilen glikol gibi temel sıvılara göre daha iyi olduğunu
göstermiştir. Son yıllarda otomotiv endüstrisinde soğutma, yağlama, yakıt katkısı, darbe sönümleyici gibi
uygulamalarda nanoakışkanların kullanımı katlanarak artmıştır.
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Şekil 1. Nanoteknoloji için yapılan araştırma–geliştirme yatırımları

2. OTOMOTİV ALANINDA NANOAKIŞKAN UYGULAMALARI
2.1. Soğutma Sıvısı Olarak Nanoakışkanlar
Benzinli ve dizel içten yanmalı motorlar tüm dünyada ulaşım ve taşıma araçlarında yaygın kullanılan güç
kaynağıdır. İçten yanmalı motorlarda soğutma sistemi motorun soğutulmasını ve yolcu kabininin ısıl
konforunun teminini sağlamaktadır. Taşıt üzerindeki birçok sistemin çalışması soğutma sıvısı sıcaklığına
bağlıdır. Şekil 2’de metal malzemeler, metal olmayan malzemeler ve sıvılar için ısıl iletkenlik değerleri
verilmiştir.

Şekil 2. Faklı materyaller için ısıl iletkenlik değerleri
Su, yağ, etilen glikol gibi geleneksel ısı transfer akışkanları ısıl iletkenlikleri düşük olduğundan yetersiz bir ısı
transferi performansına sahiptirler. Diğer taraftan metaller yüksek ısıl iletkenliğe sahip olduklarından katı
parçacıkların herhangi bir sıvı içerisine katılması ısıl iletkenliği artıracaktır. Ancak, sıvı içine katılan
milimetre veya mikrometre boyutundaki parçacıklar çökme ve topaklanma eğilimi göstererek boru ve
kanallarda tıkanma ve aşınmaya neden olur. Nanoakışkanlarda ise katı parçacıkların sıvı içerisinde kararlı
yapıda kalmaları sağlandığından geleneksel ısı transferi akışkanlarına göre nanoakışkanların termo–fiziksel
özelliklerinde önemli iyileşmeler meydana gelir.
Choi & Eastman farklı sıvı akışkanlar içine çeşitli metal ve metaloksit nano materyaller katarak soğutucu
nanoakışkanlar hazırlamışlardır [2–5]. Putnam vd altın (Au) kökenli nanoakışkanlarının ısıl iletkenliğinin
yüklemeden bağımsız olduğunu belirlemişlerdir [6–7]. Nanoakışkanların taşınımla ısı transferi üzerine
yapılan deneysel çalışmalar nanoakışkanlar kullanıldığında ısı transferi oranında önemli iyileşmeler olduğunu
göstermiştir [8–13]. Nanoakışkanların ısıl iletkenliği üzerine yapılmış çalışmalara ait veriler Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1. Nanoakışkanların ısıl iletkenliğine ait veriler

Roubert vd 2008 yılında başlattığı endüstriyel soğutmada nanoakışkan kullanımı ile ilgili proje enerji
tasarrufu ve emisyonlarda azalma ile sonuçlandırılmıştır [27]. Singh vd radyatörlerde yüksek ısıl iletkenliğe
sahip nanoakışkanların kullanımını sonucunda radyatör yüzey alanının %10’a kadar azaltılabileceğini
belirlemişlerdir. Radyatör yüzey alanının küçülmesi ise yakıt verimliliği ve taşıt performansında artış
sağlamaktadır [28]. Vasu vd bir tüp tipi otomobil ısı eşanjöründe alüminyum oksit (Al 2 O 3 ) nanoakışkan
kullanılması durumunda ısı transfer oranının artan giriş havası sıcaklığı ile azaldığını tespit etmişlerdir [29].
Tzeng vd bir arazi taşıtının transmisyon sisteminde soğutucu olarak nanoakışkan kullanılması durumunda
sıcaklık dağılımı incelemişler ve nanoakışkanın termal performans açısından avantajlı olduğunu
bildirmişlerdir [30]. Ravikanth vd bir radyatörün ısı transferi performansını incelemek için bakır oksit (CuO)
ve alüminyum oksit (Al 2 O 3 ) içerikli nanoakışkanlar kullanmışlardır [31]. Çalışma sonucunda ısı transfer
katsayısının artan Reynold sayısı (Re) ve Al 2 O 3 konsantrasyonu ile arttığını belirlemişlerdir. Ayrıca, Şekil
3’de görüldüğü gibi artan Al 2 O 3 konsantrasyonu ile Re sayısı azalırken pompalama gücündeki azalma
artmaktadır. %10 Al 2 O 3 oranında pompalama gücündeki azalma oranı %77 olup aynı değer %6 CuO
oranında elde edilmiştir. Re sayısı ise artan nanoakışkan oranı ile önemli ölçüde azalmaktadır.

Şekil 3. Al 2 O 3 konsantrasyonu ile Re sayısı ve güçte değişim

Kulkarni vd bir dizel jeneratörde soğutma sıvısı olarak Al 2 O 3 içeren su ve etilen glikol
karışımından oluşan akışkan kullanmışlardır. Çalışma sonucunda ısı eşanjörü veriminin artan
nanoakışkan konsantrasyonu ile arttığını belirlemişlerdir [32].
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Şekil 4. Al 2 O 3 konsantrasyonu ile eşanjör verimi değişimi

2.2. Yağlayıcı Olarak Nanoakışkanlar
Otomobillerdeki yağlama uygulamalarında içine nano parçacıklar katılan mineral yağların aşınmayı
azaltmanın ve yük taşıma kapasitesini artırmanın en verimli yollarından biri olduğu belirtilmektedir [33]. Son
zamanlarda, birçok araştırmacı yük taşıma kapasitesi, aşınma dayanımı ve hareket eden parçalar arasında
sürtünmeyi azaltma gibi tribolojik özellikleri iyileştirmek için içerisine nano materyaller katılmış yağlayıcılar
üzerine araştırmalar yapmaktadır. Böylece bir aracın performansının artırılması yanında ömrü de nano
materyaller içeren yağlayıcılar sayesinde uzatılmış olacaktır. Osorio vd bakır oksit (CuO) içeren bir
yağlayıcının tribolojik özelliklerini incelemişlerdir. Bunun için polyalphaolefin (PAO6) içerisine 30~50 nm
boyutlarında nano CuO parçacıkları katmışlardır. Çalışma sonucunda PAO6 içerisine katılan CuO’in katkısız
yağlayıcıya göre sürtünmeyi azalttığı ve yüzeyden kopan parçalarla reaksiyona girerek sürtünmeyi önleyici
bileşikler oluşturduğu belirlenmiştir [34]. Kao ve Lin iki dökme demir parça arasındaki sürtünmeyi azaltmak
için titanyum oksit (TiO 2 ) nanoparçacıkları katkı olarak kullanmışlardır. Bunun için TiO 2 nano paracıklarını
parafin yağı içerisinde katarak sürtünme, yüzey pürüzlülüğü gibi tribolojik özellikleri incelemişlerdir.
Çalışma sonucunda nano parçacıkların yüzeydeki düzgünsüzlükler nedeniyle oluşan boşlukları doldurarak
sürtünme katsayısını azalttığını tespit etmişlerdir [35].

2.3. Yakıt Katkısı Olarak Nanoakışkanlar
Mevcut fosil yakıt kaynakları sınırlı olup yakın bir gelecekte tükeneceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, fosil
kökenli yakıtların yanması sonucu oluşan zararlı emisyonlar çevre kirliliğine neden olmaktadır. Taşıtlar hem
fosil kökenli yakıtların tüketiminde hem de çevre kirliliğinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle bilim
adamları ve mühendisler taşıtların performansını artırıp yakıt tüketimini ve zararlı emisyonları azaltmak için
sürekli yeni yöntemler geliştirmektedirler. Bu yöntemler arasında taşıt ağırlığının azaltılması, motor
performansının iyileştirilmesi, emisyonların azaltılması ve elektronik kontrol sistemlerinin kullanımı
sayılabilir. Taşıtlarda yakıt ekonomisi sağlamak ve zararlı emisyonları azaltmak için uygulanan yöntemlerden
biri de nanoteknolojideki gelişmelerin sonucunda elde edilen nanoparçacıkların yakıt katkısı olarak
kullanılmaya başlanmasıdır. Konvensiyonel yakıtlara nanoparçacıkların katılmasının yanma veriminin
artmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Amerika NSF’deki bilim adamları katı roket yakıtı içerisine %0,5
oranında alüminyum oksit (Al 2 O 3 ) katkısı ile yanma veriminde %10~25 oranında iyileşme sağlamayı
başarmışlardır. Ayrıca, Al 2 O 3 katkısının yanma hızını artırdığını bildirmişlerdir [36]. Kao vd alüminyum
oksit (Al 2 O 3 ) katkısının dizel motorlarda kullanımının etkilerini incelemişlerdir. Alüminyum nano
parçacıklarının yüksek kimyasal aktiviteye sahip olması sebebiyle yüksek sıcaklıklarda su buharı ile
reaksiyona girerek hidrojen oluşturduğu belirtilmiştir. Böylece yanma veriminin arttığı ve yakıt tüketiminin
azaldığı bildirilmiştir [37]. Selvan vd dizel-biyodizel karışım yakıtı kullanılan bir dizel motorda seryum oksit
(CeO 2 ) nanoakışkan kullanımının performans ve emisyon karakteristiklerine etkilerini deneysel olarak
incelemişlerdir. Seryum oksidin oksijen katalizörü gibi davranarak karbonmonoksitin (CO) karbondioksite
(CO 2 ) dönüşmesini ve azot oksitlerin (NO x ) miktarının azaltılmasını sağladığı belirtilmiştir. Çalışma
sonucunda seryum oksit katkısı sayesinde yakılabilen yakıt miktarının dolayısıyla yanma veriminin arttığı
emisyonların ise azaldığı görülmüştür [38]. Gan ve Qiao mikro ve nano boyutta alüminyum (Al) parçacıkları
içeren etanol damlacıklarının yanma karakteristiklerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda n-Al
parçacıklarının katalizör olarak davrandığını yakıtın tamamen yanmasını sağladığını tespit etmişlerdir [39].

2.4. Darbe Sönümleyici Olarak Nanoakışkanlar
Darbe sönümleyiciler (amortisörler) taşıtlarda konforlu bir sürüş sağlamak için kullanılan elemanlardır.
Modern taşıtlarda salınım ve titreşimleri azaltmak amacıyla yaygın olarak hidrolik amortisörler
kullanılmaktadır. Amortisörlerde kullanılan hidrolik akışkanların içerisine manyetik nano parçacıklar
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katılmasıyla özel sıvılar hazırlanmaktadır. Bu şekilde hazırlanan akışkanlara manyeto reolojik veya elektro
reolojik nanoakışkanlar adı verilmektedir. Bu tip manyetik nanoakışkanların viskozitesi manyetik alana
uygulanan gerilmenin şiddetine bağlı olarak değişebilmektedir. Manyetik nanoakışkanlı amortisörler
günümüzde Audi Le Mans Quattro gibi bazı lüks otomobillerde kullanılmaktadır.

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Nanoakışkanların otomobillerde ısı transferi, yağlama, yakıt katkısı ve darbe sönümleyici gibi birçok alanda
kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. Bu çalışma sonucunda aşağıdaki sonuçlar özetlenebilir.
•

Taşıtlarda kullanılan soğutma sıvılarının içerisine nanomateryaller katılarak içten yanmalı motorların
performansı %5~10 arasında artırılabilmektedir.

•

Taşıtlarda kullanılan yağlayıcıların içerisine nanomateryaller katılarak bu yağlayıcıların yük taşıma
kapasitesi, aşınma dayanımı ve sürtünme katsayısı gibi tribolojik özellikleri iyileştirilerek hem taşıt
performansının artırılması hem de taşıt ömrünün uzatılması mümkün olabilir.

•

Konvansiyonel yakıtların içerisine nanomateryallerin katılmasıyla yanma veriminin artırılıp zararlı
emisyonların azaltılabilmesi mümkündür.

•

Amortisörlerde nanoakışkanlar akıllı malzemeler olarak kullanılıp farklı sürüş koşullarında oluşan
titreşimler etkili biçimde absorbe edilebilir.

•

Nanomateryallerin otomotiv endüstrisi ve diğer alanlarda kullanımına yönelik çok sayıda ve ileri
düzeyde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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Abstract
In the traditional plane surface grinding technique, the grinding wheel removes the chips from the
surface of the workpiece by rotating around its own axis. In the present study, the plane surface is
grinded by imparting a secondary axial rotation motion to the plane surface grinding technique by means
of a new type mechanism. In other words, the wheel of the plane surface grinding carries out the grinding
by rotating at the same time both around its own axis and around the secondary axis. The surface
roughness values of the workpieces, which was machined by the designed this new plane grinding
technique have been modelled by Taguchi orthogonal test design. In this orthogonal design, the depth of
cut, the spindle turn and the type of grinding wheel have been chosen as control factors. The surface
roughness values have been estimated by selecting L9 orthogonal test design method with three factors
and three levels in each factor. The effect of the specified control factors on the surface roughness have
been demonstrated by performing the ANOVA test. Depending on the Signal/Noise ratios obtained by
Taguchi model, the effect of the control factors on surface roughness have been determined. According to
the obtained modelling results, the spindle turn on the surface roughness is the first order, followed by
depth of cut and type of grinding wheel respectively.
Keywords: Plane surface grinding, Surface roughness, ANOVA, Taguchi ortogonal design.

1. GİRİŞ
Bitirme işlemlerinde, iş parçalarının istenilen şekilsel doğruluk, ölçü toleransları ve ölçü tamlığında elde
edilebilmesine olanak tanıyan önemli bir imalat yöntemi olan taşlama işlemi sıklıkla tercih edilmektedir. Bu
bitirme işlemi genellik ile iş parçalarının vargel, freze ve torna vb. işleme sonucunda yeterli tamlıkta ve yüzey
kalitesi elde edilmediği durumlarda kullanılır [1]. Genel olarak, bir iş parçasının yüzeyin taşlanmasında ideal
kesme derinliği, yanal yer değiştirmeyle miktarı sonucu oluşan kazıma, aşındırıcı taşın cinsi, tezgah tabla
hareketi ve titreşim gibi birçok işlem kombinasyonu gerekmektedir. Düzlem yüzey taşlama işleminde, kontrol
edilebilen ve edilemeyen bu çok sayıdaki parametreler taşlama işlemini doğrudan etkilemektedir.[2]. Yüzey
pürüzlülüğünün iyileştirilmesi için bu parametreler üzerinde çeşitli değişikliklere gidilmiş ve bu konuda
oldukça farklı çalışmalar yapılmıştır.
Warkentin ve ark., çalışmalarında, taşlama taşının düz ve üzerinde yiv açılmış şekli ile yüzey taşlama işlemi
yapmışlardır. Taş yüzeyine yiv açmak için sivri uçlu bir elmas bileme ucu kullanılmış ve değişik adımlarda
yiv açılmıştır. Taşlama yüzey kalitesinde ise aynı Ra değerleri yivsiz taştaki ile 3 kat daha fazla talaş
derinliğinde elde edilmiştir [3]. Adıyaman ve ark., YTM modelini kullanarak geleneksel düzlem yüzey
taşlama tekniği ile YTM taşlama tekniğini karşılaştırmışlardır. Geleneksel düzlem yüzey taşlama tekniğinde
taşın ilerleme yönüne paralel, dik ve açılı olan yönlerde, farklı yüzey pürüzlülük değerleri oluşmaktadır.
YTM taşlama tekniğinde ise taşın ilerleme yönünden bağımsız olarak her bölgede aynı (Ra) yüzey pürüzlülük
değerleri elde edilmiştir. (Ra) yüzey pürüzlülük değerleri de benzer şekilde geleneksel düzlem yüzey taşlama
tekniğine göre daha düşük değerlerde çıkmıştır [4]. Adıyaman ve ark., bir diğer çalışmasında YTM taşlama
* Corresponding author. Tel.: +90-488-217-4182 Dahili: 4182: fax: +90-488-217 3601.
E-mail address: sehmus.baday@batman.edu.tr (Ş. Baday).
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tekniği uygulamasında kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi deneysel olarak incelenmiştir.
YTM sistemi ile geliştirilen yeni dönme hareketi olan fener mili devrinin artması ile yüzey pürüzlülüğünde
(Ra) daha düşük değerler elde edilmiştir. Talaş derinliğinin artması ile geleneksel düzlem yüzey taşlama
tekniği ile benzer olarak Ra değerlerinde büyüme meydana gelişmiştir [5].
Adıyaman ve ark., YTM taşlama tekniğinde kullanılan birinci dönme hareketi ile sisteme eklenen ikinci
dönme hareketi için gerekli olan motor gücünü MATLAB programı kullanılarak modellemişlerdir. [6]. Demir
ve ark., benzer bir çalışmada, sistemdeki ikinci dönme hareketinin taşlama kuvveti matematiksel modelleme
yöntemiyle hesaplamışlardır. [7]. Gürbüz ve ark., çalışmalarında AISI 1050 çeliğin yüzey pürüzlülük
değerlerini Taguchi L36 karma ortogonal deney tasarım yöntemi ile değerlendirmişlerdir. [8]. Baday ve ark.,
küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmış orta karbonlu çeliğin kesme parametrelerine bağlı olarak işlenmesi
sonucunda oluşan kesme kuvvetlerini taguchi deney tasarım ile değerlendirmişlerdir. Taguchi ortogonal
deney tasarımı yöntemi ile beş faktör, iki ve üç seviyeli Taguchi L36 (2^2 3^3) karma ortogonal deney
tasarım yöntemi kullanılarak kesme kuvvetleri değerleri tahmin etmişlerdir. [9]. Kishore ve ark., kesme
kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerlerini tahmini için Taguchi ortogonal L27 deney tasarımı yapmışlardır
[10]. Kosaraju ve ark., çalışmalarında üç faktör, üç seviye belirleyerek Taguchi L9 ortogonal deney tasarımını
gerçekleştirmişlerdir [11]. Manjunatha ve ark., tornalama işleminde teğetsel, eksenel kuvvetleri ve yüzey
pürüzlüğünün optimum elde etmek için Taguchi tasarım metodunu kullanmışlardır. Taguchi ortogonal L27
deney tasarımında, üç faktör ve üç seviye belirleyerek programı oluşturmuşlardır. [12]. Karabulut
çalışmasında dört faktör; malzeme türü, kesme hızı, kesme derinliği ve ilerleme ve üç seviyeli Taguchi karma
ortogonal tasarımı L18 (2^1 3^2) belirleyerek, kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü değerlerini tahmin
etmiştir. [13]. Ahmed ve ark., tornalamada işlemlerinde eksenel ve radyal kuvvetlerin optimum değerlerini
Taguchi L9 ortogonal tasarım metodunu kullanarak gerçekleştirmişlerdir [14]. Altın, Inconel 600 süper
alaşımının tornalanmasında işleme parametrelerinin optimizasyonun Taguchi metodu kullanarak
gerçekleştirmiştir. Çalışmasında L18 (2^1 3^2) Taguchi karma ortogonal tasarımı belirleyerek kesme
kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerlerini belirlemiştir. [15]. Mahamani, üç faktör ve üç seviyeli Taguchi
ortogonal L27 deney tasarımı seçilerek esas kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülük değerlerini tahmin etmiştir.
[16]. Gerçekleştirilen bu çalışmalara ek olarak yüzey pürüzlülüğü ile ilgili çok sayıda Taguchi ortogonal
tasarımın yapıldığı görülmüştür [17-21].
Literatür araştırması sonucunda yukarıda söz edilen çalışmalara ek olarak düzlem yüzey taşlama ile ilgili çok
sayıda çalışma yapılmış olup, bu çalışmalar farklı kategorilerde gerçekleştirilmiştir. Bunlar; taşlama
performansı üzerine olanlar [22, 23], düzlem yüzey taşlamada yüzey kalitesi, kesme parametreleri, yüzey
kalitesinin iyileştirilmesi, yüzey pürüzlülüğü ve sonuçlarının ölçümü üzerine yapılanlar [22-26]. Taşın
topoğrafik yapısı, taş unsurlarının kesme üzerine etkileri vb. konularda yapılanlar [27-33], taşlama şekline ve
yöntemi ile ilgili olanlar [34-36]. Düzlem yüzey taşlamada, bilgisayar teknolojilerine ve yeni gelişen
teknolojilere uyum ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalar [37-41] ve tüm bunlara ek olarak modelleme ile ilgili
yapılan çalışmalar [6-21, 42-46] şeklinde kategorize edilebilir. Bu çalışmada ise yeni bir tip düzlem taşlama
yönteminin taşın cinsi, kesme derinliği ve fener mili devrinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini
belirlemek için Taguchi L9 ortogonal deney tasarımı ile faktörlerin etkisi ve ayrıca ANOVA testi
gerçekleştirilmiştir.

2. YENİ TAŞLAMA METODU
Tasarlanan yeni bir tip düzlem yüzey taşlama mekanizmasının CNC freze tezgâhının fener miline bağlanmış
olan montajlı resmi (a) ve bu montajlı mekanizmaya ait teknik resmi (b) Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. a) Mekanizmanın CNC tezgâhına montajlı hali b) YTM tekniği montajına ait teknik resmi

Geliştirilen YTM’de geleneksel düzlem taşlamanın aksine iki faklı eksende dönme hareketi sağlanmıştır.
Bunların birincisi çevresel dönme hareketidir. İkincisi ise dönme hareketi taşın çevresel dönme eksenin dik
yönde yaptığı ikinci dönme hareketidir (Eksenel dönme hareketi).
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2.1. Çevresel Dönme Hareketi
Oluşturulan YTM sayesinde taşın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme hareketi sağlanmıştır. Bu hareket
çevresel dönme hareketi olarak adlandırılmaktadır ve mekanizmadaki aktarımı Şekil 3’a da gösterilmektedir.
Bu mekanizma vasıtasıyla taşın devri 7015 dev/dak olarak elde edilmiştir. Şekil 2’deki montaj resim
numaraları: Tabla (1) bağlantı milleri (2) ile CNC, freze vb tezgâh fener millerine monte edilir. Tablaya (1)
bağlı motor (3) vasıtası ile kasnak (4) döndürülür. Kasnağın (4) çevirdiği kayış (5) vasıtası ile karşı kasnak
(7) döndürülür. Karşı kasnak (7) büyük düz dişliye (8) bağlıdır ve bunlar (7 ve 8) karşı kasnak (7) ve düz
dişlinin (8) rulman ile monteli ana yatağa (6) bağlıdır ve bu yatak (6) tablaya (1) monte edilmiştir. Kayış(5)
ile dönen karşı kasnak (7) ve buna bağlı olarak dönen düz dişli (8) pinyon dişliyi (9) çevirmektedir. Pinyon
dişliye (9) bağlı olan ara mil (10) ile konik1 dişli (11) çevrilmektedir. Dönen konik 1 dişli (11) ile hareket 90
derece 1:1 oranında çevrilerek konik 2 dişlisini (12) çevirmekte ve konik 2 dişlisi (12) taş mili (13) ile
taşlama taşını (14) taş mili (13) ekseni etrafında dönmesine olanak tanımaktadır.

2.2. Eksenel Dönme Hareketi
CNC veya freze tezgâhı fener miline (15) bağlı olan ana mil (16) ile ana mile (16) bağlı olan taşlama taşı
yatağı (17) çevrilmektedir. Taşlama taşı yatağına (17) taş mili (13) ile rulmanla monte edilen taşlama taşı (14)
ana mil (16) ekseni etrafında dönmektedir (Şekil 2 a ve b).

Şekil 2. Yeni bir tip düzlem yüzey taşlama mekanizmasının elemanları
a) Çevresel Dönme Hareketi (Birinci Dönme Hareketi)
b) Eksenel dönme hareketi (İkinci dönme hareketi)

3. MATERYAL VE METOT
3.1. Numunelerin Seçimi
Deneylerde taşlama işlemi için iş parçası malzemesi olarak makine imalat sektöründe çok yaygın bir kullanım
alanına sahip olan St37-2 çelik kullanılmıştır. Bu iş parçasına kimyasal analiz yaptırılmış ve malzemeye ait
kompozisyon belirlenmiş ve kimyasal analizi Tablo I’de verilmektedir. Deney numuneleri 100x10x80 mm
ebatlarında hazırlanmıştır.
TS EN
10025:2:2006
S235JR

DIN 17100
ALMANYA
ST 37-2

Tablo I. Deney numunesi kimyasal analizi
%C
%Mn
%P
%S

%N

%CU

0,19

0,014

0,60

1,50

0,045

0,045

Belirlenen aralıklara göre dizilen iş parçaları manyetik tabla ile sabitlenmiş ve her bir iş parçası için farklı
kesme parametreleri ile düzlem yüzey şeklinde taşlanmıştır (Şekil 3a). Soğutma sıvısı olarak bor yağı
kullanılmış, taşlama tezgâhının tabla hareketleri ise zikzak ilerleme şeklinde programlanmıştır (Şekil 3b).

Şekil 3. a) Numunelerin tablaya yerleşimi b) CNC tezgâhta düzlem yüzey taşlama hareket şekli

3.2. Talaş Derinliği
Bu deneysel çalışmada üç farklı taş tane tipi; 36, 46 ve 60 taneli taşlar seçilmiş olup kullanılan taşlara ait tane
büyüklükleri hakkındaki bilgiler Tablo II’de verilmiştir. Talaş miktarı seçilecek olan malzeme sertliğine göre
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değişkenlik göstermektedir. Genel olarak taşlama işlemi bir bitirme işlemi olarak kullanıldığı için mümkün
olduğu kadar kesme derinliği az seçilmelidir. Dolaysıyla bu deneysel çalışmada 0,01, 0,02 ve 0,03 mm olmak
üzere 3 farklı talaş derinliği seçilmiştir.
Tane Büyüklüğü
25.4 / 36 = 0.705 mm
25.4 / 46 = 0.552mm
25.4 / 60 = 0.423 mm

Tablo II. Deneylerde kullanılan taşlara ait bilgiler[36]
Max. talaş kaldırma kapasitesi (Tane büyüklüğünün yarısı)
0.705 / 2 = 0.352 mm
0.552 / 2 = 0.276 mm
0.423 / 2 = 0.211 mm

3.3. Taşlama Taşının Belirlenmesi
YTM’de olası tüm kazaları önlemek adına bileme ve dengeleme işlemlerini önlemek, sistem yükünü
azaltmak ve titreşim sorunlarını en aza indirmek amacıyla küçük çaplı taşlama taşları seçilmiştir. Kullanılan
genişliği 16 mm olup delik çapı 20 mm, taşlama taşının çapı 75 mm şeklinde imal edilmiştir. Düzlem
yüzeylerin taşlanmasında KARBOSAN marka 3 farklı taş seçilmiştir. Bu taşlara ait özellikler Tablo III’te
verilmiştir.
Taşın çapı
75 mm
Aşındırıcı madde
NK
NK
NK

Tablo III. Taşlama taşlarına ait özellikler
Taşın delik çapı
Taşın genişliği
20 mm
16 mm
Tane büyüklüğü
Sertlik
Dokusu
36
P
5
46
O
5
60
N
5

Bağlayıcı
V
V
V

İş parçalarının taşlanmasında tabla ilerleme değeri 200-375 mm/dak aralığında belirlenmiştir. YTM’de tabla
ilerleme değeri olarak 300 mm/dak seçilmiştir. Yüzey pürüzlülük ölçümleri üç farklı tabla ilerleme yönüne
paralel yönde (Şekil 4 a yönü), dik yönde ( Şekil 4 b yönü) ve 45 derecelik çapraz yönde (Şekil 4 c yönü) iş
parçalarının işlenmiş yüzeylerinin üzerinden Ra değerleri alınmıştır.

Şekil 4. İş parçalarının yüzey pürüzlülük ölçümlerinin alınma yönleri

Yüzey pürüzlülük ölçümleri elmas uçlu SJ-210 MITUTOYO marka yüzey pürüzlülük cihazı ile ölçülmüştür.
Yüzey pürüzlülük ölçümleri iş parçasının üzerinden Şekil 5’te gösterildiği gibi 6 farklı bölgeye ayrılmıştır.
Her bölgenin kendi ilerleme yönünde 4 farklı yerden Ra değerleri alınmıştır. Alınan her bölgeye ait 4 adet Ra
değerlerinin aritmetik ortalaması alınmış ve çıkan değer o bölgeye ait Ra değeri olarak kabul edilmiştir.

Şekil 5. Yüzey pürüzlülük değerlerinin iş parçası üzerinden alınma bölgeleri ve yönleri

4. TAGUCHI DENEY TASARIMI
Yeni bir düzlem taşlama mekanizması ile işlenen iş parçalarının yüzeyinden elde edilen yüzey pürüzlük
değerlerinin değerlendirilmesinde Taguchi Ortogonal deney tasarım yöntemi kullanılmıştır. Deney tasarımı
ve analizi için Minitab programı kullanılmıştır. Taşlama işleminden kontrol faktörleri olarak yüzey
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pürüzlülüğüne etki eden taşın cinsi, kesme derinliği ve fener mili devri seçilmiş ve her bir faktör için üçer
seviye belirlenmiştir. Bu deney tasarımında kullanılan kontrol faktörleri ve seviyeleri Tablo IV’de verilmiştir.
Tablo IV. Deneylerde kullanılan faktörler ve seviyeler
Seviyeler
1
2
Taşın cinsi
36
46
Kesme Derinliği (mm)
0,01
0,02
Fener mili devri (dev/dak)
80
160
Faktörler

3
60
0,03
240

Tablo IV’deki her bir faktör ve her bir faktörün seviye sayısı dikkate alındığında toplam 3 değişken için
3x3x3=27 adet deneyin yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu deneylerin tamamının yapılması yerine
Taguchi metodu kullanılarak dokuz adet deney ile L9(3^3) yüzey pürüzlülük değerleri tahmin edilmiştir.
Minitab programı vasıtasıyla oluşturulan L9 ortogonal deney tasarımı Tablo V’te verilmiştir. Tablo V’te hem
faktörlerin gerçek değerleri hem de bu değerleri sembolize eden seviyeler verilmiştir.
Tablo V. Faktörlerin sembolleri ve gerçek değerleri.
Kesme Derinliği
Fener mili devri
(mm)
(dev/dak)
Gerçek
Seviye
Gerçek
Seviye
Gerçek
Değer
Değer
Değer
T1
1
0,01
1
80
T1
2
0,02
2
160
T1
3
0,03
3
240
T2
1
0,01
2
160
T2
2
0,02
3
240
T2
3
0,03
1
80
T3
1
0,01
3
240
T3
2
0,02
1
80
T3
3
0,03
2
160

Taşın Cinsi

Deney
No

Seviye
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
2
2
2
3
3
3

Yüzey
Pürüzlülüğü
(µm)
0,650
0,611
0,448
0,478
0,589
0,764
0,448
0,675
0,557

İş parçasının istenilen tamlık ve toleranslarda elde edilmesi için istenilen yüzey kalitesinin en ideal seviyede
olması istenir. Yüzey kalitesi yüzey pürüzlülük değerinin en düşük olması ile elde edilebilir. Bundan
sebeplerden dolayı yüzey pürüzlülük verilerinin değerlendirilmesi açısından yüzey pürüzlülük değerlerinin en
düşük seviyede olması istenilmektedir. Bu belirlenen hedef için Sinyal Gürültü (S/N) oranının
hesaplanmasında “en küçük en iyidir” formülü kullanılmıştır. Sinyal gürültü formül aşağıda bulunan Eşitlik
1’de gösterilmiştir.
(1)
Burada;

: Performans karakteristik değeri (yüzey pürüzlülüğü),

:

değerlerinin sayısıdır.

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Taşın cinsi, kesme derinliği ve fener mil devri faktörlerinin ve her bir faktör için üçer seviye belirlenerek
yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini gösteren sinyal gürültü oranları Tablo VI’da verilmiştir.
Seviye
1
2
3
Delta
Sıralama

Tablo VI. Sinyal Gürültü Oranlı
Taşın cinsi
Kesme derinliği
4,998
5,709
4,449
4,097
5,15
4,798
0,708
1,612
3
2

Fener mili devri
3,165
5,258
6,182
3,018
1

Tablo VI’daki sinyal gürültü oranları incelendiğinde, faktörlerin etkinliğini belirlemek için her bir faktöre ait
Sinyal/Gürültü oranın en yüksek olması istenir. Tablo VI’daki Delta değeri, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki
faktörlerin en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki farkı göstermektedir. Sıralama ise faktörlerin yüzey
pürüzlülüğü üzerindeki etkinlik sıralamasını ortaya koymaktadır. Tablo VI’daki Sinyal/Gürültü oranlarına
bakılarak yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiye Sıralama değeri 1 olan fener mili devri, kesme
derinliği ve taşın cinsi şeklinde sıralandığı görülmektedir.
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SN oranı için ortalama etki grafiği
Verilerin ortalaması
0,01
Taşın cinsi

6,5

0,02

0,03

İlerleme

Fener mili devri

S/N oranın ortalaması

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

2

3

80

160

240

Sinyal/gürültü: En küçük en iyidir

Şekil 6. Kesme kuvveti sonuçları için kontrol faktörlerinin S/N oranları

Yüzey pürüzlülüğüne etki eden faktörlerin etkinliğini gösteren grafikler Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6’daki
grafiklere bakıldığında, yeni bir tip düzelm taşlama metodu ile işlenen yüzeylere etki eden parametreler
olarak fener mili devrinde ciddi bir değişim söz konusu olduğu görülmüş ve bunu sırasıyla kesme derinliği ve
ilerleme şeklinde sıralandığı görülmüştür.
Tablo VII’de elde edilen yüzey pürüzlülük sonuçları için ANOVA (Analysis of Variance) analizi yapılmıştır.
Toplam kareler yöntemine göre faktörlerin aldığı değerler Seq SS ile gösterilmiştir. Yapılan analizde güven
seviyesi %95 olarak belirlenmiştir. Faktörlerin yüzey pürüzlülüğü üzerinde ne kadar etkiye sahip olduğı
gösteren bir diğer optimizazyon yöntemi ANOVA anilizdir.
Faktörler
Taşın cinsi
İlerleme
Fener mili devri
Hata
Toplam

Tablo VII. ANOVA (Varyans Analizi)
Serbestlik
Seq SS
Derecesi
2
0,004281
2
0,015321
2
0,065221
2
0,009782
8
0,094604

Adj MS

F-Value

P-Value

0,002140
0,007660
0,032610
0,004891

0,44
1,57
6,67

0,696
0,390
0,130

Faktörlerin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkinliğini bir göstergesi olan toplam hataların toplamının karesi
bağlı olarak gerçekleşen değer % 89,66 olarak hesaplanmıştır.

6. SONUÇLAR
Yeni bir tip düzlem yüzey taşlama mekanizması kullanılarak işlenen iş parçalarının yüzey pürüzlülük
değerleri üç faktör ve her bir faktör için üç seviye belirlenerek L9 Taguchi ortogonal tasarım ile 27 deney
yerine 9 deney incelenerek analiz edilmiştir. Elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri sinyal gürültü oranlarına
göre değerlendirilmiş, ANOVA testi ile parametrelerin önem sırası araştırılmış.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre;
• Sinyal gürültü oranlarına göre kontrol faktörleri karşılaştırıldığında yüzey pürüzlülüğü üzerine en
büyük etkiye fener mili devri olduğu tespit edilmiştir.
• Yüzey pürüzlülüğüne etkileyen ana parametreler sırası ile fener mili devri, kesme derinliği ve taşın
cinsi şeklinde sıralanmıştır.
• Taguchi deney tasarımının bu kesme kuvvetlerinin analizinde yüksek R-kare oranı 0,8966 ile ideal
bir sonuç vermiştir.
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Özet
Hydroxyapatite bones and teeth enamel and dentin layer, in the chemical formula
Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂ calcium salt. Because it does not react with oxygen will not burn. In nature
after Diamond, the hardest known molecule. Powders obtained by chemical agitation method
hydroxyapatite from waste egg shells, the method of electrospinning polymer additives with
biocompatible composite materials were obtained. Samples obtained by electrospinning
FEGSEM, XRD, DSC, UV−VIS and analyses on the FTIR. The nature of the material this
material manufactured in potential tissue engineering applications.
Anahtar Kelime: DSC, elektrospinning, ftır, ha, nanolif, pan, sem

1.GİRİŞ
Kompozit malzemeler farklı kimyasal yapıdaki iki veya daha fazla malzemenin kendi sınırlarını ve
özelliklerini bozmadan bir araya getirdikleri çok bileşenli malzemeler olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle
kompozit malzemeler, kendisini oluşturan bileşenlerin saf halde göstermedikleri özelliklere sahip olmaktadır.
Kompozitler, “matris” olarak isimlendirilen bir malzeme içerisine çeşitli özellikler sağlayabilecek
takviyelerin ilave edilmesiyle oluşmaktadır. Matris malzemesi olarak çeşitli doğal veya sentetik polimerler,
takviye elemanı olarak ise çeşitli seramik tozlar kullanılmaktadır. Başlıca tıp alanında kullanılan polimer
matris malzemesine takviye edilen seramik toz malzemelerin canlı sistemine sağladığı yüksek biyouyumluluk
sebebiyle tercih edilmektedir [1,2]. Kompozit malzemeler matris şekillerine göre üçe ayrılır. Bunlar; polimer,
seramik ve metal matrisli kompozitlerdir [3].
Poliakrilonitril (PAN), akrilonitril monomerinin serbest haldeki radikal veya anyonik başlatıcalar ile
polimerleştirilme işlemi ile oluşan termoplastik özellikli polimerdir.
PAN erime noktasına gelmeden bozunur. Parçalanma sıcaklığı yaklaşık olarak 300 oC’dir. Saf PAN’ın
ayrışması zordur.
Dimetilformamid, Tetrametilensülfon gibi ayrıştırıcılar PAN için uygun bulunmuştur. Polar özellikli PAN,
ayrıştırıcılara karşı yüksek dayanım göstermektedir. Bunun yanı sıra düşük miktarda gaz geçirgenliğine sahip
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olan hiçbir etkiye maruz kalmayan bir maddedir. PAN oksijen ve karbondioksite karşı koruyucu özellik
gösterir [4]. Şekil 1.’de PAN molekül yapısı görülmektedir.

Şekil 1. PAN molekül yapısı [4].

Hidroksiapatit (HA), canlıların kemik ve diş yapılarında bulunan kalsiyum fosfat bileşimidir. Doğada
elmastan sonra bilinmekte olan en sert malzemedir. Çok sert ve gevrek bir yapıya sahip olmalarından
dolayı kolaylıkla şekil verilmez. Bu özelliklerinin aksine biyouyumlu ve biyobozunur yapılarından
dolayı kemik yenilenmesi ve çeşitli biyomedikal uygulamalarında kullanılan en bilinen
biyomalzemedir [5]. Şekil 2.’de Hidroksiapatit (HA) kristal yapısı görülmektedir.

Şekil 2.Hidroksiapatit (HA) kristal yapısı [6].

Elektrospinning yöntemi, kolay ve çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek özellikli polimer matrisli
malzeme üretme tekniğidir. Çeşitli polimerlerden geniş bir yelpazede nanolif üretimi elektriksel
alanda uygulanan voltaj etkisi ile oluşturulmaktadır [7].
Bu çalışmada, elektrospinning yöntemiyle PAN ve %1,%5,%8 HA katkılı PAN nanoliflerinin
üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple, elektrospinning yöntemi nanometre düzeyinde ürün üretimi
olanağı sağlayan kolay, etkili ve ekonomik bir yöntemdir. Bu yöntemle oluşturulacak malzemeler
nanoteknolojinin gelişmesi ile paralel olarak çeşitli kullanım alanlarında malzeme olarak
kullanılabilecektir.

2.MATERYAL VE METOT
2.1.Materyal
Biyoseramiklerin sentezi için gerekli olan Pinna nobilis deniz kabukları Marmara denizinden
çıkarıldı. Ortofosforik asit (H 3 PO 4 ) (% 85 reaktifli saflığa sahip) Merck'ten satın alındı. 150.000
g/mol molekül ağırlıklı Poliakrilonitril (PAN) (Sigma-Aldrich/Türkiye) kullanılmıştır. Polimerleri
çözmek için molekül ağırlığı 73.29 g/mol Dimetilformamit (DMF-HCON(OH 3 ) 2 ) (SigmaAldrich/Türkiye) organik çözücüsü kullanılmıştır.
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2.2 Metot
2.2.1.HA Toz Üretimi
Pinna nobilis deniz kabukları ultrasonik banyoda 20 dakika 80 oC’de işlem gördükten sonra ikikez çeşme
suyunda fırça ile daha sonrada distile suda yıkanarak kirliliklerinden arındırılmıştır. Temizlenen kabuklar
sırası ile mekanik öğütücüde ve elle seramik havanda dövme işlemi ile ince toz haline getirilmiştir. Tozlar
100 mesh elekten elenerek sentez için gerekli standart toz boyutuna düşürülmüştür. Pinna nobilis deniz
kabuklarının sahip olduğu DTA grafiğince hesaplanan miktarda 50 ml distile su içerisine katılmış olan 2 gr
Pinna nobilis tozlarına karışım esnasında 2 saat 80 oC sonrası damla damla H 3 PO 4 ilave edilmiştir. Oluşan
çözelti 8 saat 80 oC’de karıştırılarak, etüvde oda koşullarında 24 saat kurutularak çözelti solüsyondan
uzaklaştırılmıştır. Çökelen malzemeye 850 oC’de sıcaklık da sinterleme işlemine uygulanmıştır. Şekil 3.’de
Hidroksiapatit (HA) biyoseramiklerinin üretim safhaları yer almaktadır.

Şekil 3. Hidroksiapatit (HA) biyoseramiklerinin üretim safhaları

2.2.2.Elektrospinning Yöntemi İle Biyokompozit Üretimi
DMF çözeltisine katılmış PAN tozları 30 dakika 60 oC’de karıştırılarak çözülmüştür. Daha sonra oluşturulan
bu çözeltilere ek olarak %1,%5 ve %8 oranlarında HA katılarak karışım işlemine devam edilmiştir. Çözme
işlemi manyetik karıştırıcı (WiseStir, MSH-20A, Deutschland) kullanılarak gerçekleştirildi. Oluşturulan
çözelti, 10 ml şırıngaya çekilerek elektrospinning sistemine borulama hattı ile bağlandı, toplayıcı plakaya
yağlı kağıt bağlanarak sistem çalışır hale getirildi. Tablo I.’de yer alan bileşimlere uygun uygulanan
parametre değerleri ile nanolif üretimi sağlanmıştır, işlem 2 saat 30 dakika sürmüştür. Tablo l'de
elektrospinning çözeltilerine uygulanan parametre değerleri gösterilmektedir. Elektrospinning yöntemiyle
biyokompozit üretimi aşamaları Şekil 4.’de yeralmaktadır.

Tablo I. Elektrospinning çözeltilerine uygulanan parametreler

Numuneler

s1
s2
s3
s4

Bileşim
Poliakrilonitril
Hidroksiapatit
(PAN)
(HA)
(wt.%)
(wt.%)
10
10
1
10
5
10
8
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Mesafe
(cm)

Parametre
Voltaj
(kV)

Debi
(ml/hr)

Kaynakça

20
20
20
20

25
25
25
25

1
1
1
1
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Şekil 4. Elektrospinning yöntemiyle biyokompozit üretimi

2.2.3.Karakterizasyon Çalışmaları
HA tozunun kristalografik yapısal fazları, CuKα radyasyonlu bir Panalytical X'Pert-Pro kırınım ölçer
(λ = 0.15418 nm) cihazı kullanılarak belirlendi. Bulunan veriler, 2º aralıkta 10º ila 90º arasında,
tarama hızı 1.5º / dk dır. Cihaz verilerinden elde edilen excel datası ile Orijin 8 yazılım programında
grafiği çizilmiştir. DSC analizleri Hitachi DSC 7000X analiz cihazında oda sıcaklığından (0°C)
300°C’ye 10°C/dak ısıtma hızında azot gazı atmosferinde yapılmıştır. Fonksiyonel grupların varlığı,
FTIR (Jasco 6600, Amerika) kullanılarak tespit edildi, 400-4400 cm-1 bölgesi üzerinden elde edilen
FT-IR grafiği şeklinde oluşturulmuştur. Spektrometrenin çözünürlüğü 4 cm-1 dir. Biyoseramik ve
biyokompozit malzemelerin morfolojik özellikleri SEM (FEI, Model: Quanta FEG 450) ile
değerlendirilmiştir. Partikül ve nanoliflerin boyutları Image J(2011) yazılım programı ile
belirlenmiştir.

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA
XRD, FTIR, DSC ve FEGSEM ile karakterizasyon sonuçları aşağıdaki gibidir;

3.1.XRD Analizi
850 oC’de sinterlenen tozların XRD analiz sonuçları değerlendirildiğinde; 98-005-2692 JCPDS
numaralı hidroksiapatit yapısı %64 oranında, 98-004-6336 JCPDS numaralı portlandit yapısı %11.9
oranında, 98-007-6896 JCPDS numaralı vitlokıt yapısı %22.5 oranında ve 98-002-3974 JCPDS
numaralı kalsit yapısı %1.6 oranında yapıların olduğu saptanmıştır. XRD yapısı bizlere hidroksiapatit
ve vitlokıt (β-TCP) yapılarının kombinasyonu olan bifazik yapıların varlığını göstermiştir. Sentetik
kemik greftlerindan biri olan bifazik kalsiyum fosfat grubunda olan HA/TCP karışımları yakın
zamanda kullanışlı hale gelmiştir. Bu madde eriyebilir ve vücutta kademeli olarak parçalanabilir
özellik göstermektedir. Bunun yanı sıra ortama kalsiyum ve fosfat iyonları salmasıyla yeni kemik
oluşumuna da destek olmaktadır. Bu erimenin miktarı HA/TCP oranına bağlıdır. Karışımdaki HA
miktarı ne kadar azsa erime hali tersine o kadar yüksek olmaktadır. Bifazik yapılı malzemeler saf
HA’ya göre biyolojik olarak daha iyi özellik göstermektedir [10]. Şekil 5.’de biyoseramik tozlarının
XRD spektrumu yer almaktadır.
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Şekil 5. Biyoseramik tozlarının XRD spektrumu

3.2.FTIR Analizi
850° C de sinterlenmiş Pinna nobilis deniz kabuğundan elde edilen ve %8-%5-%1 HA içeren HA-PAN
nanokompozitlerine ait FTIR spektrumlarına göre kompozitin oluşumu aşağıdaki karakteristik piklerin
varlıklarıyla desteklenmiştir. PAN yapısı değerlendirildiğine, 3630 cm-1 dalga sayısında OH gerilme bandı,
2244 cm-1 dalga sayısında C≡N gerilme bandı, 1741 cm-1 dalga sayısında C=O gerilme bandı, 1455 cm-1
dalga sayısında CH 3 ve CH 2 gerilme bandı, 1374 cm-1 dalga sayısında CCH 3 simetrik CH 3 gerilme bandı,
1240 cm-1 dalga sayısında C-H gerilme bandı, 1070 cm-1 dalga sayısında C-H gerilme bandı, 535 cm-1 dalga
sayısında C=O gerilme bantlarına aittir [11]. HA yapısı değerlendirildiğinde, 3568 cm-1 ve 635 cm-1 dalga
sayısında OH gerilme bandı, 1096, 1045, 962, 603, 570 ve 470 cm-1 dalga sayılarında PO 4 ¯3 gerilme
bantlarına, 2362 cm-1 ve 2366 cm-1 dalga sayılarında CO 2 gerilme bandı, 1636 cm-1 dalga sayısında H 2 O
gerilme bandına, 1458 cm-1 ve 1413 cm-1 dalga sayılarında, kristal kafes yapısında PO 4 ¯3 pozisyonunun
yerinde CO 3 ¯2 gerilme bantlarına ait pikler olduğu görülmüştür [12-14]. Şekil 6.’da biyokompozitlere ait
FTIR spektrumları yer almaktadır.

Şekil 6. Biyokompozitlere ait FTIR spektrumları
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3.3.DSC Analizi
Şekil 7.’deki DSC termogramından da görüleceği gibi PAN ve PAN/HA nanoliflerde tek tip
bozunmanın ortak olarak bir noktada bozunduğu yapılan analiz sonucu belirlenmiştir. 294.63 oC’de
erimeden bozunma gerçekleşmiştir.

Şekil 7. PAN ve PAN/HA nanoliflerin DSC Termogramı

3.4.SEM Analizi
FEGSEM analizi ile biyoseramik ve biyokompozitlerin morfolojik yapıları belirlenmiştir. Partiküller
biyoseramik yapılarında sıcaklık etkisinin verdiği tane büyümeleri şeklinde kendisini göstermiştir.
PAN ve HA katkılı PAN lifleri incelendiğinde lifler arasında bir sürekliliğin olduğu konsantrasyon
miktarı arttıkça aglomera riskinin aksine ince lifler şeklinde bir yapı haline geldiği görülmüştür. Lif
boyutları incelendiğinde 40-200 nm aralığında boyutlarda olduğu belirlenmiştir. Şekil 8.’de HA
biyoseramik ve PAN-PAN/HA biyokompozit malzemelere ait mikroyapıları görülmektedir.

(A)

(B)

Şekil 8. (A) HA mikroyapı (B) PAN – PAN/%1,5,8 HA biyokompozit mikroyapısı
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4.SONUÇLAR
PAN ve farklı ağırlıklarda takviyelendirilmiş HA katklı PAN kompozit malzemelerin üretimi elektrospinning
yöntemiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Deniz kabuklarından elde edilen biyoseramiklerin XRD
analizleri ile bileşimindeki kristal yapılar belirlenmiştir. Biyoseramik yapıların oluşum sisteminde; eser
element miktarı, işlem koşulları, sıcaklık ve ham madde allotropik biçimine göre belirlenmektedir. FTIR
sonuçları değerlendirildiğinde PAN ve takviyelendirilmiş HA kimyasal yapılarının bileşimlerindeki
fonksiyonel grupların varlığı incelendiğinde ortaya çıkan ortak pikler neticesinde PAN/HA kompozitlerin
varlığı belirlenmiştir. DSC analizi sonuçları değerlendirildiğinde tek tip bozunma reaksiyonun PAN ve
%1,%5,%8 HA katkılı PAN nanoliflerinde gerçekleştirildiği görülmüştür. Erime sıcaklığına gelmeden 294.63
oC’de bozunma reaksiyonu gerçekleşmiştir. FEGSEM morfolojik analiz sonuçları kapsamında lif boyut
aralıkları 40-200 nm aralığında olduğu tespit edilmiştir. Konsantrasyon miktarı arttıkça morfolojik yapıları
düzgün bir form almıştır, yüzeylerin homojen dağılım özelliği göstermesi bakteri tutunma riskini minimize
edebileceği ve geniş uygulama alanlarında kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Abstract
In order to be provided thermal comfort in buildings, it is required that building facades separating each
other inner and outer environment and providing thermal control and, building heights should be properly
designed and arranged. Separation zones composing with wind interaction between building and close
environment and multiple vortex group systems have a great significance in determining of wind forces
acting on buildings and considering proper design parameters. In this study, flow characteristics at vicinity
of two building models with rooftop and without rooftop having same dimensions were investigated
experimentally and numerically. In the experimental part of the study, flow structures around a building
having dimension of 5x5x5cm without rooftop and an another building having 5x5x5cm with 30o slope and
rooftop were examined firstly by placing one by one and afterwards they were analysed by leaving a
distance of 13.75cm as binary placed (with rooftop, without rooftop and with and without rooftop) and
using Particle Image Velocimetry (PIV). In the numerical part of the study, experimental work carried out
by placing binary building was researched by using ANSYS Fluent 12.1 software and obtained results were
compared with experimental results. Instantaneous velocity fields were firstly obtained at the experiments
and time average velocity fields <V>, stream lines <Ψ> and vortex peer-level curves <ω> were plotted by
using these datas. The results showed that the vortexes occurred behind the building at the building without
rooftop were symmetric each other whereas they were not symmetric at the building with rooftop. This
result demonstrated effect of rooftop on the flow structure. It was also seen that there was a deviation with
3 % when compared experimental results with numerical.
Keywords: Building aerodynamic, particle image velocimetry (PIV), flow separation, Ansys Fluent.

1. INTRODUCTION
The separation zones resulting from the wind interaction between the building and its immediate
surroundings are of great importance for determining the wind forces acting on the buildings,
multiple swirl systems interacting with the building and for considering the appropriate design
parameters. The flow structure on the building is the first degree factor in the spread of air pollutants
in and around the building. In order to find of these effects, air movements outside the building
should be determined. The flow swirl movements seen in front of the building cause by raising
particles such as dust, soil, leaves, rain and snow found in ground level [1]. For these reasons, the
knowledge of the flow structure and physics on the building contributes in terms of solving both
design and technical problems. The influencing each other of two objects which is found in flow
domain is discussed in the cases of enough close to each other of two objects or rearward object is
in the track area of the front object [2]. The distance between the buildings makes the flow much
*
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more complicated in the stream around the buildings placed side by side. Especially, it has a direct
influence on the formation and development of the trace area that is formed behind the buildings
and jet flow formed between the buildings. When stubby objects are coexist in flow domain, flow
structures around these objects interact with each other. Ref. [3] placed square model buildings in
singular and binary form and calculated the turbulent flow field around the building models for
different wind angles and geometric arrangements by using the finite volume method. They
compared results found by using RNG sub-grid scale method with results of experimental wind
tunnel. As a result, it was seen that there was a compatibility between numerical and experimental
results on especially building roof for single building configuration. In an another study, Ref. [4]
researched effects of WDR (wind-driven rain is rain which is given a horizontal velocity
component by the wind) on the building models by carried out experiments of PIV (particle image
velocimetry) and wind tunnel and compared these obtained results with Fluent software program
(CFD). They studied a low building model, a high building and the mutual influence of these two
buildings. They found that the presence of low buildings was not a shield for the multi-storey
building by the WDR and the wind, and increased the strength of the WDR on the higher building
front by increasing the fixed vortex force. Pollution distribution around a group of buildings in
Montreal's city center was examined for two different turbulence models with wind tunnel
experiments by Ref. [5]. The results of wind tunnel was verified by CFD results with high-definition.
The Reynolds Mean Navier-Stokes (RANS) and Large Eddy Simulation (LES) models were used
as the turbulence models and it was seen that the LES approach was consistent with CFD and
experimental results for both wind directions. Wind tunnel experiments were conducted in order to
investigate the mutual interaction effects between twin super long buildings with aerodynamic regulation by
Ref. [6]. Contour drawing of the mutual interaction effects were presented for evaluating wind induced reaction,
local surface pressure coefficients and mutual interaction effects on global aerodynamic loads, quantitatively
in study. The results showed that the dynamic wind loads and responses significantly increased in the crucial
sequential and distorted arrangements of the twin towers and that negative pressure coefficients of the lowest
peak were larger than the non-interactive ones by about 30%.
In experimental section of this study, flow structures around building models without rooftop at dimensions of
5x5x5cm and at dimensions of 5x5x5cm with 30o inclined and rooftop were investigated firstly by placing
buildings by one by and afterwards they were analysed by leaving a distance of 13.75cm as binary placed
(without rooftop, with rooftop and with and without rooftop) and using Particle Image Velocimetry (PIV) in
water channel with closed circuit and open surface. In the numerical part of the study, experimental work carried
out by placing binary building was researched by using ANSYS Fluent 12.1 software with turbulance model of
k-ε and the obtained results were compared with experimental results.

2. MATERIAL and METHOD
Experiments in this study were carried out by using Particle Image Velocimetry (PIV) in water channel working
as closed circuit with open surface found in the Fluid Dynamics Laboratory of Mechanical Engineering
Department in the Cukurova University. Water channel composes of two water reservoirs produced from
fiberglas material and transparent acrylic part assemblied between these reservoirs called as experiment channel
which has 750mm height, 1000mm wide and 9000mm length. Motion of the water between two water reservoirs
is driven by a 15 kW centrifugal pump. The rotation speed of the pump is shifted by a velocity control unit with
frequency controller unit to carry out experiments in different velocities. Centrifugal pump pumps the water to
tank at the inlet by sucking from the water tank at the outlet. During the tests, a flow-regulating comb system
was installed outlet of the inlet tank to ensure uniform of the flow along the experiment channel and however,
The connection was provided by narrowing by a ratio of 2:1 between the outlet of the inlet reservoir part and
the test channel joint. To minimize the thermal interaction of water channel and particle circulation systems,
the laboratory was kept at a nominal room temperature of 22°C. Laboratory glasses were also covered with
special blinds to protect the laser beam from sunlight. The view of the test channel is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Test

In general, velocity measurement with the PIV technique consists of two steps as visualization and image
processing. Small particles following the flow are added to the flow field. These particles are illuminated
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sequential two times in a short time interval by a light source on the surface to be measured. The time difference
Δt between the sequential illumination of light source (mostly laser) is adjusted depending on average flow rate
and the magnification of the image. During the time between the two lights, the particles move with the local
flow velocity. The light emitted by the particles is perceived by a high-resolution camera placed perpendicular
to the light layer and recorded on two frames. The obtained photographic PIV records are then digitized and
transferred to the computer using a scanner [7].
Working principle of PIV is shown in Fig. 2. Two building models made of transparent acrylic material were
used to examine the flow structure. During the tests, the water height was fixed at 0.45m. The front point of
plane platform was thinned by chamfering so as not to disturb the flow. In order to avoid turbulence effects,
the cylinder model was mounted 1.5m distance from the inlet on the plane platform from the flow direction.
Experiments were carried out for the case of the free flow rate with 210mm/s. The schematic view of the test
area in the water channel is given in Figure 3.

Fig. 2. PIV working principle [8]

Fig. 3. Schematic view of the plane platform

3. TOP VIEW MEASUREMENT SURFACES
In Fig. 4, when the camera was placed on top of the canal, laser was located in front of the building for a top
view and an experimental setup was formed by placing a mirror with a 45˚ slope in front of the camera. The
symmetry surface shown in Fig. 5 was taken at z / h = 2 for top view.

Fig. 5. Top view measurement surface

Fig. 4. Top view measurements

4. FLOW BETWEEN SINGLE BUILDING MODELS
Shapes with three appearances are pointed out in Figs. 6 and 7 for used square building models without
rooftop at dimensions of 5x5x5cm and at dimensions of 5x5x5cm with 30o inclined and rooftop, in this study.

Fig. 7. Square model (B) with 30o inclined and rooftop

Fig. 6. Square model (A) without rooftop

5. EXPERIMENTAL RESULTS
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5.1. Experimental Results of Single Building
In the results of the experiments, the flow structure formed around building was presented as velocity vectors
(V) and peer-level curves (ω). While the velocity vectors show the direction and distribution of the flow in the
obtained datas, the flow lines facilitate the understanding of the instantaneous flow datas. Peer-level curves are
formed by the effect of turbulent boundary layer. Curvilinear curves (peer-level) are given by coloring. In this
coloring, blue and red colors more clearly express the centers of vortexes. When positive (blue) show that
vortexes follow the motion in the opposite clockwise, negative (red) indicates the clockwise.
The flow structure around the square building model without rooftop at dimensions of 5x5x5cm is exhibited in
Fig. 8. From the stop point (S ab ) formed in the front region of the model, the flow is divided into two parts,
upward and downward (Fig. 8a). The upflow is formed a vortex region (F 1 ) by separating from left side corner
of the model. A stop point (saddle point-S 1 ) occurred in the right part of this vortex. While the side left
separation point of the model reaches to N 1 point, its length and thickness are X R =29.1mm and 10.1mm,
respectively.The reason of the separation from the surface is that the kınetic energy at the separation point is
less intensity according to pressure energy. The downflow formed a vortex region by leaving from the side
right corner of the model. A stop point (saddle point-S 2 ) occurred in right part of this vortex. When side right
separation point of the model reaches to N 2 point, its length and thickness are measured as X R =25.97mm and
9.8mm, respectively. Shear layers from the top and bottom surfaces interact at rear region of the model and
form overlapped symmetric vortex pair. A vortex is positioned at the top and turning in the clockwise is formed.
This is also the region where negative vortex is formed and the peer-vortex curves are shown as red line (Fig.
8b). F 4 vortex that positioned at the bottom side turns the opposite clockwise and this region where the positive
vortex occurs. F 3 and F 4 vortex regions form in the results of energy losses and separation of the boundary
layer according to separation points at the top and bottom parts of the model. The size of the separation region
at the rear surfaces such as the building and vehicle affects direct resistance force [9]. It was determined that
the length of the separation region at the rear of the model was 50mm. The stop point occurred in the middle
region due to equal vortex sizes of the F 3 and F 4 at the rear of the building.
Fig. 9 shows flow structure around the building (Model B) with 30o inclined and rooftop at dimensions of
5x5x5cm. In generally, flow structure of model B is similar to that of the A (without rooftop) but some
differences attract attention. The symmetrical structure is distorted at the vortexes which are formed rear of the
model and positioned one after the other due to the rooftop. It is considered that the reason of this is model with
rooftop and close to roof of building in terms of surface taken in the image. Vortex at the bottom is relatively
small. The separation region that is separated to upward flow extends to N 1 point and its length and thickness
are determined as X R =26.28mm and 10.1mm, respectively (Fig. 9a). However, the separation region that is
separated to downward flow extends to N 2 point and it is measured length and thickness as X R =40,36mm and
12.7mm. In this surface, the length and thickness of separation region also increased, which point out thickness
of the boundary layer increase. Vortex that is positioned at the top part and turning the clockwise from the
vortex pairs at the rear of the building has a larger area and the coordinates of F 3 vortex central are of the point
at x=104.04mm and z=139.37mm. This is region that vortex turns the clockwise and peer vortex curves is
shown as red color (Fig. 9b). Stop point (S 3 ) occurred at the below by leaving the rear of the building and it
forms at the points of x=144.44mm and z=119.05mm. When F 3 positioned at top and rear of the building
expands, vortex becomes small at the bottom. Boundary layer development and requirement to development
distance of vortex regions can be shown as reason of observed variations at sizes of the vortex regions formed
rear of the building due to rooftop of the model by moving away from the walls of the model.

Fig. 8. Top view for flow around building (model A) without rooftop at y/h=0.5 surface a) stream lines <ψ>
b) vortex curves <ω>, increment values of min. and vortex curves are <ωmin>=±4
and Δ<ω>=2s-1
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Fig. 9. Top view for flow around building (model B) with rooftop at y/h=0.5 surface a) stream lines <ψ>
b) vortex curves <ω>, increment values of min. and vortex curves are <ωmin>=±4
and Δ<ω>=2s-1

5.2. Experimental Results of Binary Building
In Fig. 10, the flow structures of two building models without rooftop (model A) at dimensions of 5x5x5cm by
placing on plate in the channel were investigated.

Fig. 10. Schematic view of two building models

As can be seen in Fig. 8, the flow structures resemble with streamlines and vortex curves at single building
model without rooftop. Due to the fact that two building models are the same, vortex sizes of the two models
at the rear regions are about same (Fig. 11a). As vortexes for two buildings at the side walls are examined,
when vortex forms at both sides of the top building, it is observed that vortex is not formed at one region of the
bottom building. The separation region at the upward flow extends to N 1 point and the length and thickness are
measured as X R =30,36mm and 11.11mm, respectively. However, the separation region at the downward flow
extends to N 2 point and length and thickness are X R =28,34mm and 12,3mm, respectively. When the vortexes
formed at the rear of the building are investigated, it is seen that they have symmetric structure according to
each other. At the top part forming vortex F 3 turns clockwise and it has central coordinates of x=106.307mm
and z=210.186mm. As also shown in Fig. 11b, vortex peer curves are indicated with red color. The coordinates
of S 1 point are determined as x=136,267mm and z=194,41mm. When bottom building is researched, the flow
separating from S ab2 point to upward is divided by separating from side-left corner of the model but it is not
formed a distinct vortex structure. The right separation region at downward flow extends to N 2 point and its
length is X R =32,2mm and its thickness is 12.1mm. When the vortexes formed at the rear region of the bottom
building are examined, it is seen that they are almost symmetrical structure each other. However, the length
and thickness of the separation region at the rear of the model are determined as 38.5mm and 20.3mm. The
coordinates of the S 2 point (stop point) are x=134.243mm and z=53.4137mm.
The flow structures around the two building models whose dimensions are 5x5x5cm and with 30o inclined and
rooftop are examined in Fig. 12. Because the two building models are the same, vortex sizes at the rear region
of the two models are almost same (Fig. 12a). When the vortexes are investigated in the side walls for two
buildings, it is seen that formed vortexes show similarity each other. The seperating region of the seperating
upward flow from Sab1 point on front wall of the top building model extends to N 1 point and its length and
thickness are determined as X R =23.08mm and 8.81mm, respectively. Separation region which is separated to
downward flow extends to N 2 point and the length and thickness are measured as X R =21.4mm and 8.8mm,
respectively. When it is researched vortexes at the rear region of the building, it is seen that they are symmetrical
structure each other. The coordinates of S 1 point which is stop point are indicated as x=144.365mm and
z=189.311mm. When bottom building is investigated, the separating region of the separating upward flow from
S ab2 point on front wall of the building extends to N 3 point and the length and thickness of N 3 are X R =21.18mm,
7.2mm, respectively. The separating region of the separating downward flow extends to N 4 point and the length
and thickness are measured as X R =33.5mm, 9.1mm, respectively. When the forming vortexes at the rear region
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of the bottom building are investigated, it is seen that they have about a symmetrical structure. The forming
vortex F 7 at the top part turns the clockwise and its central coordinates are at the points of x=101.449mm ve
z=61.29mm. Here, the vortex peer curves are pointed out with red color (Fig. 12b). The coordinates of S 2 are
x=146.389mm and z=33.933mm.

Fig. 11. Flow around the model A for binary building at surface of y/h=0.5 time averaged a) streamlines
b) vortex peer curves <ω>, increment values of min. and vortex peer curves are <ωmin>=±4
and Δ<ω>=2s-1

Fig. 12. Flow around the model B for binary building at surface of y/h=0.5 time averaged a) streamlines
b) vortex peer curves <ω>, increment values of min. and vortex peer curves are <ωmin>=±4
and Δ<ω>=2s-1

In Fig. 13, the flow structure around building models without rooftop (model A) and with roof and 30o inclined
(model B) at dimensions of 5x5x5cm are investigated. When model B is positioned on top of the plate, model
B is on the bottom part of the plate. Because the two building models are different, it is seen that the sizes of
the vortexes vary when the vortex sizes at the rear region of the two building models are examined (Fig. 13a).
The lengts of the vortex at the rear of the model with rooftop (model B) increase 7.5% according to model
without rooftop. For two buildings, when the vortexes on the side walls are investigated, the sizes are almost
same that of model without rooftop (model A). At the top building model, the separation region of the separating
upward flow from the point of S ab1 on the building front wall extends to point of N 1 and its length and thickness
are X R =23.88mm, 9.87mm, respectively. However, the separation region of the separating downward flow is
point of the N 2 and the length and thickness are measured as X R =17.82mm and 6.96mm, respectively. When
the forming vortexes at the rear region of the building are evaluated, it is seen that they are symmetrical each
other. F 3 vortex that is forming at the top part turns the clockwise and the coordinates of center are
x=105.094mm and z=207.98mm. The vortex peer curves relating to this are displayed as red color in Fig. 13b.
The coordinates of S 1 point are x=135.685mm and z=183.311mm. While the bottom building is investigated,
the separation region of the separating upward flow from the point of S ab2 on the building front wall extends to
N 3 and its length and thickness are X R =21.45mm and 7.88mm. Besides, the separation region of the separating
downward flow extends to N 4 point and its length and thickness are measured as X R =32.39mm and 8.4mm.
The coordinates of stop point that is S 2 are determined as x=135.86mm and z=34.39mm.
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Fig. 13. Flow around the models A and B for binary building at surface of y/h=0.5 time averaged a) streamlines
b) vortex peer curves <ω>, increment values of min. and vortex peer curves are <ωmin>=±4
and Δ<ω>=2s-1

6. NUMERICAL RESULTS
6.1. Numerical Investigation of Flow Structure Around Binary Building Models
Numerical models were carried out by using experimental environment conditions. Therefore, the numerical
studies were carried out for flow structure around the building models in the case of y/h=0.5 at x-z planes.
Three dimensional detailed flow structures around the binary models were obtained for the case of 0.193 m/s
flow velocity. Turbulance model of k- ε which is frequently used in aerodynamic was employed as turbulance
model. The numerical results were obtained with ANSYS Fluent 12.1 software program by using 1381920 cells
composed of mesh structure with pyramid shaped as three dimensional (Fig. 14). The finest grid was used for
volume regions around model building.

Fig. 14. Mesh strucure

Boundary conditions were given proper experimental setup. In the numerical work, water was used as working
fluid in order to be suitable with experimental study. It is aimed to compare numerical results with experimental
in the scope of investigating the forming flow structures at especially front, side and rear parts of the building
in terms of front view.
In Fig. 15, the flow structures around the building models which one of them is without rooftop (model A) and
another is with roof and 30o inclined (model B) are investigated. As it is seen that there is a difference of 3% at
some regions when Fig. 15 is investigated, this difference increases at front and rear of the building.

Fig. 15. Velocity profiles (

) at y/h=0.5 symmetry surface for binary models of A and B
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7. RESULTS and EVALUATION
In this study, flow structures around building models without rooftop at dimensions of 5x5x5cm and at
dimensions of 5x5x5cm with 30o inclined and rooftop were investigated firstly by placing buildings by one by
and afterwards they were analysed by leaving a distance of 13.75cm as binary placed (without rooftop, with
rooftop and with and without rooftop) and using Particle Image Velocimetry (PIV) in water channel with closed
circuit and open surface. The flow areas on these building models were examined and the following results was
reached:
1. As a result of the separating of coming wind from the side and corners of the buildings, reverse flow regions
occur in front, along the side walls, on the rooftop surface and behind of the buildings. Turbulance intensities
increase in the mixture layer separating between reverse flow and free flow regions.
2. The vortex sizes in the rear of the building vary depending on the building geometries. It was composed the
larger vortex regions in the building model with rooftop as it is moved away from the model wall due to need
for development distance of vortex regions and boundary layer development.
3. The flow velocities especially increase in the regions close to buildings depending on the distance between
buildings due to jet flow between binary buildings. The trace regions formed in rears of building and the
development distance changed. It was seen distinct increases in the lengths of the vortexes formed rear of the
building models with rooftop.
4. When the experimental and numerical results were compared, it was seen that the flow profiles generally
conformed with each other and the differences were in the regions behind the building.

8. NOMENCLATURE
ψ
Stream line
V
Vector region
ω
Vortex (peer level)
h
Building height (cm)
X
Vortex length (cm)
Na Flow separation
Sa Building front stop point
S1 Stop point (Saddle point)
F
Vortex
u,v Velocity components of x and y directions (m/s)
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Abstract
In this study, foundation flexibility effect was investigated on seismic damage response of concrete gravity
dams. An anisotropic damage model was used for nonlinear behavior of the dam concrete. Eulerian
approach is selected for dynamic interactions of dam-foundation-reservoir. This formulation is includes
fluid compressibility, wave effect of fluid free surface, radiation boundary condition and wave damping
effect of bottom absorption. Foundation domain is assumed to linearly elastic. Sommerfeld and Unifield
radiation boundary conditions are applied to truncated boundary of reservoir and foundation finite
element mesh, respectively. Koyna concrete gravity dam is selected for numerical applications.
Acceleration records of 11 December 1967 Koyna earthquake are used for the dynamic effect. Effect of
foundation rock on seismic damage response of the dam were investigated for massed foundation domain.
For the investigating of results, displacement responses of the dam crest and damage evaluations in the
dam were used.
Keywords: Seismic damage, Eulerian approach, foundation flexibility, Sommerfeld and Unifield
radiation boundary conditions.

1. INTRODUCTION
Effects of the foundation flexibility on nonlinear seismic behavior of dam are an important investigation area
[1-3]. Natural frequency of dam is influenced due to foundation flexibility, thus, nonlinear response of dam
could be varied. Furthermore, foundation mass is generally omitted in order to avoid resonance of damfoundation system for low frequencies and when foundation mass is taken into account in the dynamic
solutions, bigger stresses are occurred in the dam body according to massless foundation [4]. For these
reasons, effects of the foundation flexibility on nonlinear seismic behavior of dam were investigated for
massed foundation cases in this study. The fluid-solid interaction is modeled by using Eulerian approach [57]. This formulation includes fluid compressibility, wave effect of fluid free surface, radiation boundary
condition and wave damping effect of bottom absorption. In the solutions, foundation and reservoir domain
are selected to be infinite. Sommerfeld and Unifield conditions are applied to the truncated surfaces of
reservoir and foundation finite element models, respectively. Furthermore, bottom absorption effect is
considered as 1-D incoming wave to outgoing wave ratio in the reservoir domain [6,8]. Koyna concrete
gravity dam is selected for numerical applications. An anisotropic damage model is used for the nonlinear
behavior of dam concrete. Acceleration records of 11 December 1967 Koyna dam earthquake are used for the
dynamic effect. Foundation flexibility effect on seismic damage response of the dam were investigated and
obtained results were compared with each other.

*
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2. EULERIAN FORMULATION FOR FLUID-SOLID INTERACTION
The Eulerian approach is widely used in the analysis of the systems subject to fluid-solid interaction, such as
water tanks and dams, by using finite and boundary element methods. Two-dimensional motion for the small
displacements of linear compressible, inviscid and not rotation a fluid is expressed as [8],
P, xx + P, yy =

1


P

C2

(1)

 are indicated twice partial derivatives of the
where, P is hydrodynamic pressure; P, xx , P, yy and P

hydrodynamic pressure according to x, y axes and time, respectively. C = β
is represented to wave
ρ
velocity of hydrodynamic pressure in the fluid. In this equality, ρ and β are mass density of the fluid and
bulk modulus of the fluid, respectively. Coupled field equations of solid-fluid system subject to dynamic
loading are defined as,

[M ]{U }+ [C ]{U } + {F }+ [K ]{P} = {F }
[M ] {U }+ [M ]{P}+ [C ]{P } + [K ]{P} = {F }
s

s

fs

s

fs

s

int
s

P
f

P
f

(2.a)

s

fs

P
f

(2.b)

f

{ } are

where [M s ] and [Cs ] are mass and damping matrices of solid domain, respectively. {Us } , U s

{ }
int

indicated relative acceleration, velocity vectors of solid domain, respectively. However, Fs
also restoring and external force vectors of solid domain, respectively.

{}

vector. P and

{P} are

is hydrodynamic pressure

[ ],
P

once and twice partial derivatives with respect to time, respectively. K f

[M ] and [C ] are coefficient matrices of {P} , {P } and {P}
P
f

P
f

{P}

{ } are

and Fs

{ } is represented

vectors, respectively. F f

fluid load vector which occurs due to rigid accelerations at solid-fluid interface and the fluid base. [R ] is a
transformation matrix which used to obtain happening hydrodynamic pressures in the fluid domain due to the
accelerations of the solid and calculating the affection additional loads to solid domain due to the

[ ]

[ ]

hydrodynamic pressures in the reservoir domain. The quantities of M fs and K fs can be expressed as,

[M fs ] = ρ [R ]
[K fs ] = −[R]T

(3.a)
(3.b)

Sommerfeld radiation condition [2,8] was used to the truncated boundaries of fluid (reservoir) finite element

[ ]

{ }

mesh for calculating of radiating damping. C Pf matrix and F f

vector of the fluid domain are modified

due to obtaining additional terms by radiation condition.
Dynamic equilibrium equations of motion for the fluid-solid interaction systems are given by Eq. (10). If
solution of these equations is rewritten using the improved form of HHT − α method [2,8,9], appropriate
forms of Eq. (10) for HHT − α algorithm can be obtained as,

[M ]{U } + (1 + α ) [C ] {U } − α [C ] {U } + (1 + α ) {F }
+ [K ]((1 + α ) {P }
− α {P } ) = (1 + α ) {F }
− α {F }
i +1
s t + ∆t

s t + ∆t

s

fs

i +1
fs t + ∆t

(4.a)

[M ] (1 + α ) {U }
+ [K ]((1 + α ) {P }
fs

P
f

i +1
fs t + ∆t

f t + ∆t

s i +1

s t

i +1
s t + ∆t

fs t

{ } [ ]{ }
− α {P } ) = (1 + α ) {F }

− α U fs  + M Pf Pf
t 
f t

int i +1
s t + ∆t

s t

t + ∆t

f t + ∆t

{ }

− α Fsint

t

s t

[ ]

{ }t +∆t − α {P f }t 

+ C Pf  (1 + α ) P f


{ }t +∆t

−α Ff

where superscript i is represents iteration number and α is a parameter controlling the numerical
dissipation. β and γ are Newmark’s coefficients. To ensure unconditional stability and second-
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order accuracy parameter α , β and γ should be selected such as,
 1 
 3 

α ∈ − ,0 ;

β=

1
(1 − α )2 ;
4

γ =

1
−α
2

(5)

3. NUMERICAL APPLICATIONS

91.745 m

103.022

103.022

In this section, foundation flexibility effect on seismic damage response of a concrete gravity dams are
investigated by considering dam-reservoir and dam-foundation interactions. For numerical applications,
Koyna concrete gravity dam in India is selected. Foundation and fluid domains are selected in finite
dimensions. Foundation height is taken as equal to dam height. Lengths of foundation are also selected as the
dam height from the heel of dam in the upstream direction; as the dam height from the toe of dam in the
downstream direction (Fig. 1.a). The length of reservoir is also considered as three times of its height (91.715
m) and it can be seen in Fig. 1.b. Eulerian approach is used for dam-reservoir interaction. Sommerfeld and
Unified radiation conditions are applied to the truncated boundaries of reservoir and foundation domains,
respectively. Effects of surface waves are taken into account in reservoir domain. For seismic analysis, the
transverse and vertical acceleration components of 11 December 1967 Koyna earthquake are selected (Fig. 2),
and these records are applied in direction of stream and vertical of dam-reservoir-foundation system,
respectively.

103.022

70.189

103.022

276.233 m

275.135 m

a) Dam-foundation
Fig. 1. Finite element mesh of Koyna Dam.

b) Reservoir

Undamaged material properties of the concrete dam are determined according to CEB-FIB standard [10].
Selected material parameters for the concrete: elasticity modulus is 29180 MPa, compressive strength is 25
MPa, Poison ratio is 0.15, the mass density is 2.4 t/m3, tensile strength is 2.576 MPa and fracture energy is
328 N/m. Tensile, compressive strengths and fracture energy are increased by 20% due to the dynamic strain
effect [12]. Pressure wave velocity (C) is taken as 1438.75 m/s for compressible water behavior. The damping
ratio in the dam-foundation system is selected as 5% and damping forces in the dam-foundation system is
taken into account as being proportional to the tangent stiffness of the system. Integration time step in the
solutions is selected as 0.001 s due to effects of nonlinear analysis. The obtained static loads and
displacements due to gravity loads of the dam-foundation-reservoir system are taken into account as the
initial conditions of seismic solutions.

a) transverse
b) vertical
Fig. 2. 11 December 1967 Koyna earthquake acceleration records.
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For investigation of flexibility effect of foundation, ratio of Foundation/Dam (E f /E d ) elasticity modulus is
used. 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1 and 8/1 values of E f /E d ratios are selected for nonlinear solutions. In the
foundation domain, Poisson ratio (ν) is taken as 0.15, and mass density (ρ) for E f /E d =1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1,
4/1 and 8/1 ratios are selected as 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 and 3.0 kg/m3, respectively.
Displacement time history graph of dam crest in direction of stream are given in the Fig. 3. In this figure, time
history graphs of E f /E d =1/8, 1/4, 1/2, 2/1, 4/1 and 8/1 are compared with E f /E d =1/1 ratio. In comparison of
E f /E d =1/8 and E f /E d =1/1 ratios, significant differences are observed between the frequency and amplitude of
the displacement. Values of displacements obtained from the E f /E d =1/8 ratio are generally greater than
E f /E d =1/1 ratio. In the comparisons of E f /E d =1/4 with E f /E d =1/1 and E f /E d =1/2 with E f /E d =1/1, similarities
between amplitudes and frequencies of displacement are seen in initial times. Differences between these
responses are increased depending on propagation of damage in the dam body, especially, after t=2.500 sec.
Damping forces for the two cases are increased depending on increase of damage in the dam body Therefore,
a decreasing in the amplitude values are observed after t=5.000 sec. In the comparisons of E f /E d =2/1, 4/1 and
8/1 with E f /E d =1/1, amplitudes and frequencies of displacements are seen to being similar until t=2.500 sec.
Differences between these responses are increased depending on growth of damage intensity in dam body
after this time.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
Fig. 3. Horizontal displacement (x) time history graphs of dam crest for different Ef/Ed ratios.
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a) E f /E d =1/8

b) E f /E d =1/4

c) E f /E d =1/2

d) E f /E d =1/1
0.4

0.2

0.0

e) E f /E d =2/1
0.8

0.6

f) E f /E d =4/1

g)E f /E d =8/1

1.0

Fig. 4. Accumulated damage cases in the dam body for the massed foundation at the t=4.000 sec.

a)E f /E d =1/8

b)E f /E d =1/4

c)E f /E d =1/2

d)E f /E d =1/1
0.4

0.2

0.0

e) E f /E d =2/1
0.8

0.6

f)E f /E d =4/1

g)E f /E d =8/1

1.0

Fig. 5. Accumulated damage cases in the dam body for the massed foundation at the t=8.000 sec.
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Fig. 6. Time history graphs of global accumulated damage index.

The damage evaluations in the dam body are seen Figs. 4 and 5 at t=4.000 and 8.000 sec., respectively.
Damage zones obtained from all solutions are propagated to upstream from downstream in the dam neck
region. These zones are also to downstream from upstream at dam base. Damage zones obtained at the dam
base for all solutions are propagated as horizontal band. In the E f /E d =1/8, 1/4, 1/2, 1/1 and 2/1 ratio, first
damage in the dam body was observed at heel region of the dam upstream face at 3.909, 2.666, 2.567, 2.694
and 2.797 sec., respectively. However, first damage in the E f /E d =4/1 and 8/1 ratios was also occurred at neck
region of the dam downstream face at the 2.797 and 2.795 sec., respectively. Damage regions obtained at
dam base region for E f /E d =1/2 and 1/1 were more propagated to downstream than other solutions direction as
seen Fig. 11. Furthermore, damage propagation obtained at dam base was the biggest for E f /E d =2/1 ratio
(Fig. 12). Damage propagations obtained at dam neck region for all E f /E d ratios were different from each
other. Damage band obtained at dam neck region for E f /E d =1/8 has approximately 45o angle by horizontal
direction, and propagation of this damage band progressed towards inside of the dam body until 8.000 sec.
Shape of damage bands obtained at dam neck region for E f /E d =1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1 ratios were seen
nearly horizontal toward last-time of solutions. However, some distributions were seen in the damage bands
of the dam neck region belong to E f /E d =1/2 to 8/1 ratios.
Global Accumulated Damage Index (GADI) for the expression of the obtained accumulated damage in entire
dam is generally used [13]. Time history graphs of GADI for nonlinear analysis belong to all ratios were
given in Fig. 6. The maximums values of GADI belong to E f /E d =1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1 ratios were
obtained as 5.56, 4.92, 6.50, 5.74, 5.17, 5.99, 5.99 %, respectively. The maximum values for all solution
which exclude E f /E d =1/4 ratio, were calculated above 5%. Maximum value of GADI belong to E f /E d =1/2
ratio is the biggest in solution belong to all ratios.
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4. CONCLUSIONS
In this study, seismic damage analyses of concrete gravity dams were investigated by considered damreservoir-foundation interactions. Effects of the foundation flexibility on nonlinear seismic behavior of dam
were investigated for massed foundation cases. Eulerian approach was used for the fluid-solid interaction.
Reservoir and foundation domains were assumed linearly elastic. An orthotropic damage model was used for
the dam concrete material. Koyna concrete gravity dam was selected for numerical applications. Reservoir
bottom was assumed as rigid, and Sommerfeld radiation boundary condition was applied to truncated
boundary of reservoir finite element mesh. However, reservoir free surface waves were taken into account in
the solutions. Unifield boundary condition is applied to truncated surfaces of finite element model of the
foundation domain. Foundation/dam elasticity modulus ratio were selected as 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1 and
8/1 for investigating to effect of foundation flexibility. Displacement-time history graphs of dam crest in the
stream direction, and damage evaluations in dam body were used for investigating of results obtained from
massed foundation cases.
The damage zones obtained in the dam body for all ratios were occurred at neck region in downstream face of
the dam, and at base region in upstream face of dam. Damage zone at the dam base were obtained as
horizontal band which propagated to downstream from upstream for all solutions. Damages obtained at dam
base region were generally more propagated to upstream from downstream depending on increasing of E f /E d
ratio. Furthermore, the maximum values of Global Accumulated Damage Index (GADI) were obtained as
4.92-5.99 %, respectively. Maximum value of GADI belong to E f /E d =1/2 ratio is the biggest in solution
belong to all ratios.
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Abstract
In this work, a design has been developed that can take the place of keys that almost everybody uses many
times during the day. According to this, people will open the doors of their houses, workplaces and even
the doors of cars with developed intelligent methods instead of classical keys. Three new methods have
been developed for this purpose. In the first method, the doors will open with the help of smart mobile
phone. There is no need to install any application on the mobile phone in this method. The user will be
able to open the door easily with the help of the telephone key sound that he has previously determined
and recorded in the system. So the person approaches the door and keys the 4-digit (4 for practicality but
can be increased for security) password from the mobile phone. Thus, the system will recognize the key
sound and the door will automatically open. According to the secondly method, the door will be opened
according to the click command. The person approaches the door and clicks on the door with his hand at
the previously determined tone and speed. Thus, the door opens automatically. In the last method, the
reed relay is used and the two small magnets (at least 2 in terms of security) of the user's hand are
brought close to the same point determined by the user and the door is opened according to the
activation-coding of the role line placed on the inner side of the door. With this work, doors can be
opened without a key. In our world where everything is smart, with this work, we bring together
technology and practicality in doors.
Keywords: Arduino, electronically locked door, microcontroller, reed relay, smart phone.

1. INTRODUCTION
With the development of technology, in the control systems used in industry are also made significant
progress. So the process and control of many materials in industry are provided with electromechanical
systems. The control system in process is made the easier with the integration of computers into the system
[1-3]. Advanced control systems make daily life easier. This systems reduce workload and speed of our life.
Despite technological advances, today, many people still cannot abandon the classical methods.
The doors used by everybody, for example, still open and close with classic metal keys. Although many
technological methods have been developed as an alternative to the classical key and many peoples suffers
from carrying keys, the people still cannot give up using it.
Classical and alternative door control methods are given below,
•
•
•
•
•

*

Key (the most traditional method),
Button,
Bluetooth,
Keypad,
DTMF
•
RFID

Corresponding author. Tel.: +90-362-312 1919/7729: fax: +90-362-260 5169.
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•
•
•

Finger print,
Eye scan,
Voice controlled door lock system

A home security device is made to reduce human effort as well as ensure safety and security of people and
their home [4]. Fingerprint identification, for example, with a unique, reliable, in the security field has been
widely used [5]. But this method is use in very private areas (bank, private security, etc.) and is expensive.
For a novel door locking system, a low cost electronic systems have been designed which can control
different locking mechanisms. PIC family can be used as controller in such control systems [6]. Door lock
systems can also controlled with face recognition and voice controlled as wireless communication by mobile
application that can developed on Android operating system [7-9]. Especially smart door locks are available
for high security, easy access and easy sharing in recent times [10]. The portable control systems have
become very popular recently as the intelligent door lock [11]. GSM based security systems are also
becoming very popular in recent times [12]. GSM techniques are made a better decision in security systems.
These systems are unique wireless home/car security devices that give instant alerts on the mobile phone the
moment a security breach is detected [13]. Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) is a methodology used by
the help of phones for the communication signaling on telephone lines in the voice-frequency band between a
user and the switching device and can used in the door control [14]. As you can see, these methods are either
very insecure and cheap, or very safe but expensive. Whereas the methods presented in this study are both
very cheap and highly secure.

2. MATERIAL and METHOD
The developed control system has mechanical and electronic structure.

2.1. Electronically Locked Door
Digital door lock is an electronic locking system operated by the combination of digital key, security
password or number codes. Electronically locked doors are indispensable for the security of areas such as
home, workplace, plaza, and office. While the electronic door lock inserted inside the company makes the
transition more secure, it also enables the passage to be followed up at the same time. Transition reports can
also be obtained thanks to electronic door locks used with personnel attendance control system devices. Some
lock models can work offline, while others can only work online. Electronically locked door systems are
preferred more often in doors because they operate much faster and are much more reliable.
Electronically locked door systems are usually made from stainless steel and are available for many years as
they are more robust and of good quality. The models continue to operate with 12-volt energy in most cases.
Thanks to its 500 to 1,500 kilogram traction, it can be used even in high-weight doors. They can be used on
wooden doors, wooden doors, metal doors or PVC doors [15]. Fig. 1 shows the electronically door lock
structure.

Fig. 1. Electronically locked door.

2.2. New Methods
İn this study, three new control methods have been developed.
2.2.1. Key Tone
Although many people have mobile phones, the people use it for many purposes to outside of communication
with applications (games, internet, movies and etc.). One of the door control systems described in this study is
the control of the door with the mobile phone’s key tone. Only the keypad sound of the mobile phone is
enough to open the door. There is no need to download or install any applications. The control mechanism is
based on DTMF tones generated by mobile phone when the number keys are pressed. Fig. 2 shows the
DTMF tones and frequencies.
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Fig. 2. DTMF tones and frequencies [16].

To open the door, the mobile phone is moved closer to the microphone that placed in the door. The mobile
phone keypad sound is activated and the previously identified 4-digit password(4 for practicality but can be
increased for security) is dialed. When the correct password is entered, the buzzer sounds and the relay open
the electronically locked door. The frequencies that the keys output are pre-defined to microprocessor in the
developed software. The standardization of the DTMF frequencies produced by the towers indicates the
availability of this system for each telephone. There is no need to install any application on the mobile phone
for this operation. Selected a password may be shared with a trusted individual and easily changeable at any
time.

2.2.2. Knock Patterns
This method detects a door shot pattern and uses it as a marker to open a door. A piezo buzzer listens for
knocks and as soon as the coded knock patterns are detected, the relay opens door. Setting the encrypted
knock, holding down a button and creating a new rhythm. This demonstration is shown in Fig. 3.

Fig. 3. Knock Patterns.

Piezzo buzzer can detect the pattern of the knocks at the door and the relay will only open the lock if the
knocking pattern matches with the correct pattern. The main circuit contains Arduino for controlling whole
the process, push button, buzzer, and relay. Arduino controls the all processes that taking password form
piezzo buzzer, comparing patterns, activing relay for open and close the door and record the patterns to
Arduino.

2.2.3. Reed Relay Arrays
Reed relays are to serve as switching elements in control systems and automated electrical power systems
where the load currents encountered are much greater than in electronic system applications [17]. Fig. 4
shows the reed relay.
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Fig. 4 Reed Relay.

According to this method, the reed relay arrays are placed in certain areas of the door (Fig. 5). The desired
relays are activated during encoding and other relays are allowed passive. Only the users know how many
and which of the relays on the door are active. This is a special coding method.

Fig. 5 The placement of reed relays on the door

The number of activated relays on the door and the locations of these relays are the most important in this
special coding method. In this method, the two small magnets (at least 2 in terms of security) of the user's
hands are brought close on the relay that locations of its determined by the user and the door is opened.
Another important point in this metric is that the magnets are held on the reed relay at the same time. This
demonstration is shown in Fig. 6.

Fig. 6 Opening of the door using magnet and reed relay.

2.3. System Architecture
The Control systems is collection of physical elements that connected to controlled to itself or any other
system without human intervention. The Control systems can be a structure of a single input single output or
a multi-input multi-output according to the properties of the controlled system [18]. A lot of information
about control systems and controller is available in the literature [19, 20]. In this study, we preferred the
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Arduino as controller, because of its features [21]. The block diagram of designed and realized system can
see in Fig. 7.

Fig. 7 The block diagram of designed and realized system.

In the control system, hardware is added in the classical methods described in the first chapter (bluetooth,
keypad, Radio Frequency Identification (RFID), DTMF). Thus, the door can be opened in 8 different ways (5
classic, 3 new). The control circuit is shown on the breadboard and printed circuit in Fig. 9. The first
experiments were carried out on the circuit board and then the printing circuit was established. As you can
see, the control circuit consists of many parts. If the door stays open for 1 minute, the buzzer is activated.

(a)

(b)

Fig. 8. The Control unit of system, on board (a), on printed circuit (b).

2.3.1. The Door Model
The chassis of door model is made from wood so that the knock patterns can be perceived well. Fig. 9 (a)
shows the door model; Fig. 9 (b) shows the mounted control circuit on the door.
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(a)

(b)

Fig. 9. Door model (a), mounted control circuit on the door (b).

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, three new methods have been developed to open the door. In the first method, the doors will
open with the help of smart mobile phone. There is no need to install any application on the mobile phone in
this method. The user will be able to open the door easily with the help of the telephone key sound that he has
previously determined and recorded in the system. So the person approaches the door and keys the 4-digit (4
for practicality but can be increased for security) password from the mobile phone. Thus, the system will
recognize the key sound and the door will automatically open. According to the secondly method, the door
will be opened according to the click command. The person approaches the door and clicks on the door with
his hand at the previously determined tone and speed. Thus, the door opens automatically. In the last method,
the reed relay is used and the two small magnets (at least 2 in terms of security) of the user's hand are brought
close to the same point determined by the user. As a result, developed three new methods, applied on a door
and the door could be opened without any problems. It can be seen that these developed methods can be used
separately or all at the same time (for the user option). It is believed that these developed methods can be used
safely in the doors of garden, work, building, parking, garages, houses and even car.
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Abstract
After the second half of the 19th century, steam engines left the place to internal combustion engines. Fixed
installations and automobile engines have been manufactured in series at the beginning of the 20th century,
and quickly turned out to be the preferred engine for both performance and ease of use. Fuel, which we
commonly refer to as fossil fuels and used in internal combustion engines, comes in the form of gasoline,
diesel, liquefied petroleum gas (LPG), liquefied natural gas (LNG). Fossil fuels contain hydrocarbons and
carbon at high ratios. The number of these engines is increasing day by day when considering the
production of automobiles and commercial vehicles, and the harmful pollutant emissions from the exhaust
after the combustion are not considered to be a problem, but nowadays it is a problem of the whole world
due to the production of fossil fuel vehicles. Nowadays it is legal for automakers to develop auxiliary
systems to control the harmful emissions of vehicles and to manufacture vehicles within specific emission
standards. By setting global production standards and conducting emission tests at regular intervals, the
emission values of fossil fuel vehicles that are actively used are being controlled within standards. In this
study, European Union euro motor standards were examined and compared with the practices of our
country taking into consideration the values of euro motor pollutant gases. Studies conducted on the
reduction of polluting gases brought about by fossil fueled vehicles in our country are presented as
research results. Data, tables, graphs and figures have been used to make suggestions for increasing the
effectiveness of current practices in our country for a cleaner environment and a healthier future.
Keywords: Euro engine standards, pollutant emissions, internal combustion engines

1.GİRİŞ

19. yüzyılın başlarında Otomobilin seri imalat tekniklerinin hızla ilerlemesi, nüfusun kalabalıklaşmasına
paralel artan ihtiyaçlar, otomobil malzeme teknolojisindeki iyileşmeler, konfor iyileştirmeleri yaşamımızda
otomobili vazgeçilmez kılan unsurlardandır. 2017 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler
Dairesi'nin yayınladığı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, dünya nüfusu son 12 yılda 1 milyar artarak
7,6 milyara ulaştığı belirtilmektedir. Rapora göre, dünya nüfusunun 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında
9,8 milyara ve yüzyıl sonunda 11,2 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu nüfus artışına paralel otomobil
üretimi ve kullanıcısı da her geçen gün artmaktadır. 2015 verilerine göre dünyada araç kullanım sayısı
2.386.095.000 adettir. 2016 yılı otomobil ve ticari araç üretim toplamı dünyada 94.976.569,00 adet olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre üretim % 4,5 artmıştır [1]. 2023 yılında bu üretim rakamlarının 135
milyon rakamlarına ulaşması beklenmektedir. Küresel ısınma, artan nüfus ve kirletici gazların yeterince
kontrol altında tutulamaması sebebiyle gün geçtikçe karşımıza bir tehdit olarak çıkmaktadır. Bir taraftan sera
gazlarındaki artış küresel ısınmayı tetiklerken diğer yandan sera gazı azaltma çalışmaları her geçen gün önem
kazandırmaktadır. Her ne kadar motorlu taşıtlardan kaynaklanan CO 2 salınımları %16 civarında olsa da taşıt
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üreticileri emisyon kontrol sistemleri ile hem CO 2 salımlarını hem de kirletici gazların etkilerini azaltıcı
çalışmalara hız vermiştir. Aralık 1997 de imzalanan Kyoto protokolü çerçevesinde ülkelerin sera gazı
salınımlarını kontrol altında tutmaları için birtakım yükümlülükler getirmektedir. 2008 yılında ülkemizin de
dahil olduğu Kyoto protokolü çerçevesinde motorlu taşıtlarda fosil yakıtlar yerine alternatif yakıt
kullanımlarını desteklemektedir. Motorlu taşıtların kirletici emisyonlar olarak adlandırdığımız Hidrokarbon
(HC), Karbonmonoksit (CO), Azot oksit (NOx), kükürtdioksit (SO 2 ) gibi zararlı emisyonlar yanma sonu
atmosfere karışmaktadır. Bu zararlı egzoz gazları emisyonlarının miktarlarında birtakım sınırlamalar
getirilmiştir. Tüm taşıt üreticileri çevreye uyumlu motor imal etmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksi
taktirde çevreye uyumlu olmayan standardı aşan kirletici emisyon salan araçların pazar bulma şansları
oldukça zayıf olacağı aşikardır. Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinin kabul ettiği emisyon standartlarına
göre üretilen araçlara Euro motor olarak adlandırılmıştır. Dünyada EEC/ECE , EPA, JIS gibi emisyon
standartları mevcuttur.

2. ULUSLARARASI EMİSYON STANDARTLARI

Motorlu taşıt üreticileri yeni nesil araç olarak adlandırılan düşük salınımlı egzoz emisyonlarına sahip araç
üretimlerindeki referans noktaları emisyon standartlarıdır. Bu aynı zamanda pazar paylarını dolayısıyla da
üretim kotalarını etkilemektedir. Taşıt üreticileri Ar-Ge birimleri aynı zamanda fosil yakıtlarda düşük
emisyon değerlerini tutturmak için bir takım yardımcı sistemler geliştirirken (katalitik konvertör, egzoz
garlarının resirkülasyonu (EGR), dizel partikül filitresi (DPF) ) diğer yandan fosil yakıtlara alternatif olarak
alternatif yakıtlı ve hibrit araç üretimlerini de hız vermişlerdir.
Uluslar arası Emisyonlara yönelik ilk düzenlemeler 1968 yılında California’da gerçekleştirilmiştir. Bunu
takiben ilk emisyon sınırlamaları 1972 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde ECE R 15.00 düzenlemesi ve EEC
72/220 Yönetmelik uygulaması ile başlamıştır. Şekil 1 ‘ de dünyada uygulanan emisyon standartları
görülmektedir.

Şekil 1 Uluslar arası Emisyon Standartları

Euro Standartları Uygulayan Ülkeler = Asya-Avrupa-Güney Amerika-Afrika Ülkeleri
EPA Standartları Uygulayan Ülkeler= Kuzey Amerika Ülkeleri
Euro veya EPA standartlarını uygulayan Ülkeler = Orta Amerika Ülkeleri-Avusturalya
Japan Standartları Uygulayan Ülke = Japonya
Türkiye aday konumunda olma ve yaptığı anlaşmalar çerçevesinde euro motor standartlarına dahil olmuştur.

2.1 Uluslar arası Kabul Edilen Standartlar
2.1.1 Göteburg Protokolü
1999'da Birleşmiş Milletler'in 1979 Cenevre Uzun Menzilli Sınıraşan Hava Kirliliği Sözleşmesinin bir
uzantısı olarak, İsveç Göteburg'da imzalanan " Asitleşme, Ötrofikasyon ve Zemin Düzeyindeki Ozonun
Azaltılmasına İlişkin Protokol " imzalanarak 17 Mayıs 2005'te yürürlüğe girdi. Protokolün başlıca çerçeve
hükümleri şunlardır:
• 2010 yılı için dört kirletici emisyon için (Azotoksit-NO x ,Kükürt-S, Uçucu bileşenler-VOC,
Amonyak-NH 3 ) sınırlar kabul edilmiştir. Çevre ve insan sağlığına etkileri, emisyon azaltma
maliyetleri, baz alınarak farklı ülkeler için farklı tonaj değerleri (ton / yıl olarak) kabul
edilmiştir. Protokol tamamen uygulanmasından sonra, Avrupa'nın sülfür emisyonları , 1990 yılına
kıyasla en az % 63, NOx x % 41, VOC % 40 ve NH 3 % 17 oranında azaltılması hedeflenmiştir.
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•
•

Yanma tesisleri, elektrik üretimi, çimento üretimi veya kuru temizleme gibi belirli emisyon
kaynakları için sınır değerleri oluşturulmuştur. Emisyonları kontrol etmek için mevcut en iyi
tekniklerden faydalanmak gerekmektedir.
Maksimum kükürt içeriği, gaz yağı yakıtları için (araçlarda kullanılan yakıtlar hariç) , 2000.07 ve%
0.1, 2008.01'dir.

Protokol, bir Asya ülkesi (Ermenistan) yanı sıra Kanada ve ABD tarafından bir dizi Avrupa ülkesi tarafından
imzalandı. Bunun yanı sıra, Kanada ve ABD, farklı emisyon azaltma hükümlerine sahiptir.
Göteborg Protokolü tarafından belirlenen yeni sabit motorlar için NOx emisyon limitleri Tablo 1'de
listelenmiştir (Kanada ve ABD dışındaki tüm taraflara uygulanabilir).
Tablo I. Yeni Sabit Motorlar İçin NOx Emisyon Limitleri [3]

Açıklama

NO x Limit, mg / Nm 3

4 zamanlı, Buji ateşlemeli (Otto) motorlar, ,> 1 MW
Sabit tesis motorları

250

Diğer tüm motorlar

500

Sıkıştırma ateşlemeli (Dizel) motorlar,> 5 MW
Yakıt: doğal gaz (jet ateşleme motorları)

500

Yakıt: ağır yağ

600

Yakıt: dizel ya da benzin

500

Konsantrasyonlar, standart sıcaklık ve basınç koşullarında (273.15 K, 101.3 kPa) ve% 5 oksijen referans
içeriğinde ifade edilir. Sınırlar yılda 500 saatten az çalışan motorlar için geçerli değildir. Ekipmanın
çalıştırılması, kapatılması ve bakımı da hariç tutulmuştur.

2.1.2. Dünya Bankası Yönergeleri
1998'de Dünya Bankası Grubu, kömür kullanan 50 veya daha fazla megawatt elektrik kapasitesine sahip
(MWe) fosil yakıtlı termik santraller için maksimum emisyon seviyeleri oluşturmak için “Termal Güç: Yeni
Tesisler için Rehberler” yayınlamıştır. Bu rehberde partikül madde, SO 2 ve NO x emisyon limitleri yer
almaktadır. Kılavuzlar aynı zamanda çevre hava kalitesi standartlarını ve gürültü kirliliği, sıvı atıklara ve katı
atıklara uygulanan hükümleri de içermektedir.
Motor Emisyon Standartları:
Motor maksimum emisyon seviyeleri izlenebilir olmalıdır. Emisyon sınırları, çeşitli kontrol ve yakıt
teknolojileri ile iyi bakım uygulamaları aracılığıyla sağlanacaktır.
Motor tahrikli santraller için emisyon limitleri şu şekilde belirlenmiştir:

•
•

•

Parçacık madde. PM emisyonları (tüm boyutlar) 50 mg / Nm 3'ü geçmemelidir .
Kükürt dioksit. Toplam SO 2 emisyonları, ilk 500 MWe için MWe kapasitesi başına günde 0.20
metrik tondan (tpd), 500 MWe'den sonraki her ilave MWe için 0.10 tpd'den az olmalıdır. Buna ek
olarak, baca gazlarındaki SO 2 konsantrasyonu , 500 tpd maksimum emisyon seviyesine sahip
olacak şekilde 2.000 mg / Nm 3 değerini aşmamalıdır .
Azot oksitler. Azot dioksit elde edilen maksimum çevre seviyeleri en az 150 ug / m olması
koşuluyla 3 (24 saatlik ortalama), NO x emisyon seviyeleri Nm az 2.000 mg / olmalıdır 3 % 15, kuru
(veya 13 gr / kWh O 2 ). Diğer tüm durumlarda, yüksek NO x emisyon düzeyi 400 mg / Nm 3 (kuru
15% o 2 ).

Ortam Hava Kalitesi:
Termik santrallerde çevre havası kalitesi için kurallar Tablo II 'de özetlenmiştir.

Tablo II. Termik Santraller İçin Hava Kalitesi Sınır Değerleri [3]
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Kirletici madde
PM 10
Toplam asılı parçacıklar (TSP) a
NO x
SO 2

Günlük ortalama
150
230
150
150

Yıllık ortalama
50
80
100
80

2.1.3 IMO Deniz Motoru Düzenlemeleri
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), gemi kirlilik kuralları, MARPOL 73/78 olarak bilinen "Gemilerden
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi" nde yer almaktadır. 27 Eylül 1997 tarihinde
MARPOL Sözleşmesi, "Gemilerden Hava Kirliliğini Önleme Yönetmeliği" başlıklı Ek VI içeren "1997
Protokolü" ile değiştirilmiştir. MARPOL Ek VI, gemi egzozlarından gelen NOx ve SOx emisyonlarına ilişkin
sınırları belirler ve kasıtlı olarak ozon tüketen maddelerin emisyonlarını yasaklar. Tablo III’ de MARPOL Ek
VI ‘ ya göre NO x emisyon limitleri görülmektedir.
Tablo III. MARPOL Ek VI, NO x emisyon limitleri [3]
Aşamalar

Tarih

Birinci Seviye
2. Katman
Kademe III

2000
2011
2016+

n<130
17.0
14.4
3.4

NO x Limit, g/kWh
130 ≤n<2000
45.n-0,2
44.n-0.23
9.n-0.2

n≥2000
9.8
7.7
1.96

SOx emisyonlarını kontrol etmek için bir önlem olarak akaryakıtın kükürt içeriği üzerine ve dolaylı olarak
PM emisyonlarını kapsar. SOx Emisyon Kontrol Alanları (SOx ECA veya SECA) için özel yakıt kalitesi
hükümleri geçerlidir. Tablo IV’ de MARPOL Ek VI’ ya göre yakıtlar için Kükürt limitleri verilmiştir.
Tablo IV. MARPOL Ek VI, Yakıttaki Kükürt Limit Değerleri [3]
Tarih
2000
2010
2012
2015
2020

Yakıtta Kükürt Limiti (% m/m)
SO x ECA (%)
Global (%)
1.5
4.5
1.0
3.5
0.1
0.5

Uygulanabilir kükürt limitini karşılaması koşuluyla ağır yakıt yağına (HFO) izin verilir. Kükürt emisyonlarını
azaltmak için (örneğin, SOx ECA'larında ve küresel olarak) yıkayıcıların kullanılması gibi alternatif
önlemlere izin verilir. Örneğin, SOx ECA'larda% 1.5 S yakıtı kullanmak yerine, gemi egzoz gazı temizleme
sistemine uyabilir veya SOx emisyonlarını ≤ 6 g / kWh (SO 2 olarak ) ile sınırlandırmak için başka teknolojik
yöntemler kullanılabilir.

2.1.4 Lokomotif Motorları Emisyon Standardı
Demiryolu lokomotifleri için emisyon standartları, Nisan 2002'de yayınlanan ve "Dizel çekiş motorları için
egzoz emisyon testleri" başlıklı UIC Leaflet 624'te belirtilmiştir. UIC emisyon standartları, özel lokomotif
motorları (ör. Rafineri veya maden lokomotifleri) ve 100 kW'dan daha düşük çıkışı olan çekiş motorları hariç,
demiryolu dizel motorları için geçerlidir. Standartlar, yeni araçlarda kullanılan veya mevcut lokomotiflerin
yeniden yapılandırılması için kullanılan tüm yeni motorlar için geçerlidir. Tablo V’ de UIC Lokomotif
Emisyon Standartları verilmektedir.
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Tablo V. UIC Lokomotif Emisyon Standartları [3]
CO
Aşama
UIC I
UIC II

Tarih
31.12.2002’ ye kadar
01.01.2003

Güç,

Hız, n

HC

N
g/kWh

PM

3
0.8
12
1.6-2.5a
2.5 0.6
6
0.25
n > 1000
3
0.8
9.5 0.25b
N ≤ 1000 3
0.8
9.9 0.25b
a - Hava debisi 1 kg/sn' nin üstünde olan motorlar için Bosch duman sayısı (BSN) = 1.6; 0.2 kg / s'nin
altındaki motorlarda
BSN = 2.5; Bu iki değer arasında doğrusal BSN enterpolasyonu uygulanır.
b - 2200 kW'ın üzerindeki motorlar için, 0,4 g / kWh'lik bir PM emisyonu, olağanüstü olarak
31.12.2004’e kadar kabul dilmektedir.
P≤
Pn >

2.2 Avrupa Birliği Standartları
Euro emisyon standardları Avrupa Birliği ve aday ülkelerinde geçerli olan, benzin ve dizel motorlarında
yanma sonunda meydana çıkan egzoz emisyonlarını belirli bir takvim içerisinde kademeli olarak azaltma
uygulamasıdır. Euro motor standardı olarak adlandırılan AB standartlarında, standart yayımlanmadan önce
üretilen araçlar standart dışı (noneuro), euro standartları yayınlandıktan sonraki araçlar ise Euro motor olarak
adlandırılmıştır. 1992-1993 yılları arasında Euro I, 1995-1996 yılları arasında Euro II, 2000 yılında Euro III,
2005 yılında Euro IV standartlarına geçilmiştir. 2009 yılında EuroV ve 2014 yılında da Euro VI emisyon
sınırlamasına geçilmiştir [4]. Tablo VI’ da Euro Motor Emisyon Standartları görülmektedir.
Tablo VI. Euro Motor Emisyon Standartları

Binek ve hafif ticari araçlar için, yeni tip onayı alacak modellerin, 1 Ocak 2016’dan itibaren Euro 6 emisyon
standardına uygun olması planlanıyor. Hali hazırda satışı devam eden sıfır modellerin, Euro 6’ya revize
edilerek satışına devam edilmesi için ise araç üreticilerine 1 Ocak 2017’ ye kadar süre tanınması
gündemde. Ağır ticari araçlar için Euro 6’ya geçiş ise 3 aşamalı olarak planlanmış durumda. Bu aşamalar
Euro 6A, Euro 6B ve Euro 6C şeklinde adlandırılıyor. Yeni tip onayı alacak araçlar 1 Ocak 2015’ten itibaren
ilk aşamada istenen normları (Euro 6A) ve 1 Ocak 2016’dan itibaren ise üçüncü aşamada (Euro 6C ) istenen
normları karşılamak durumunda. Halen satışı devam eden yeni modellerin revize edilmesi için ise aynı
şekilde üç aşama söz konusu. 1 Ocak 2016’dan itibaren ilk aşama normları karşılanmalı, 1 Ocak 2017’den
itibaren ise araçlar üçüncü aşamaya uygun olmalı. Euro motor standartları yanma sonucunda atmosfere
salınan kirletici gazların maksimum sınırlarını vermekte, bu sınırların aşılması halinde ülkeler tarafından
birtakım yaptırımlar için yasal denetimler ve birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Diğer yandan fosil yakıtlı
motorların yanma sonucunda oluşan zararlı egzoz emisyonlarını azaltmak için bir takım arge çalışmaları
yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda benzinli ve dizel motorlarda emisyon kontrol sistemleri
geliştirilmiş olup, emisyonlara karşı bir takım önlemler alınmıştır [6]
3. TÜRKİYE’ DE MOTORLU TAŞIT EMİSYONLARINI AZALTICI ÇALIŞMALAR
Ülkemizde Avrupa Birliği Euro normlarında egzoz gazı kirletici etkileri yasal mevzuatlarla kontrol altında
tutulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde Euro Standartları uygulanmaktadır. Ülkemizde Euro standartları
uygulaması geç başlamıştır. Türkiye’de 2001 yılı itibariyle EURO 1 standartları geçerli olmaya başlamış,
2009 yılından sonra EURO-4 standartlarına geçilmiştir. Ülkemiz euro standartlarına geç girmesin ve Euro2,Euro-3 normlarına geçişlerinin Avrupa’nın geride kalınmasından dolayı direk Euro-4 standartlarına
geçilmiştir. Ülkemizdeki araç üreten şirketlerin Avrupa ihracatının da engellenmemesi için böyle bir yaptırım
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yapılmıştır. Türkiye’de Euro6’ya geçişin ilk aşaması 1 Ocak 2015 itibarıyla gerçekleşecek. Avrupa egzoz
gazı emisyon mevzuatına göre, yeni araçlarda CO2 emisyonu 2015 yılına kadar km başına ortalama 130 g
olacak şekilde düzenlenmiş olmalı. Bu oran 2021 yılında ise 95 g/km’ye düşürülmüş olması hedeflenmiştir.
Avrupa Birliği’nde taşıtlar için egzoz gazı emisyon standartları belirleyen Euro 6’ya göre, dizel otomobiller
de benzinli otomobiller kadar temiz hale getirecek. Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Eylül 2014 itibarıyla
yürürlüğe giren mevzuata göre, dizel araçlar artık kilometrede 80 mg’ den fazla nitrojen oksit salamayacak.
Ülkemizde
emisyon
standartları
şu
şekilde
adımlar
atılarak
başlandı:
1993:
Otomotiv
Sanayi
Çevre
Deklerasyonu
yayımlandı,
1995: Otomobiller Euro 93 standardına artan yüzdelerle uygun hale getirilmeye başlandı,
1996: AB gümrük birliği anlaşması ile AB tip onayı mevzuatı çalışmaları başlatıldı. Üretilen taşıtların AB
normlarına 5 yıl
içinde
uygun
hale
getirileceği
bildirildi,
1996:
Ticari
araçlar
emisyon
(ECE
R24)
uyum
programı
yayınlandı,
2001:
Tüm
dizel
araçlarda
Euro
1
seviyesi
başladı,
2008: Yeni tip onayında Euro 4 seviyesi başladı. Mevcut araçlarda 1.1.2009’da başladı,
2009: Ekim ayından sonra tüm araçlar EURO 5 standartlarına uygun hale getirilmesi zorunlu tutuldu,
2014: Euro 5 standartları geçerli. 1.9.2014 tarihinden itibaren üretilen ve ithal edilen araçlarda Euro 6
standartları şartı
getirildi,
Emisyon sınırlarına uyum için motorlar sürekli geliştirilmekte, günümüzde motorlarda son derece kompleks
ve pahalı teknolojiler kullanılmaktadır. Gelecekteki “Sıfır Emisyon” hedefi için elektrik veya hidrojen gibi
alternatif enerjiler kullanan “Hibrid” motorların geliştirme süreci başlamıştır. Yük ve yolcu araçları ile ilgili
çıkarılan çeşitli mevzuat uygulamaları kapsamında yapılan denetimler ile sürdürülebilirlik sağlanmaya
çalışılmaktadır. Motorlu taşıt sahipleri, çevre kanunu gereği egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmak
zorundadırlar. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti AB entegre çevre uyum
stratejisi (UÇES) (2007 - 2023) kriterlerine göre Kentlerde yaşanan hava kirliliğinde, artan motorlu
taşıtlardan kaynaklanan zararlı egzoz gazları da önlem alınması gereken bir sorun olarak ortaya
konulmaktadır. Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO) emisyonlarının yüzde 70-90’ı, azot
oksit (NO) emisyonlarının yüzde 40-70’i, hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık yüzde 50’si ve şehir
bazında kursun emisyonlarının yüzde 100’ü özellikle motorlu taşıtlardan kaynaklandığı ve tam otomatik hava
kalitesi ölçüm istasyonlarının 81 ile yaygınlaştırılarak izlenme gerekliliği ortaya konulmuştur [7]. Bu
çerçevede birtakım amaç ve hedefler belirlenmiştir;
Amaç: Motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinden ve tehlikelerinden
canlılar ve çevre korunacaktır.
Hedef
1:Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmaları 2012 yılına kadar tamamlanacaktır.
2:Hava kalitesi izleme ve ölçüm istasyonlarının kurulması 2012 yılına kadar tamamlanacaktır.
3:Hava kirliliginin önlenmesi için temiz hava planları ve eylem planları hazırlanacaktır.
4:Kirliliğin azaltılmasında teşvik edici politikaların oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır.
5:Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yakıt kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.
Strateji
1: Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarının tamamlanması.
2: Hava kalitesi izleme ve ölçüm istasyonlarının kurularak AB’ye raporlayacak düzeyde düzenli ve güvenli
veri alımına
başlanması.
3: Emisyon envanteri hazırlanması.
4: Hava kalitesinin iyileştirilmesi için “temiz hava planları”nın hazırlanarak uygulanması.
5: Hava kirliliğinin önlenmesi için eylem planlarının hazırlanması.
6: Halkın hava kirliğinin nedenleri ve sonuçları konusunda bilgilendirilmesi.
7: Limit değerlerin sağlanmasında enerji, endüstri, ulaşım gibi sektörlerle koordineli çalışılması.
Emisyon azaltıcı çalışmalarla paralel yürütülen yakıt kalitesinin iyileştirilmesi için birtakım yasal
zorunluluklar getirilerek bunlarla ilgili amaç, hedef ve stratejiler belirlenmiştir. Diğer yandan 81 ilde hava
kalitesi izleme ağı oluşturulmuş ve veriler bir merkezde toplanarak canlı hava kalitesini izleme ortamları
yaratılarak anlık tedbirler için bir zemin hazırlanmıştır. Hava kalitesini http://www.havaizleme.gov.tr/
adresinden canlı izlemek mümkündür.
Önemli bir kirlilik kaynağı olan ve hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen egzoz gazı emisyon ölçümleri,
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği TÜVTURK Muayene İstasyonları'nda gerçekleştirilmektedir. 205
sabit, 5 motosiklet, 76 gezici istasyon ve 13 gezici traktör istasyonda görevli 3.500 çalışanı ile Türkiye'nin
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tamamında hizmet veren TÜVTÜRK, yılda 8 milyonu aşkın aracın periyodik ve yola uygunluk
muayenelerini, 3 milyonu aşkın aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştirmektedir. Ücretsiz
muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte muayene sayısı 14 milyona erişmektedir. TÜVTÜRK’ün tüm
faaliyet alanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmekte ve operasyonları yine
aynı Bakanlığın denetiminde yürütülmektedir. TÜVTÜRK, ayrıca TS EN ISO 17020 standardı uyarınca Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmekte olup, bu standarda göre akredite edilmiş
bulunmaktadır [8].

4. MOTORLU TAŞITLARDA EMİSYON AZALTICI SİSTEMLER
Otomobil üreticileri, temiz dizel, biyodizel, etanol, hidrojen ve sıkıştırılmış doğal gaz gibi alternatif
yakıtlarla çalışan veya fosil yakıtlı içten yanmalı motorları (benzinli veya dizel) elektrikli motorlarla
entegrasyonu sonucunda oluşturulan hibrid ya da alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi için ar-ge
çalışmalarına ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Çünkü tüketici eğilimleri yeni nesil yeşil araçlar olarak
adlandırılan hibrit ve elektrikli araçlara doğru yönlenmektedir. Otomobil üreticileri bu eğilimler çerçevesinde
Pazar paylarını artırmak için kıyasıya bir rekabet içerisindedir. Motorlu taşıtların yanma sonucunda çevreye
bıraktıkları zararlı emisyon gazlarının etkilerini azaltmak amacıyla birtakım yardımcı sistemler
geliştirilmiştir.
Katalitik Dönüştürücüler (Katalizörler)
Üç Yollu Katalizörler ("konvertör") üretilen tüm benzinli araçlarda standarttır. Katalizörde , değerli metaller,
platin, paladyum ve rodyum içeren bir kaplamaya sahip seramik veya metalik bir çekirdek ("alt tabaka"
olarak bilinir) kullanır. Bu metaller, konvertöre adını veren asıl "Katalizörler" dir. Gerekli kimyasal
reaksiyonları teşvik ederler, ancak kendileri bu reaksiyonlardan etkilenmezler.
Katalizörler düzgün çalışması için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar, son gelişmelerle gerekli çalışma
sıcaklığını düşürmüş ve katalizörleri daha sağlam hale getirmiştir, böylece motora daha yakın monte
edilebilmekte ve daha çabuk ısınabilmektedir.
Üç yollu katalizörler, katalizörün CO ve HC'yu CO2'ye okside etmesi için gerekli koşulların oluşması için
hava-yakıt oranını sürekli olarak düzenleyen araç beynine bağlı olarak (ECU), egzoz gazı çıkışları sürekli
olarak sensörlerle izlenerek kapalı sistem döngü sistemi olarak çalışırlar ve su (H2O) ile NOx'u nitrojene (N)
indirgerler. Bu işlemin düzgün çalışması için ideal hava yakıt oranına her zaman ihtiyaç duyulur. Oksidasyon
Katalizörleri ise CO ve HC'yi CO2'ye ve suya dönüştürürler ve ayrıca karbon parçacıkları üzerindeki
hidrokarbonların bir kısmını oksitleyerek parçacık emisyonlarının kütlesini azaltırlar ancak NOx miktarını
düşürmezler. Şekil 2’ de katalitik konvertörün motora bağlantı şeması verilmektedir. Dizel motorlarda
kullanılan katalitik konvertöre, “Dizel Oksidasyon Katalizörü – dieseloxidationcatalyst (DOC)” denir. Dizel
oksidayson katalizöründe, katalizör olarak; platinyum, paladyum ve alüminyum oksit kullanılır. Bu
katalizörlerin üçü de oksidasyon işlevini yerine getirir; yani HC (hidrokarbon) ve CO (karbonmonoksiti),
oksijen ile yakarak, zararsız olan Su (H2O) ve Karbondioksite (CO2) dönüştürür. Bu tip katalitik
konvertörlere“İki Yollu Katalitik Konvertör : Two-Way Catalytic Converters” denir, çünkü azot oksiti (NOx)
indirgeyemezler.

Şekil 2. Katalitik Konvertör Şematik Tesisatı
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Evaporatif Emisyon Kontrolü
Yakıt sisteminden benzinin buharlaştırılması potansiyel olarak egzoz borusu emisyonlarına kıyasla havada
bulunan hidrokarbonların çok daha büyük bir kaynağıdır, bu nedenle modern benzinli araçlar, tamamen
kapalı olan buharın atmosfere kaçmasına izin vermeden istikrarlı bir yakıt deposu basıncını muhafaza edecek
şekilde tasarlanmış yakıt sistemleri ile donatılmıştır.
Partikül Azaltma Teknolojileri
Partiküller, ani hızlanma sırasında egzozdan çıktığı görülebilen duman veya partiküllerdir. Partiküller,
hava/yakıt karışımının zengin olduğu aşamalardaki yanma sırasında oluşur. Partiküller, çevresindeki çeşitli
katı veya sıvı artığa taşıyıcılık yapan bir karbon çekirdekten oluşur. Bir partikülün ortalama büyüklüğü 0,1
mikrometre civarındadır.Partikül filtreleri partiküler maddeleri filtrasyon yoluyla egzozdan atar. Bir katalitik
konvertör gibi bir petek yapısına sahipler, partikül maddenin% 90'ından fazlasını süzmektedir. Filtreler
kendiliğinden temizlenirken yakalanan partikülleri oksitleyerek CO2 ve su oluşturması için egzoz gazı
konsantrasyonunu periyodik olarak değiştiren alternatif emisyon azaltıcı sistemlere alternatif yöntemlerden
birisidir. Şekil 3’ de Termal Rejenerasyonlu Partikül Filtresinin Şeması görülmektedir. Partikül filtreleri
Dizel yakıtta bir safsızlık olarak bulunan Sülfür tarafından tıkanır. Bu nedenle, bu anahtar teknolojinin
tamamen başarılı olmasını sağlamak için "kükürt-içermeyen" (<10 ppm) Dizel yakıtın yaygın olarak
kullanılması şarttır.

Şekil 3. Termal Rejenerasyonlu Partikül Filtresi [3]

NOx Azaltma Teknolojileri
Egzoz Gazı Geri dönüşümü teknolojisi, atıl egzoz gazlarının dikkatlice kontrol edilen bir bölümünü alarak,
soğutarak ve bunu yapmak için uygun koşullar altında yanma odasına yeniden sunarak dizel azot oksit (NOx)
emisyonlarını azaltabilir. Bu, her ikisi de NOx oluşumuna neden olan yüksek oksijen konsantrasyonunu ve
yanma odasındaki yüksek sıcaklıkları azaltır.
Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisi kullanılarak NOx azaltımı mümkündür . Bir SCR sistemi, SCR
katalitik konvertörüne spesifik bir şekilde enjekte edildiğinde Amonyaya dönüştürülen AdBlue® olarak
bilinen sulu bir üre çözeltisi kullanır. Sonraki katalitik indirgeme fazında, Amonyak NOx ile reaksiyona
girerek azot ve su üretir. Bu teknoloji, ilave AdBlue® tankını alabilen daha büyük araçlarda yaygın olarak
kullanılmaya başlandı, ancak iş küçük dizel araçlar için uygun sistemleri geliştirmeye devam ediyor.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Fosil yakıtlı araçların egzoz emisyonlarını azaltmaya yönelik yardımcı sistemler olmakla birlikte zararlı
emisyon salınımları küresel ısınmayı tetiklemeye devam etmektedir. Salınımların azaltılması için ülkelerce
uluslar arası ve ulusal yasal düzenlemelerin yanı sıra birtakım uzun vadeli çalışmalar yapmaları küresel
ısınma için ortaya konulan hedefleri ulaşmada etkin bir rol olacaktır.
•

Bilinçli sürücü eğitimlerine hız verilmelidir,

•

Akü teknolojisindeki iyileştirmeler sonucundaki menzil artışları elektrikli otomobillere
olan ilgiyi daha da artıracaklardır.

•

Büyük şehirlerde toplu taşıma özendirilmelidir,

•

Alternatif yakıtlı araçlar, hibrit araçlar kullananlara vergi avantajları sağlanmalıdır,

•

Piyasada euro standartları altında bulunan araçlara geri dönüşüm teşvikleri verilmelidir,
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•

Ar-Ge çalışmalarına yeterli destek verilmelidir,

•

Yakıt iyileştirme çalışmaları desteklenmelidir,

•

Kontrol ve denetimler sıklaştırılmalıdır,
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Abstract
In this study, fatigue crack propagation behaviors of Ti-6Al-4V alloy were investigated for double sided
notch condition. Axial fatigue tests were applied to the samples with a maximum force of 10 kN and
sinusoidal waveform of 10 Hz frequency. Symmetrical and asymmetrical double edge notched plates are
used as the test sample. A notch with three different angles, 90° straight, 60° and 30° angled, was opened
on both sides of the test sample. For these three different notch conditions, fatigue crack propagation tests
were performed on six different samples. C and m material constants were determined by forming a
change (ΔK eff ) graph of the equivalent tensile strength factor against the crack propagation rate (da/dN).
The results obtained show that the formation of cracks is delayed with decreasing notch angle. In
addition, with the reduction of the notch angle, the crack progression rate decreased and the fatigue life
increased. In the case of samples with equal angled notches on both sides, crack progression followed a
balanced course, fatigue life was affected by impairment of symmetry at angle.
Key Words: Double Sided Notched Specimen, Fatigue Crack Propagation, Crack Interactions, Ti-6Al-4V
Alloy.

1.GİRİŞ
Ti-6Al-4V alaşımı sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek mukavemet ve mükemmel korozyon direnci gibi
üstün özellikleriyle, biyomedikal, havacılık, otomotiv ve uzay alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ti6Al-4V alaşımı üretilen titanyum alaşımları arasında piyasada en çok kullanılanıdır. Tüm bu özellikleri ve
kullanıldığı spesifik uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, Ti-6Al-4V alaşımının mekanik
özelliklerinin incelenmesi ve çeşitli yüklemeler altındaki deformasyon davranışının anlaşılması önemli hale
gelmektedir. Bundan dolayı son altmış yılda Ti-6Al-4V alaşımının mekanik özelliklerini geliştirmeye yönelik
çok fazla sayıda çalışma yapılmıştır [1-5].
Ti-6Al-4V alaşımının endüstride kullanıldığı pim, mil ve cıvata gibi elemanlarda, maruz kaldığı değişken
yüklemelerden dolayı çokça yorulma hasarına maruz kaldığı bilinmektedir. Bu tür durumlarda malzeme
akma mukavemetlerinin çok daha altındaki yüklemelerde hasara uğrayabilmektedir. Tekrarlı gerilme durumu
olan yorulma olayında malzemelerdeki süreksizlikler ve çatlakların sürekli olarak genişlemesi ve ilerlemesi
malzemenin nihai hasarıyla sonuçlanır. Bu nedenle bir tasarımın güvenliği incelenirken, çatlak durumu ve
yorulma hasarı birlikte değerlendirilmesi gereken iki önemli parametredir. Çünkü yorulma ile meydana gelen
çatlaklar hızlı şekilde gelişebilir, ciddi tahribat ve kırılmalara yol açabilir. Ayrıca malzemede var olan
çatlaklar da yorulma ömrünün azalmasına neden olurken, bu çatlakların kritik boya ulaşmadan makine
elemanının değiştirilmesi bir zorunluluktur.
Çatlağın yükleme doğrultusuna göre yönelimi aynı zamanda yükleme modunu da belirlemektedir. Şöyle ki;
eğer çatlak yüzeyleri (veya çentik yüzeyleri) uygulanan yüke dik doğrultuda ise çatlak mod I (açılma modu)
etkisiyle büyümeye zorlanacaktır. Fakat açılan çentik veya çatlak yüzeyleri uygulanan yük doğrultusuna
belirli bir açı yapıyorsa bu durumda çatlak hem mod I hem de mod II (kayma modu) etkisiyle büyümeye
zorlanacaktır. Bu da numunenin yorulma ömrünü doğal olarak etkileyecektir. Mod I de çatlak ucunda
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meydana gelen gerilme şiddeti faktörü K I olarak ifade edilirken, mod II yüklemesi altında meydana gelen
gerilme şiddeti faktörü K II ile tanımlanmaktadır. Çatlak eğer sadece açılma moduyla büyümeye zorlanırsa
K II/ K I = 0 olurken, eğer sadece kayma moduyla zorlanırsa K II/ K I = ∞ olur. Buradan da şu sonuca ulaşmak
mümkün ki yüklemenin birleşik modda olması yorulma ömrünü olumlu etkileyebilir. Eberlein ve Richard [6]
tarafından yapılan çalışmada da bu deneysel olarak gösterilmiştir (Fig.1). Fakat buradaki çentik tek taraflı
olup, çentik veya çatlak etkileşimi göz ardı edilmiştir.

(a)

(b)

Fig. 1. a) Karma mod yüklemeye zorlanan bir numune örneği, b) Mod I ve Mod II yüklemesine bağlı olarak elde edilen a-N
grafiği

Wang vd [7] tarafından yapılan çalışmada da karma mod yükleme şartlarının çatlak ilerleme doğrultusu
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 10Ni5CrMoV yüksek dayanımlı çelik kullanılmış olup çatlak
ilerleme doğrultusu için gerinim enerji yoğunluğu faktörü, (S) kullanılmıştır. Benzer şekilde Tang vd [8] de
yapmış oldukları çalışmada karma mod yükleme şartlarında östenitik paslanmaz çelik malzemesinde çatlak
ilerleme davranışını araştırmışlardır. Çalışmada ortası çentikli numune kullanılmış olup 30°, 45°, 60° ve 90°
için yorulma deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Numuneler ayrıca farklı oranlarda şekil değiştirme sertleşmesine
tabi tutulmuştur. Çalışmada çentiğin çatlağa dönüşmesi ile birlikte çatlak uygulanan yüke dik yönde
büyümeye zorlanmakta ve çatlak karma moddan mod I e dönerek büyümeye devam ettiği ifade edilmiştir.
Yapılan literatür taraması göstermiştir ki; karma mod yükleme durumunun dikkate alındığı ve farklı metalik
ve metalik olmayan malzemelere uygulandığı çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkün. Fakat bir numunede
aynı anda iki çentiğin olduğu ve bu çentiklerin farklı açılarla bulunduğu durumlarda çatlak ilerlemesi çok
çalışılmamıştır. Özellikle de Ti-6Al-4V malzemelerde bu konu hiç ele alınmadığından bu çalışmaya konu
olmuştur. Çalışmada da farklı kenar çatlakları ve bu çatlakların birbirleriyle etkileri incelenmiştir. Çift kenar
çentikli olarak hazırlanan numunelere yorulma çatlak ilerleme testleri uygulanmıştır. Ayrıca çatlak açıları
değiştirilerek bu durumun yorulma karakteristiğine etkileri incelenmiştir. Yorulma dayanımı, çevrim sayısına
karşılık çatlak ilerleme miktarına göre incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Ti-6Al-4V alaşımı tavlanmış olarak temin edilmiş, çekme dayanımı, akma dayanımı, % uzama ve sertlik
değerleri sırasıyla 1100 MPa, 990 MPa, %10 ve 335 HV olarak ölçülmüştür. Alaşımın kimyasal
kompozisyonu Tablo I’de verilmiştir.
Table I. Ti–6Al–4V alaşımının kimyasal kompozisyonu.

Ağırlık %
Ti-6Al-4V

Al%
6.75

V%
3.55

C%
0.08

Fe%
0.03

O%
0.2

Ti%
Balance

Yorulma test numuneleri tel erezyonla kesilerek hazırlanmıştır (Fig. 2). Tel erezyon tezgahında kullanılan tel
çapı 0,25 mm olduğundan, çentik uçlarındaki çentik köşe kavis yarıçapları da 0,125 mm olarak elde
edilmiştir. Tekrarlı yükler ardından çatlak uçlarında meydana gelen gerilme şiddeti faktörünün
hesaplanabilmesi için maksimum ve minimum yükler göz önünde bulundurulmuştur. Çift taraflı yorulma
durumunda çatlak ucunda meydana gelen gerilme şiddeti faktörü ∆K, Tada vd. geliştirmiş oldukları Eşitlik
1’de verilen analitik formülle hesaplanmıştır [4]. Burada W numunenin genişliğinin yarısı, a ise çatlak
boyudur.
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2
3
4
(1)
a 
a
a
a
1.122 − 0.561  − 0.205  + 0.471  − 0.190  
W
W
W
W
a 
  
 
 
 
1−
W
Fakat açılı çatlaklarda Mod I ve Mod II durumu oluştuğundan gerilme şiddeti faktörü değişimleri K I ve K II
şeklinde aşağıdaki formüllerle hesaplanmıştır. Burada θ çatlağın yatay eksenle yaptığı açıyı ifade etmektedir
(Eş. 2-3).

∆K =

σ aπ 

K I = (Cos2θ) ∆K

(2)

K II = (Sin2θ/2) ∆K
(3)
K Ieş ve K IIeş Eşitlik 4-5’de verildiği şekilde bulunmuştur. Burada K Ieş : Mod I’ e göre düzeltilmiş eşdeğer
gerilme şiddeti faktörü değişimi ve K IIeş : Mod II’ ye göre düzeltilmiş eşdeğer gerilme şiddeti faktörü
değişimidir. Bileşik mod eşdeğer gerilme şiddeti faktörünün değişimi (∆K eş ) ise Eşitlik 6’ya göre
hesaplanmıştır [5].
K Ieş = Cosα K I + Sinα K II
(4)
K IIeş = Sinα K I + Cosα K II
(5)
∆K eş =
(6)

Fig. 2. Yorulma testlerinde kullanılan numune boyutları (Birimler mm cinsinden verilmiştir.)

Numuneler şekilde verildiği gibi 90° düz çentik, 30° ve 60° açılı çentik olmak üzere 3 farklı şekilde açılarak,
bunların kombinasyonlarından üretilmiştir. Kullanılan numune açıları aşağıdaki Tablo II’de verilmiştir.
Tablo II. Yorulma testlerinde kullanılan numune çentik açıları.

Numune
Sağ Çentik
90°
90°
90°
30°
30°
60°

Sol Çentik
90°
30°
60°
60°
30°
60°

Yorulma testleri, Instron marka 8801 model yorulma test cihazında gerçekleştirilmiştir (Fig. 3). Deney cihazı
servo-hidrolik bir sistemle desteklenmiş ve bilgisayar kontrollü çalışmaktadır. Cihazda uygulanacak
maksimum ve minimum yüklerin yanı sıra frekans değerleri de girilmek suretiyle deney başlatılmaktadır.
Numuneler mekanik olarak sabitlenmiş olup çene içerisinde kalan numune boyu 25 mm olarak sabit
alınmıştır. Deneyler sırasında çatlağın büyümesini incelemek için 250 büyütmeye kadar çıkabilen USB optik
mikroskop kullanılmıştır. Numunenin çatlak ucu, test başlangıcından itibaren mikroskopla sürekli kontrol
edilmek suretiyle, çatlak oluşumuna karşılık gelen yük tekrar değerleri kaydedilmiştir. Elde edilen çatlak
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ilerleme hızına karşılık ∆K gerilme şiddeti faktörünün değişim grafiği çizdirilerek, Eşitlik 7 kullanılarak, C ve
m malzeme sabitleri elde edilmiştir [9]. Testler oda sıcaklığında, R=0,1 gerilme oranında ve 10 Hz frekansta
yapılmıştır. Yük gerilme oranları uygulanan minimum ve maksimum yüke bağlı olarak Eş. 8’de verildiği
şekilde hesaplanmaktadır. Testlerden elde edilen veriler üs fonksiyonu olarak çizdirilerek C ve m katsayıları
bulunmuştur.

da
= C(∆K eş ) m
dN

(7)

R= Pmin = Kmin
Pmax
Kmax

(8)

Üst
Sabitle
N
Alt
Sabitle

Kesintisiz

Hidrolik
G

Kontr

(a)

(b)

Fig. 3. Instron marka 8801 model yorulma test cihazı, a) Yorulma test cihazı ana gövde, b) Numune sabitleme çeneleri

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 Yorulma Çatlak İlerleme Deney Sonuçları
Yorulma çatlak ilerlemesi testleri oda sıcaklığında ve sabit yük altında sinüsodial dalga formuyla yük
kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. Yük oranı R=0,1 ve P max =10kN yükleme altında gerçekleştirilen testler,
çatlak açısına bağlı olarak 3 ile 5 saat sürmüştür. Test sonucunda çift taraflı çentikli numunelerin yorulma
çatlak ilerleme deneyleri sonrasında C ve m sabitleri ile ∆K th değerleri Tablo III’ de verilmiştir.
Testlerde her bir çentiğin yorulma çatlak ilerleme davranışlarının incelenebilmesi için sağ ve sol çentik olmak
üzere iki çentikten de değerler alınarak karşılaştırılmıştır. Simetrik çentikli numunelere uygulanan yorulma
çatlak ilerleme testlerinde, her iki kenardaki yorulma çatlakları aynı çevrim sayısında başlamış ve çatlak her
iki uçta aynı hızla ilerlemiş ve numune ortadan kopmuştur. Tablo III’ den görüldüğü gibi çentik geometrisine
bağlı olarak yorulma çatlak ilerleme davranışları önemli ölçüde değişmiştir. Bu durum çentik açısının
değişmesiyle çatlak uç noktasında ortaya çıkan bileşik yükleme modlarıyla açıklanabilir. 90º düz çentikli
numunelerde Mod I yükleme durumunda yorulma çatlak ilerlemesi görülürken, çentik açısının 30º ve 60º
olduğu numunelerde bileşik modda (Mod I+II) yükleme meydana gelmiştir. Çatlak açısındaki bu değişim
çatlak uç noktasında meydana gelen normal ve kayma gerilmelerine ve dolayısıyla K I ve K II miktarlarına etki
etmiştir. Çatlak açısı azaldıkça K II /K I oranı artmış, çatlak uç bölgesinde meydana gelen maksimum çekme
gerilmesi azaltmıştır [10-11]. Bu durum çatlak oluşumunu geciktirmiş ve çatlak ilerleme oranını düşürmüştür.
90º çentikli numunede yorulma çatlağı oluşumu, baskın olarak oluşan Mod-I yüklemesinden dolayı, 30º ve
60º açılı çentikli numunelere kıyasla daha düşük çevrim sayılarında gerçekleşmiştir. Birleşik yükleme modu
yorulma ömrüne de benzer şekilde etki etmiş ve çatlak açısının azalmasıyla birlikte yorulma ömrü simetrik
çentikli numunelerde artış göstermiştir.
Çentik açısının değişimiyle birlikte çatlak ilerleme testlerinde eşik gerilme şiddetinde (∆K th ) de değişim
gözlemlenmiştir. Birleşik mod ∆K th hesaplanmasında aşağıdaki yöntem takip edilmiştir. Numuneye 1×106
çevrim boyunca yorulma testi uygulanarak ve çevrim tamamlandığında numune üzerinde çatlak oluşup
oluşmadığı optik mikroskop vasıtasıyla kontrol edilmiştir. Çatlak oluşumu kontrol edildikten sonra çatlak
oluşumu görülmeyen numunelerin, gerilme miktarı arttırılarak test tekrarlanmıştır. Bu şekilde gerilme şiddeti
faktörlerinin arttırılmasıyla çatlak oluşumu takip edilmiş ve çatlağın oluştuğu değer eşik gerilme şiddeti
faktörü olarak kabul edilmiştir. Tablo III’ de 90º’de ∆K th değeri en büyük değere sahip olduğu, çentik
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açılarının azalmasıyla ∆K th değerlerinin azaldığı açıkça görülmektedir. Burada artan bileşik mod etkisi ve K II
yükleme miktarıyla birlikte ∆K th , değeri azalma göstermiştir. Literatürde daha önce yapılmış çalışmalarda
birleşik moda bağlı olarak ∆K th değerindeki bu değişim, Mod-I bağlı olarak ortaya çıkan ve çatlak uç
korunma bölgesi seviyesine bağlı olarak oluşan kapanma [12,13] ve çatlak uç noktasındaki kuvvet dağılımına
etki eden mod-II çatlak yüzey etkileşimlerine bağlanmaktadır. Mod I ve Mod-II’ ye bağlı olarak ortaya çıkan
bu mekanizmaların çatlak önündeki çatlak ilerleme mekanizmasını lokal olarak engelleyerek çatlağı
yavaşlattığı ve sonuç olarak çatlak oluşumu ve çatlağın eşik gerilme şiddeti faktörüne etki ettiği bilinmektedir
[12]. Yapılan çalışmada da simetrik kenar çentikli numuneler için sonuçların bu doğrultuda elde edildiği
görülmüştür. Fakat asimetrik çentikli çatlaklarda çatlak oluşumu ve çatlak ilerleme davranışları tamamen
değişmiş ve buna bağlı olarak ∆K th değerleri farklılık göstermiştir. 90º-30º asimetrik numunesi ele alınacak
olursa, karşılıklı çentiklerde ortaya çıkan kuvvet dağılımları nedeniyle 30º çentikli kısımda çatlak başlangıcı
30º-30º simetrik numunesine kıyasla daha erken çevrim sayılarında oluşmuştur. Bu durum çentiklerin ∆K th
değerlerinin simetrik çentikli numunelerde bulunan değerlerden daha büyük değerler olarak bulunmasına
sebep olmuştur. 90º-30º ve 90º-60º numunesindeki 30º ve 60º çentiklerinin ∆K th değerleri 30º-30º ve 60º-60º
simetrik numunelerinden daha büyük olarak bulunmuştur.
Tablo III. Eksenel yorulma deneylerinde elde edilen C, m, ∆K th değerleri.
Çevrim Sayısı
(N)

C
m

∆K th ,
MPa(m)(0,5)

4E-09

1,63

90

5E-11

30

Numune

Çentik
Açısı

90°-90°

90

Çatlak
oluşumunun
başladığı

Toplam

4,71

10000

73000

3,43

5,21

26000

1E-10

2,96

9,36

30000

90

9E-09

1,41

4,00

10000

60

5E-13

2,03

8,63

14000

30

1E-09

1,93

4,11

24000

60

3E-10

2,38

6,32

18000

30°-30°

30

6E-10

2,16

4,00

42000

152000

60°-60°

60

7E-09

1,57

4,34

14000

73000

90°-30°

102000

90°-60°

70000

30°-60°

133000

Yorulma çatlak ilerleme testlerinde incelenen diğer bir hususta, çatlak ilerleme doğrultusudur. Birleşik
yükleme modunun oluştuğu tüm numunelerde, çatlak kayma gerilmesinin maksimum olduğu doğrultuda
ilerleme göstermiştir. Bu durumdan Mod I+II durumda başlayan yorulma hasarının, çatlağın ilerlemesiyle
birlikte baskın Mod-I durumunda devam ettiği anlaşılmaktadır. Çentik açısının azalmasının da bu durum
üzerinde belirgin bir etkisi olmamıştır. Simetrik ve asimetrik çift kenar çentikli tüm numunelerde çatlak
birleşik modda başlamış ve baskın mod-I yükleme modunda devam etmiştir. 90°-90°düz çentikli numune için
elde edilmiş C ve m malzeme sabitleri literatürde yapılmış daha önceki çalışmalarla kıyaslandığında oldukça
yakın değerler olarak elde edilmiştir [14-15].
Simetrik çentikli numunelere ait da/dN-∆K eş ve a/N grafikleri Fig. 4’te verilmiştir. Fig. 4-a’da simetrik
çentikli numunelerin a/N grafiğinde çatlak açısının değişimiyle birlikte, çatlak başlangıcı ve çatlak ilerleme
oranlarının değiştiği görülmektedir. Çentik açısının azalmasıyla birlikte çatlak oluşumu baskın Mod-II olarak
oluşmuş ve Mod-II yükleme durumunun çatlak yüzeyleri arasındaki teması arttırmasıyla çatlak oluşumu
gecikmiştir. Fig. 4’te görüldüğü gibi çentik açısının azalmasıyla birlikte çatlak oluşum süresi artarken
yorulma çatlak ilerleme oranı azalmıştır. En belirgin değişim 30°-30° açılı simetrik çentikli numunede
görülmüştür. 30°-30° numunesinde çatlak ucunda baskın olarak oluşan Mod-II yüklemesiyle çatlak oluşumu
90°-90° numunesine kıyasla 32000 çevrim geç başlamış, toplam yorulma ömrü de 79000 çevrim artmıştır.
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Fig. 4. Simetrik çentikli numunelerin test sonuçlarının karşılaştırılması, a-N ve da/dN-∆K eş grafikler

Fig. 5’de 90°-60° asimetrik çentikli numunelere ait da/dN-∆K eş ve a/N grafikleri verilmiştir. Fig. 5’de
verilen grafiklerde 90°-60°/90° ifadesi 90°-60° asimetrik çentikli numunedeki 90° açıya sahip olan çentik
ucundan alınan verileri, 90°-60°/60° ifadesi ise 60° açıya sahip çentik ucundaki verileri ifade etmektedir. Fig.
5’de verilen da/dN-∆K eş grafiğinden de görüleceği üzere asimetrik çentikli numunelerde çatlak ilerleme
hızları farklılık göstermektedir. 60° açılı çentikte yorulma çatlağı daha geç oluşmuş ve daha yavaş bir şekilde
ilerlemiştir. Buna karşın 90° açılı çentik ucunda çatlak oluşumu daha erken başlamış ve hızla ilerlemiştir. 90°
açılı çentikteki bu hızlı ilerleme karşısında 60° açılı çentikte çatlak uç noktasında, önce oluşan bası
gerilmeleriyle çatlak ilerlemesinde yavaşlama görülmüş ardından çatlak ilerlemesi tamamen durmuştur.
İlerleyen çevrim sayılarında ise çatlak kapanmaya başlamıştır. 60° açılı çatlağın kapanmasından sonra
numune tek taraflı çentikli numune halini almıştır. Bu noktadan sonra 90° açılı çatlağın ilerleyerek
kopmasıyla yorulma testi sonuçlanmıştır. Çentik uçlarında meydana gelen çatlak büyümeleri kıyaslandığında,
90° açıya sahip çentik ucundaki çatlak yaklaşım 25 mm kadar büyürken, diğer çentikteki çatlak boyu yaklaşık
2,98 mm civarındadır. 90°-30° ve 60°-30° asimetrik çentikli numunelerin yorulma çatlak ilerleme testleri
incelendiğinde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yorulma çatlak oluşma süreleri ve yorulma ömürleri açısından
kıyaslandığında, 90°-90° açılı çentikli numuneye kıyasla 90°-30° açılı çentikli numunede 90° açılı çentikli
kenar 20000 çevrim daha geç çatlak oluşmuş ve toplam yorulma ömrü %33 artmıştır. Asimetrik çentikli
numunelerdeki bu durum yorulma çatlak ilerleme hızına ve yorulma çatlak ilerlemesine sadece çentik açısının
değil aynı zamanda çatlakların birbirine göre konularının da etki ettiğini göstermiştir.

Fig. 5. 90°-60° asimetrik çentikli numune için elde edilen, a-N ve da/dN-∆K eş grafikleri
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3.2 Yorulma Test Numunelerinin Hasar Yüzeylerinin Analizi
Çatlağın yayılma şartı çatlağın ucunda depolanan enerji ile doğrudan ilişkilidir. Çatlak ucunda yeterli
miktarda enerji depolandığında çatlak yayılmaya başlar. Çatlağın bu ilerlemesi çatlağın ucundaki gerilme
alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çentikli numune sadece Mod-I etkisi altında ise, çatlak bir sapma
göstermeksizin kendi yönünde ilerlemeye devam edecektir. Fakat çentikli eleman birleşik mod (Mod-I+II)
etkisi altında ise çatlağın ilerleme doğrultusu değişecek ve K II nin almış olduğu değere göre yönlenecektir.

90-90

30-30

60-60

90-60

Fig. 6. Yorulma testlerinde kopan parçaların yorulma çatlağı ilerleme bölgelerinin incelenmesi.

30° ve 60° açılı çentikli numunelerde açılma ve kayma modlarından (Mod I ve Mod II) kaynaklanan hasar
oluşurken, düz açılı çentikli numunelerde ise sadece açılma modundan kaynaklanan hasar oluşmuştur.
Yorulma testlerinde kopan parça yüzeyleri ve çatlak ilerleme doğrultuları USB mikroskoplarla incelenmiştir
(Fig. 5).Görüldüğü gibi Mod-I altında yüklenen 90°-90° numunesinin çatlak ilerleme yönü düz olarak devam
etmiş, çatlak ilerlemesi esnasında çatlak yönüne sapmalar gözlenmemiştir. Çatlak çentiğin gerilme

1684

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22October 2017, Elazığ, Turkey
yoğunluğunun en yüksek olduğu çentik orta noktasından başlamış ve çatlak numunenin orta noktasına
geldiğinde kopmuştur. Fakat birleşik yükleme modunun arttığı 60°-60° ve 30°-30° numunelerinde bu durum
çentik uç noktasında oluşan kayma deformasyonu sebebiyle değişiklik göstermiştir. Simetrik olan bu iki
numunede karşılıklı olarak yorulma çatlağı aynı noktadan başlamış ve testin devamında çatlak ilerleyerek ve
90°-90° numuneden farklı olarak çeşitli dallanma ve çatlak ilerleme yönünde sapmalarla devam etmiştir.
Simetrik numunelerdekinden farklı olarak, asimetrik numunelerde çatlak oluşumları ve ilerleme davranışları
iki çatlak içinde farklılıklar göstermiştir. Asimetrik çentikli numunelerde çatlak ölçümü ilk olarak 90° düz
çentikten alınmıştır. Asimetrik çentikli numunelerde sadece çatlak oluşumu değil aynı zamanda çatlak
ilerleme hızları ve yönlerinde de farklılıklar oluşmuştur. Asimetrik çentikli numunelerde çatlak ilerleme
hızları da farklılaşmıştır. 90°-60° numunede ilk olarak düz çentikte başlayan çatlak bu çentikte hızla ilerlemiş
60° açılı çentikteki çatlak ise daha yavaş ilerlemiştir. Fakat düz çentikteki çatlak ilerlemesi 34000 çevrimden
sonra yavaşlamış ve bu yavaşlama numune kopana kadar durma noktasına gelmiştir.
4. SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımının yorulma çatlak ilerleme davranışları, çift taraflı çentik durumu için
incelenmiştir. Deney numunesinin her iki kenarına, 90° düz çentik, 30° ve 60° açılı olmak üzere üç farklı
doğrultuya sahip çentik açılmıştır. Elde edilen ve öne çıkan sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün.
•
•
•
•

Çentik açısının değişiminin yorulma çatlak ilerlemesine ve yorulma ömrüne ciddi oranda etki ettiği
görülmüştür. Çentik açısının azalmasıyla ortaya çıkan bileşik modlarla birlikte yorulma ömrü artmıştır.
Asimetrik çentikli numunelerde çentik açısının 30° veya 60° olması çatlağın ilerleme seyrini önemli
ölçüde etkilemektedir. Bu iki açı değeri arasında bir açı değeri alınarak ilave testler yapılması yararlı
olacaktır.
Çentik açısının değişimi yorulma ömrüne etki etmektedir. Özellikle asimetrik numunelerde çatlak ilk
etapta karma modun etkisiyle bir miktar büyüse de sonrasında mod I etkisiyle büyümeye devam
etmektedir.
Farklı açılardaki çentiklerin birbirlerine etkileri incelendiğinde, çatlak ilerleme hızlarında her iki kenarda
birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan bileşik yükleme modları sebebiyle yorulma ömrü ve çatlak
ilerleme hızı farklılıklar göstermiştir.
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Abstract
In this study, the effect of the overload condition on the fatigue crack propagation behavior of Ti-6Al-4V alloy
was investigated. Double edge notched specimens were used for this. Furthermore, the effect of the angular
position of the edge of the sample edge on the fatigue behavior was investigated. For this purpose, notches with
three different directions were opened on both sides of the test specimens, 30°, 60° and 90°. Through fatigue tests,
both the growth rate of the fracture and the effect of overburden crack growth have been determined. At the end of
the study, it was seen that the reduction of the notch angle caused the fatigue life of the sample to increase. The
reason for this is that the crack tip is exposed to the combined loading (Mode I and Mode II) mode in samples
where the notch angle is less than 90° when the tip is turned into a crack. In addition to these obtained results, it
has been seen that the application of a single cycle overload reduces the crack propagation rate and increases the
fatigue life. Furthermore, in samples with a notch angle of less than 90° the overload effect was more clearly
observed with reduced notch angle.
Key Words: Double Sided Notched Specimen, Overload, Fatigue Crack Propagation, Crack Interactions, Ti-6Al4V Alloy.

1. GİRİŞ
Ti-6Al-4V alaşımı sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek mukavemet ve mükemmel korozyon direnci gibi üstün
özellikleriyle, biyomedikal, havacılık, otomotiv ve uzay alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ti-6Al-4V
alaşımı üretilen titanyum alaşımları arasında piyasada en çok kullanılanıdır. Tüm bu özellikleri ve kullanıldığı
spesifik uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, Ti-6Al-4V alaşımının mekanik özelliklerinin incelenmesi ve
çeşitli yüklemeler altındaki deformasyon davranışının anlaşılması önemli hale gelmektedir. Bundan dolayı son altmış
yılda Ti-6Al-4V alaşımının mekanik özelliklerini geliştirmeye yönelik çok fazla sayıda çalışma yapılmıştır [1-5].
Ti-6Al-4V alaşımının endüstride kullanıldığı elemanlarda maruz kaldığı yüklemelerden dolayı çokça yorulma
hasarına maruz kaldığı bilinmektedir. Bu tür durumlarda malzeme akma mukavemetlerinin çok daha altındaki
yüklemelerde hasara uğrayabilir. Tekrarlı gerilme durumu olan yorulma olayında malzemelerdeki süreksizlikler ve
çatlakların sürekli olarak genişlemesi ve ilerlemesi malzemenin nihai hasarıyla sonuçlanır. Bu nedenle bir tasarımın
güvenliği incelenirken, çatlak ve yorulma birlikte değerlendirilmesi gereken iki önemli parametredir. Çünkü yorulma
ile meydana gelen çatlaklar hızlı şekilde gelişebilir, ciddi tahribat ve kırılmalar oluşabilir. Çatlağın yükleme
doğrultusuna göre yönelimi aynı zamanda yükleme modunu da belirlemektedir. Şöyle ki; eğer çatlak yüzeyleri (veya
çentik yüzeyleri) uygulanan yüke dik doğrultuda ise çatlak mod I (açılma modu) etkisiyle büyümeye zorlanacaktır.
Fakat açılan çentik veya çatlak yüzeyleri uygulanan yük doğrultusuna belirli bir açı yapıyorsa bu durumda çatlak hem
mod I hem de mod II (kayma modu) etkisiyle büyümeye zorlanacaktır. Bu da numunenin yorulma ömrünü doğal
olarak etkileyecektir. Mod I yüklemesinde çatlak ucunda meydana gelen gerilme şiddeti faktörü K I olarak ifade
edilirken, mod II yüklemesi altında meydana gelen gerilme şiddeti faktörü K II ile tanımlanmaktadır. Çatlak eğer
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sadece açılma moduyla büyümeye zorlanırsa K II/ K I = 0 olurken, eğer sadece kayma moduyla zorlanırsa K II/ K I = ∞
olur. Buradan da şu sonuca ulaşmak mümkün ki yüklemenin karışık modda olması yorulma ömrünü olumlu
etkileyebilir. Eberlein ve Richard [6] tarafından yapılan çalışmada çentik geometrisinin yorulma çatlak ilerleme
davranışına etkileri incelenmiştir. Fakat buradaki çentik tek taraflı olup, çentik veya çatlak etkileşimi göz ardı
edilmiştir. Wang vd [7] tarafından yapılan çalışmada da birleşik mod yükleme şartlarının çatlak ilerleme doğrultusu
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 10Ni5CrMoV yüksek dayanımlı çelik kullanılmış olup çatlak ilerleme
doğrultusu için gerinim enerji yoğunluğu faktörü, (S) kullanılmıştır. Benzer şekilde Tang vd [8] de yapmış oldukları
çalışmada karma mod yükleme şartlarında östenitik paslanmaz çelik malzemesinde çatlak ilerleme davranışını
araştırmışlardır. Çalışmada ortası çentikli numune kullanılmış olup 30°, 45°, 60° ve 90° ler için yorulma deneyleri
gerçekleştirmişlerdir. Numuneler ayrıca farklı oranlarda şekil değiştirme sertleşmesine tabi tutulmuştur. Çalışmada
çentiğin çatlağa dönüşmesi ile birlikte çatlak uygulanan yüke dik yönde büyümeye zorlanmış ve çatlak bileşik
moddan mod I yüklemesine dönerek büyümeye devam etmiştir.
Daha önce titanyum alaşımıyla yapılan
çalışmalarda farklı çentik tiplerindeki numuneler için aşırı yükleme uygulanmak suretiyle yorulma davranışları
araştırılmıştır. Bu çalışmalardan Chen ve vd, yaptığı çalışmada, çekme ve basma aşırı yüklemesi uygulanmıştır.
Çalışma sonucunda çekme aşırı yüklemesinin çatlak oluşumunu önemli oranda yavaşlattığı fakat bası aşırı
yüklemesinin çatlak ilerlemesi üzerine hemen hemen hiçbir etkisinin olmadığı görülmüştür. Çekme aşırı
yüklemesinin artmasıyla birlikte çatlak kapanma oranı ve çatlak dallanmaları aynı şekilde artmıştır [6]. Aşırı
yüklemeyle birlikte yorulma çatlak ilerleme hızındaki azalmanın temel nedeni farklı çalışmalarda farklı
mekanizmalarla açıklanmıştır. Bunlar, çatlak ucunda meydana aşırı plastik deformasyona bağlı çatlak kapanışının [78], çatlak uç bölgesindeki deformasyon sertleşmesi [9] ve artık gerilmeler [10] dir. Tüm bu mekanizmalardan biri
veya birkaçının etkisiyle, çatlak önce küçük bir miktar hızlanmakta ve daha sonra yavaşlamaktadır. Bir malzemenin
yorulma çatlak ilerleme davranışı malzemenin mekanik özellikleri, mikro yapısı, numune geometrisi, maruz kaldığı
yükler ve çatlak ucunda meydana gelen gerilmelere bağlıdır [6-11]. Fakat çoğu durumda, bir malzemenin yorulma
çatlak ilerleme davranışı araştırılırken, sadece sabit yükleme koşullarındaki çatlak ilerleme davranışı için incelemeler
yapılmıştır. Fakat çalışma şartları göz önüne bulundurulduğunda, özelliklede Ti-6Al-4V gibi geniş kullanım alanı
olan bir alaşımın çokça değişken genliklerde yüklemelere maruz kaldığı görülmektedir. Bu tür durumlarda
yüklemeler ve bu yüklemelerin çatlak uç bölgesinde meydana getirdiği gerilmeler hakkında çok çalışma
görülmemektedir. Yapılan çalışmalarda özellikle aşırı çekme yükünün uygulandığı durumlarda çatlak ilerleme
hızında yavaşlama ve toplam yorulma ömründe azalmalar oluşmaktadır. Fakat literatür incelendiğinde bu tür bir
durumda çift kenar çatlaklı bir numunenin yorulma çatlak ilerleme hızını anlamaya yönelik bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
Bu noktadan hareketle, farklı tiplerde çatlak geometrileri ve yorulma çatlak ilerleme davranışlarına etkisi çalışılması
gereken önemli bir konu olduğu görülmüştür. Bu nedenle tek bir aşırı yükleme uygulanan çift kenar çentikli bir
numunede aşırı yüklerin yorulma çatlak ilerleme karakteristiğine etkileri incelenmiştir. Karşılıklı olarak açılan
çentikler simetrik ve asimetrik tiplerde hazırlanmış ve tek bir aşırı yük uygulanarak yorulma çatlak ilerleme testleri
yapılmıştır.

2. MATERYAL VE METOD
Ti-6Al-4V alaşımı tavlanmış olarak temin edilmiş, çekme dayanımı, akma dayanımı, % uzama ve sertlik değerleri
sırasıyla 1100 MPa, 990 MPa, %10 ve 335 HV olarak ölçülmüştür. Alaşımın kimyasal kompozisyonu Tablo I’de
verilmiştir.
Tablo I. Ti–6Al–4V alaşımının kimyasal kompozisyonu
Ağırlık %
Ti-6Al-4V

Al%
6.75

V%
3.55

C%
0.08

Fe%
0.03

O%
0.2

Ti%
Balance

Yorulma test numuneleri tel erezyonla kesilerek hazırlanmıştır (Fig.1). Tel erezyon tezgahında kullanılan tel çapı
0,25 mm olduğundan, çentik uçlarındaki çentik köşe kavis yarıçapları da 0,125 mm olarak elde edilmiştir. Tekrarlı
yükler ardından çatlak uçlarında meydana gelen gerilme şiddeti faktörünün hesaplanabilmesi için maksimum ve
minimum yükler göz önünde bulundurulmuştur. Çift taraflı yorulma durumunda çatlak ucunda meydana gelen
gerilme şiddeti faktörü ∆K, Tada vd. geliştirmiş oldukları Eşitlik 1’de verilen analitik formülle hesaplanmıştır [4].
Burada W numunenin genişliğinin yarısı, a ise çatlak boyudur.

∆K =

σ aπ 

2
3
4
a
a
a
a 
1.122 − 0.561  − 0.205  + 0.471  − 0.190  
a 
W 
W 
W 
 W  
1−
W

(1)

Fakat açılı çatlaklarda Mod I ve Mod II durumu oluştuğundan gerilme şiddeti faktörü değişimleri K I ve K II şeklinde
aşağıdaki formüllerle hesaplanmıştır. Burada θ çatlağın yatay eksenle yaptığı açıyı ifade etmektedir (Eş. 2-3).
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K I = (Cos2θ) ∆K

(2)

K II = (Sin2θ/2) ∆K

(3)

K Ieş ve K IIeş Eşitlik 4-5’de verildiği şekilde bulunmuştur. Burada K Ieş : Mod I’ e göre düzeltilmiş eşdeğer gerilme
şiddeti faktörü değişimi ve K IIeş : Mod II’ ye göre düzeltilmiş eşdeğer gerilme şiddeti faktörü değişimidir. Birleşik
mod eşdeğer gerilme şiddeti faktörünün değişimi (∆K eş ) ise Eşitlik 6’ya göre hesaplanmıştır[5].
K Ieş = Cosα K I + Sinα K II
(4)
K IIeş = Sinα K I + Cosα K II
(5)
∆K eş =

(6)

Fig. 1. Yorulma testlerinde kullanılan numune boyutları (Birimler mm cinsinden verilmiştir.)
Numuneler şekilde verildiği gibi 90° düz çentik, 30° ve 60° açılı çentik olmak üzere 3 farklı şekilde açılarak, bunların
kombinasyonlarından üretilmiştir. Kullanılan numune açıları aşağıdaki Tablo II’de verilmiştir.
Tablo II. Yorulma testlerinde kullanılan numune çentik açıları.

Numune
Sağ Çentik
90°
90°
90°
30°
30°
60°

Sol Çentik
90°
30°
60°
60°
30°
60°

Yorulma testleri, Instron marka 8801 model yorulma test cihazında gerçekleştirilmiştir (Fig. 2). Deney cihazı servohidrolik bir sistemle desteklenmiş ve bilgisayar kontrollü çalışmaktadır. Cihazda uygulanacak maksimum ve
minimum yüklerin yanı sıra frekans değerleri de girilmek suretiyle deney başlatılmaktadır. Numuneler mekanik
olarak sabitlenmiş olup çene içerisinde kalan numune boyu 25 mm olarak sabit alınmıştır. Deneyler sırasında çatlağın
büyümesini incelemek için 250 büyütmeye kadar çıkabilen USB optik mikroskop kullanılmıştır. Numunenin çatlak
ucu, test başlangıcından itibaren mikroskopla sürekli kontrol edilmek suretiyle, çatlak oluşumuna karşılık gelen yük
tekrar değerleri kaydedilmiştir. Elde edilen çatlak ilerleme hızına karşılık ∆K gerilme şiddeti faktörünün değişim
grafiği çizdirilerek, Eşitlik 7 kullanılarak, C ve m malzeme sabitleri elde edilmiştir [9]. Testler oda sıcaklığında,
R=0,1 gerilme oranında ve 10 Hz frekansta yapılmıştır. Yük gerilme oranları uygulanan minimum ve maksimum
yüke bağlı olarak Eş. 8’de verildiği şekilde hesaplanmaktadır. Testlerden elde edilen veriler üs fonksiyonu olarak
çizdirilerek C ve m katsayıları bulunmuştur.

da
= C(∆K eş ) m
dN

(7)

R= Pmin = Kmin
Pmax
Kmax

(8)
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Fig. 2. Instron marka 8801 model yorulma test cihazı, a) Yorulma test cihazı ana gövde, b) Numune sabitleme çeneleri

Çalışmada ayrıca numunelere bir tek aşırı yük uygulanmış, aşırı yük oranı Eşitlik 9’da verilen formül yardımıyla
hesaplanmıştır. Burada σ max(2) aşırı yükleme durumundaki gerilme değeri iken, σ max(1) ise sabit genlikli yükleme
durumundaki gerilme miktarıdır. Fig. 3’te aşırı yükleme durumunun şematik gösteriminde sabit genlikli yükleme
durumunda uygulanan maksimum kuvvet F maks ve aşırı yükleme durumundaki maksimum kuvvet F aşırı yük olarak
gösterilmektedir.
R OL =

(9)

Fig. 3. Aşırı yükleme durumunun şematik gösterimi

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 Yorulma Çatlak İlerleme Deney Sonuçları
Yorulma çatlak ilerlemesi testleri oda sıcaklığında sinüsodial dalga formuyla gerçekleştirilmiştir. R=0,1 yükleme
oranında P max =10kN yükleme altında gerçekleştirilen testler, uygulanan çatlak konfügürasyonuna bağlı olarak 3 ile 5
saat sürmüştür. Aşırı yükleme oranı ise R OL =2 olarak belirlenmiştir. Testler aşırı yüklemeli ve sabit genlikli yorulma
testleri olmak üzere iki tip olarak uygulanmış ve test sonucunda elde edilen veriler Tablo III’de verilmiştir.
Görüldüğü gibi çentik geometrisinin değişmesiyle birlikte yorulma çatlak ilerleme davranışları önemli ölçüde
değişmiştir. Bu durum çentik açısının değişmesi ve çentik uç bölgesinde bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan bileşik
yükleme modlarıyla açıklanabilir. Düz 90º çentikli numunede Mod-I açılma modu oluşmuş ve buna bağlı olarak
çatlak uç noktasındaki maksimum çekme gerilmesi artmıştır. Fakat 30º ve 60º açılı çentikli numunelerde ise bileşik
modda (Mod I ve Mod II) yükleme meydana gelmiştir. Bileşik mod yükleme durumunda çentik uç bölgesinde
yorulma çatlağı oluşumuna neden olan gerilme bölgesi küçülmüş ve çatlak oluşumu gecikmiştir [12-13]. Bu durumun
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bir sonucu olarak, Tablo III’ den görüldüğü gibi düz çentikte yorulma çatlağı oluşumu, 30º ve 60º açılı çentikli
numunelerle kıyaslandığında daha düşük çevrim sayılarında gerçekleşmiştir.
Tablo III. Eksenel yorulma deneylerinde elde edilen C, m, K th değerleri.

Numune

Çentik Açısı

C

m

∆K th , MPa(m)(0,5)
(Sabit genlik)

Çevrim Sayısı
(N)
(Sabit genlik)

Çevrim Sayısı
(N)
(Aşırı
yükleme)

73000
90°-90°
90°-30°

90

3E-09

1,73

4,71

90

5E-11

3,43

5,21

30

1E-10

2,96

9,36

90

9E-09

1,41

4,00

60

5E-13

2,03

8,63

30

1E-09

1,93

4,11

30°-30°

60
30

3E-10
6E-10

2,38
2,16

6,32
4,00

60°-60°

60

7E-09

1,57

4,34

90°-60°
30°-60°

(a)

78000
102000
123000
70000
77000
133000
143000
152000
73000

164000
82000

(b)

Fig. 4. 30°-30° ve 60°-60° çentikli numunelerin test sonuçlarının karşılaştırılması a) a/N, b) da/dN-∆K eş

Yorulmalı çatlak ilerleme test sonuçlarında dikkat çeken bir diğer hususta ∆K th değerindeki değişimlerdir. Tablo III’
de 90º’de gerilme şiddeti eşik değerlerinin (∆K th ) değerlerinin en büyük değere sahip olduğu, çentik açılarının
azalmasıyla da, ∆K th değerlerinin azaldığı açıkça görülmektedir. Burada artan birleşik mod oluşumu ve K II yükleme
miktarıyla birlikte ∆K th , değeri azalma göstermiştir. Literatürde daha önce yapılmış çalışmalarda karma moda bağlı
olarak ∆K th değerindeki bu azalma, çatlak ucundaki mode I çatlak kapanma ve mode II yüzey engelleme etkisiyle
ortaya çıkan ve çatlağın ilerlemesini engelleyen çatlak kapanma etkisiyle açıklanmaktadır [12-13]. Mod I ve mod-II’
ye bağlı olarak ortaya çıkan bu mekanizmalar çatlak önündeki çatlak ilerleme mekanizmalarını lokal olarak
engelleyerek çatlağı yavaşlattığı bilinmektedir [12]. Bu çalışmada da simetrik ve asimetrik kenar çentikli numuneler
için sonuçlar bu doğrultuda elde edilmiştir. Mod I-II karma modunun oluştuğu tüm numunelerde, çatlak kayma
gerilmesinin maksimum olduğu doğrultuda ilerleme göstermiştir. Tüm numunelerde çatlak birleşik modda başlamış
ve mod-I yükleme modunda devam etmiştir. 90°-90°düz çentikli numune için elde edilmiş C ve m malzeme sabitleri
literatürde yapılmış daha önceki çalışmalarla kıyaslandığında oldukça yakın değerler olarak elde edilmiştir [14-15].
Çentik açıları azaltılarak hazırlanan 30°-30° ve 60°-60° çentikli numunelerin test sonuçları incelendiğinde, çentik
açısının değişiminin yorulma çatlak ilerleme davranışlarına etkisi görülmektedir (Fig. 4). Şekil 4’de çentik açısının
azalmasıyla birlikte a/N grafiğinin eğimi azalmış ve ∆K th değerleri küçülmüştür. 30° çentikli test numunesi 60°
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çentikli numune ile kıyaslandığında daha yavaş bir çatlak ilerleme hızı göstermiş ve bu duruma bağlı olarak toplam
çevrim sayısı artmıştır.
Asimetrik çentikli durumlarda yorulma çatlak ilerleme davranışları değişkenlik göstermektedir. 90°-60° numunenin
90°olan çentiğinde çatlak daha hızlı ilerlemiştir. 60° açılı çentikte yorulma çatlağı daha geç oluşmuş ve daha yavaş
bir şekilde ilerlemiştir (Fig. 5). Buna karşın 90° açılı çentik ucunda çatlak oluşumu daha erken başlamış ve hızla
ilerlemiştir. 90° açılı çentikteki bu hızlı ilerleme karşısında 60° açılı çentikte çatlak uç noktasında, önce oluşan bası
gerilmeleriyle çatlak ilerlemesinde yavaşlama görülmüş ardından çatlak ilerlemesi tamamen durmuştur. İlerleyen
çevrim sayılarında ise çatlak kapanmaya başlamıştır. 60° açılı çatlağın kapanmasından sonra numune tek taraflı
çentikli numune halini almıştır. Bu noktadan sonra 90° açılı çatlağın ilerleyerek kopmasıyla yorulma testi
sonuçlanmıştır. Çentik uçlarında meydana gelen çatlak büyümeleri kıyaslandığında, 90° açıya sahip çentik ucundaki
çatlak yaklaşım 25 mm kadar büyürken, diğer çentikteki çatlak boyu yaklaşık 2,98 mm civarındadır. 90°-30° ve 60°30° asimetrik çentikli numunelerin yorulma çatlak ilerleme testleri incelendiğinde benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Yorulma çatlak oluşma süreleri ve yorulma ömürleri açısından kıyaslandığında, 90°-90° açılı çentikli numuneye
kıyasla 90°-30° açılı çentikli numunede 90° açılı çentikli kenar 20000 çevrim daha geç çatlak oluşmuş ve toplam
yorulma ömrü %33 artmıştır. Asimetrik çentikli numunelerdeki bu durum yorulma çatlak ilerleme hızına ve yorulma
çatlak ilerlemesine sadece çentik açısının değil aynı zamanda çatlakların birbirine göre konularının da etki ettiğini
göstermiştir.

Fig. 5. 90°-60° asimetrik çentikli numune için elde edilen, a-N ve da/dN-∆K eş grafikleri

Fig. 6’da görüldüğü gibi aşırı yükün uygulanmasıyla birlikte 30°-30° simetrik çentikli numunelerde yorulma çatlak
ilerlemesi bir miktar ilerlemiş ardından, çatlak kapanışının [7-8], çatlak uç bölgesindeki deformasyon sertleşmesinin
[9] ve çatlak uç bölgelerinde oluşan artık gerilmelerin [10] etkisiyle tekrar azalmıştır. Bu durum a/N ve da/dN-∆K eş
grafikleri incelendiğinde net bir şekilde görülmektedir. Tek bir aşırı yüklemenin uygulanmasıyla birlikte 30°-30°
çentikli numunede yorulma ömrü yaklaşık olarak %8 artmıştır.
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Fig. 6. 30°-30° açılı çentik açılmış numuneye ait a) a/N, b) da/dN-∆K eş grafikleri.

Aşırı yükleme durumunun çentik açısının değişimiyle birlikte değişimi Fig. 7’de verilmiştir. Görüldüğü gibi a/N ve
da/dN-∆K eş grafiklerinden görüldüğü gibi aşırı yükleme mekanizması özellikle 90°’den daha küçük açılı
numunelerde, yorulma çatlak ilerleme hızına daha fazla etki etmiştir. 90°-90° açılı numunede aşırı yükleme etkisiyle
birlikte yorulma ömrü 5000 çevrim artarken bu oran en küçük açılı 30°-30° numunede 12000 çevrimdir. Fig. 7’de
aşırı yükleme sonrası çatlak ilerleme davranışları incelendiğinde, 30° ve 60° açılı çentikli numunelerde çatlak
ilerlemesi 90°-90° düz çentikli numuneyle kıyaslandığında daha fazla miktarda yavaşladığı görülmektedir. Bu durum
30° ve 60° açılı çentikli numunelerin çatlak uç noktalarında meydana gelen gerilme alanının küçük olmasından
kaynaklanmaktadır.

Fig. 7. Aşırı yük uygulanmış farklı çentik açılı numunelerin da/dN-∆K eş grafikleri

Asimetrik çentikli numunelerde ise uygulanan aşırı yükle birlikte, yorulma çatlak ilerleme davranışlarında değişim
görülmüştür. Asimetrik çentikli numunelerde de aşırı yükleme sonrası çatlak ilerleme hızlarında yavaşlama görülse
de bu yavaşlama simetrik çatlaklara kıyasla çok daha düşük bir orandadır. Bunun sebebi ise asimetrik çatlaklı
numunelerde büyük açıya sahip olan çentikli tarafın çatlak ilerleme hızını arttırmasıdır. Asimetrik numunelerde de
simetrik numunelerde olduğu gibi aşırı yük uygulanmasıyla birlikte çatlak önce hızlanmış daha sonra yavaşlamıştır.
Fakat asimetrik çentiklerde, birbirinden yatay doğrultuda farklı konumlarda bulunan çentikler nedeniyle ortaya çıkan
kapanma modu sebebiyle burada aşırı yükleme sonrası çatlak ilerlemesi farklılaşmıştır. Çatlak ilerlemesi ile ilgili
90°-60° asimetrik çentikli numunede çatlak ilerlemesi ilk olarak düz çentikli taraftan başlamıştır. Çatlak ilerlemesiyle
birlikte 60° çentikli taraf yavaşlamış ve çevrim sayısının artmasıyla çatlak kapanmaya devam etmiştir. Burada aşırı
yük uygulanmasıyla birlikte düz çentikli tarafta önce çatlak ilerleme hızında bir miktar artma daha sonra azalma
görülmüştür. Fakat 60° çentikli çatlakta ise aşırı yükün uygulanmasıyla birlikte kapanma modundaki 60° çentik
öncelikle açılmış çatlak ilerlemesi görülmüş daha sonra tekrar çatlak ilerlemesi yavaşlamıştır. Aşırı yükleme sonrası
çatlak tekrar kapanmış ilerleyen çevrimlerde ölçüm alınamamıştır. Buradan asimetrik çentikli çatlaklarda aşırı
yükleme durumunun simetrik çentikli çatlaklarda olduğu gibi çentik açısının yanında, çatlakların birbirine göre
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konumundan ve birbirleriyle olan etkileşimlerinden de etkilendiği görülmektedir. 90°-60° çentikli çatlakta toplam
yorulma ömrü çevrim cinsinden 3000 çevrim artarken, 90°-30° çentikli çatlakta ise 7000 çevrim artış göstermiştir.
30°-60° asimetrik numunede aşırı yük uygulanmasıyla birlikte çatlakların birbirine yaklaşık derecelerde olmaları ve
birleşik yükleme oranlarının birbirine yakın değerlerde olması sebebiyle çentikler simetrik çentiklere benzer
davranışlar göstermiştir. 30°-60° çentikli numunede çatlaklarda aşırı yükleme sonrası çatlak etkileşimi sonucu bir
kapanma modu oluşmamıştır. Simetrik çentikli numunelere benzer olarak çatlaklar her iki numunede aynı anda
başlamış ve numune 30° çentiğe daha yakın bir noktada kopmuştur. Aşırı yüklemeyle birlikte ise 30°-60° çentikli
numunede yorulma ömrü 5400 çevrim olarak artmıştır.
SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, Ti-6Al-4V alaşımının yorulma çatlak ilerleme davranışları, çift taraflı çentik durumu için
incelenmiştir. Yorulma testlerinde simetrik ve asimetrik çift kenar çentikli 2 mm kalınlığında plakalar kullanılmıştır.
Deney numunesinin her iki kenarına, 90° düz çentik, 30° ve 60° açılı olmak üzere üç farklı doğrultuya sahip çentik
açılmıştır. Bu üç farklı çentik durumu için farklı kombinasyonlarda, altı farklı numunede sabit genlikli ve aşırı
yüklemeli yorulma testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen test sonuçlarından, çatlak ilerleme hızına (da/dN) karşılık
eşdeğer gerilme şiddeti faktörünün değişim (∆K eş ) grafiği oluşturulmak suretiyle, Paris-Erdoğan denkleminde
kullanılan C ve m malzeme sabitleri bulunmuştur.
• Çentik açısının değişiminin yorulma çatlak ilerlemesine ve yorulma ömrüne ciddi oranda etki ettiği görülmüştür.
Çentik açısının azalmasıyla ortaya çıkan bileşik modlarla birlikte yorulma ömrü artmıştır.
• Asimetrik çentikli numunelerde çentik açısının 30° veya 60° olması çatlağın ilerleme seyrini önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu iki açı değeri arasında bir açı değeri alınarak ilave testler yapılması yararlı olacaktır.
• Çentik açısının değişimi yorulma ömrüne etki etmektedir. Özellikle asimetrik numunelerde çatlak ilk etapta
karma modun etkisiyle bir miktar büyüse de sonrasında mod I etkisiyle büyümeye devam etmektedir.
• Farklı açılardaki çentiklerin birbirlerine etkileri incelendiğinde, çatlak ilerleme hızlarında her iki kenarda
birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan bileşik yükleme modları sebebiyle yorulma ömrü ve çatlak ilerleme hızı
farklılıklar göstermiştir.
• Aşırı yük uygulanmış tüm numunelerde çatlak ilerleme hızının azaldığı ve yorulma ömrünün arttığı görülmüştür.
• Çentik açısının azalmasıyla birlikte aşırı yükleme etkisinin arttığı ve yorulma çatlak ilerleme hızının azaldığı
görülmüştür.
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Abstract
There is a quite importance of heat transfer for proper design and safe working of electronic packet and their systems.
Unsteady case can induce undesired results such as reduction of thermal performance and increment of thermal stress that
reaches to the mechanical defects. Many companies deal with application and developing of advance thermal analysis for
better cooling.
In this study, heat transfer of the half spheres connected to each other as converging-diverging in a channel was
investigated under assumptions of three dimensional, viscous, incompressible, fully developed and laminar flow condition,
numerically. After selecting a computational domain over the channel, periodic boundary condition was applied to inlet and
exit of the domain whereas symmetry boundary condition was applied to axises. Conservation equations of continuity,
momentum and energy were solved numerically by using ANSYS FLUENT program based on finite volume method. The study
consists of three parts. In the first part of the study, channel with parallel plate was considered and the obtained results were
compared with the well-known values available in the literature for the convective heat transfer in channels. In the second
part, the effect of different parameters was analyzed on pressure drop and the heat transfer of half-sphere rows in channel.
In the third part of the study, for given Reynolds numbers (Re=100, 200, 400, 800); the effect of angle on mixing ratio, the
pressure drop and the enhancement of heat transfer was investigated.
Keywords: Heat transfer, half-sphere, numerical solution.

1. GİRİŞ
Çeşitli ısı değiştiricilerin, nükleer reaktörlerin, güneş toplayıcıların, ısıtıcıların, soğutucuların, içten yanmalı
motorların, yanma odalarının, elektrik makinelerinin vb. cihazların tasarımlarında ısı geçişi büyük önem
kazanmaktadır. Kompakt cihazların tasarımı için ısı geçişinin en yüksek değerlere çıkarılması gerekmektedir.
Günümüzde çeşitli tip ısı değiştirici yapıları (konstrüksiyonları) geliştirilmiştir. Bu ısı değiştiricilerinin yüzey
geometrisine ait ısı transfer katsayısı ve akış özellikleri ile basınç kayıp katsayısının belirlenmesi gerekir.
Isı geçişini arttırma yöntemlerinden biri sınır tabakanın sürekli yenilenmesidir. Bu amaçla literatürde
kaydırılmış levha dizileri incelenmiş ve ısı geçişi katsayılarının arttırılabileceği gösterilmiştir.
Isı transferi yüzey alanı artırılması ve en önemlisi karışım bölgesi oluşturularak ısı transferi katsayısının
iyileştirilmesi için geliştirilen yöntemlerden biri, birbirleriyle bağlantılı daralan ve genişleyen kanallardır. Bu
kanallar sayesinde birim hacimde yüzey alanı arttırılarak ve özellikle karışım bölgesi oluşturularak ısı geçişinde
iyileştirme yapılabilir. Bu yüzeyler üzerindeki akışta ısı transferinin artmasıyla birlikte basınç düşüşü de artar.
Bu nedenle bu yüzeylerin kullanımındaki ana amaç, ısı transferinde maksimum artışı sağlarken, basınç
düşüşündeki artışı akış oranını minimuma indirerek elde etmektir. Esas amaç tüm sistem performansını
artıracak optimum değerlerin elde edilmesi olmalıdır.
Birbirleriyle bağlantılı daralan ve genişleyen kanalların ısı ve akış özellikleri; plaka boyu, plaka et kalınlığı,
plakalar arası mesafe, plaka hücum açısı, plaka sıcaklığı ve Reynolds sayısı gibi birçok parametreye bağlıdır.
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Kanallarda ısı transferinin sayısal olarak hesaplanabilmesi için momentum, süreklilik ve enerji denklemlerinin
birlikte çözülmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, problemi tanımlayan temel korunum denklemleri, sonlu
hacimler metodu temelli ANSYS FLUENT bilgisayar programıyla çözülmüştür. FLUENT, lineer olmayan
kısmi diferansiyel denklem setlerini sayısal yöntemler kullanarak çözülmesini sağlar. Sayısal hesaplamalardan
önce bir hesap alanının seçilmesi gerekir. Bu nedenle daralan ve genişleyen kanaldan bir hesaplama alanı
seçilmiştir. Seçilen hesaplama alanı, ANSYS WORKBENCH’ te DESIGN MODELLER isimli programla üç
boyutlu olarak çizilmiş ve MESHING (ICEM CFD)’ de uygun ağlar oluşturulmuştur. Oluşturulan ağ dosyası
FLUENT programına aktarılmış ve sayısal hesaplamalar için bir takım düzenlemeler yapıldıktan ve sınır şartları
belirlendikten sonra çözüm yapılmıştır.
Sayısal metotlarda elde edilen sonuçların geçerliliğinin kontrolü için beş ana kriter bulunmaktadır. Bunlar;
çözümün yakınsaklığının sağlanması, çözümün iterasyondan bağımsız olduğunun belirlenmesi, korunum
denklemlerinin sağlanması, çözümün hücre yapısından bağımsız olduğunun belirlenmesi ve son olarak da
sonuçların deneysel ya da literatürde kabul görmüş çalışmalarla karşılaştırılmasıdır.
Bu çalışmada birbirleriyle bağlantılı daralan ve genişleyen kanallarda düz, açılı ve birbirlerine göre
yerleştirilme açıları değiştirilmiş yarım kürelerin oluşturduğu üç farklı model için (Model 1, 2 ve 3) çözüm
yapılarak Nusselt sayısının, basınç kayıp katsayısının ve akışkanın kanaldan çıkış sıcaklığının farklı Reynolds
sayıları (Re=100, 200, 400, 800) için değişimi sayısal olarak incelenmiştir.

2. LITERATÜR ARAŞTIRMASI
Periyodik olarak daralan genişleyen kanallar birçok araştırmacı için ilgi alanı olmuştur. Sparrow ve Prata [1]
birbirleriyle bağlantısız, periyodik olarak daralan genişleyen konik kanallarda, Reynolds sayısı 100 ile 1000
arasındaki akışı ve ısı transferini deneysel ve sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışmada basınç kaybının düz
boruya göre biraz daha fazla, Nusselt sayısının ise Prandtl sayısına bağlı olduğu gösterilmiştir. Pr<1 için Nusselt
sayısı düz borudan düşük, Pr>1 için ise Nusselt sayısı düz boruya göre biraz daha yüksek çıkmıştır.
Patankar [2], yaptığı çalışmada akış yönünde kesiti periyodik olarak değişen dikdörtgen kesitli kanallarda, tam
gelişmiş akış şartlarında akış ve ısı transferini incelemiştir. Hesaplamalar için öncelikle temel denklemler
periyodik sınır şartı altında sayısal olarak çözülmüştür. Burada hız bileşenlerinin akış alanının periyodik
karakteri nedeniyle tüm kanaldaki akış analizinin tek bir modül ile incelenmesinin mümkün olduğu ve termal
sınır şartlarına bağlı olarak periyodik şartların farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Üniform duvar sıcaklığında
hız ve sıcaklık profillerinin modüllerde periyodik olarak değişmesi nedeniyle benzer olduğu tespit edilmiştir.
Verilen bir duvar ısı akısında sıcaklık alanının periyodik olarak kendisini tekrarladığı tespit edilmiştir.
Periyodik tam gelişmiş akış kavramı ve çözüm yöntemi ile bu tür ısı transfer mekanizmalarının ilk teorisini
geliştirmiştir. Burada periyodik tam gelişmiş akıştaki Nusselt sayısının, düz kanal akışına göre çok yüksek ve
Reynolds sayısının bir fonksiyonu olduğunu tespit etmiştir.
Kelkar ve Patankar [3], kanatçıklı kanallarda akış ve ısı transferini akışkan özelliklerini sabit ve akışı iki boyutlu
ele alarak incelemişlerdir. Bu çalışmada, paralel iki levha kullanılmış ve paralel levha yüzeylerine kanatçıklar
yerleştirilerek akış simüle edilerek çözülmüştür. Levha yüzeyleri sabit sıcaklıkta varsayılmıştır. Yapılan
çalışma sonucunda belirli bir mesafeden sonra, akış ve sıcaklık alanlarının periyodik olarak tekrar ettiği tespit
edilmiştir. Hesaplamalar, farklı geometrik parametrelerde Reynolds sayısı, Prandtl sayısı ve kanatçık iletkenliği
gibi değişkenler değiştirilerek incelenmiştir. Levha yüzeylerine kanatçıklar yerleştirildiğinde akışkan daha
fazla yüzey ile temas ettiğinden ve karışarak hareket ettiğinden dolayı ısı transferi artışı gözlemlenmiştir.
Ayrıca; basınç düşümündeki artışın ısı transferinin artmasına yardımcı olduğu belirtilmiştir.
Wang ve Vanka [4] periyodik sinüzodial kanallarda akış ve ısı transferini sayısal olarak incelemişlerdir.
Çalışmalarında bu tür kanallarda ısı geçişinin arttığını, ancak basınç kaybı artışının Nusselt sayısı artışına göre
daha az olduğunu göstermişlerdir.
Chunhua ve ark. [5] ve Pankaj ve ark. [6] periyodik olarak birbirleriyle bağlantılı eksenel girdap üreteçlerini
deneysel olarak incelemişlerdir. Çalışmalarında girdap üreteçlerinde uygun kanat tipleri için karşılaştırmalarda
bulunmuşlardır.
Zhu ve ark. [7], Chunhua ve ark. [8] ve Sohankar [9] girdap üreteçlerinin ısı geçişine etkilerini üç boyutlu
olarak sayısal yöntem kullanarak hesaplamışlardır. Girdap üreteçlerini kullanarak Nusselt sayısının kayda değer
oranda artabileceği sonucuna varmışlardır.
Sınır tabakanın yenilenmesi için kaydırılmış levha dizileri kanal ve levhada ısı ve kütle geçişi katsayıları için
analitik ve sayısal neticelerden faydalanılarak genel denklemler çıkartılıp incelenmiştir ve ısı geçişi
katsayılarının arttırılabileceği gösterilmiştir. (Reasfeld 1958 [10], Yılmaz 1977 [11], Sparrow 1977 [12],
Patankar 1981 [13], Yılmaz 1982 [14]).
Birbirleriyle bağlantılı daralan ve genişleyen kanallarda ısı transferini ilk olarak Yılmaz ve Ayhan [15] teorik
ve deneysel olarak incelemişlerdir. Burada kanallarda akışa dik yönde iyi bir karışım sağlandığından, normal
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kanallara göre ısı geçişinin önemli ölçüde arttırılabileceği belirtilmiş ve yüksek Reynolds sayılarında ısı
geçişinin daha da iyileştirileceği sonucuna varılmıştır.
Birbirleriyle bağlantılı elemanlarda ısı transferi, bağlantısız elemanlara göre çok yüksek olacağı Fuji vd. [16]
ve Russel vd. [17] tarafından gösterilmiş ve bunlarla ilgili benzer çalışmaların sonuçları verilmiştir. Yapılan
deneyler sonucunda bu konstrüksiyonun ısı transferini arttırmak için etkili bir yöntem olduğu gösterilmiştir.
Çalışkan ve Başkaya [18] daralan ve genişleyen kanalları sıralı dizilmiş borulu ısı değiştiricilerde kullanmışlar
ve ısıl kamera ile sıcaklık dağılımını incelemişlerdir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Sayısal Modelleme
Bilindiği üzere, mühendislik sistemlerinde akışla ilgili analizler iki temel yaklaşım kullanılarak
gerçekleştirilirler. Bunlar, deneysel ve sayısal çalışmalardır. Birincisi bir rüzgar tüneli veya başka bir yerde
incelenecek cismin küçük bir modelinin yapılmasını, ikincisi ise akışla ilgili diferansiyel denklemlerin sayısal
olarak çözdürülmesini gerektirir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) bilgisayar(lar) kullanarak akışla
ilgili denklem takımlarının çözdürülmesidir. Günümüzde birbirlerini tamamlamaları dolayısıyla gerek
endüstriyel çalışmalarda, gerekse de akademik araştırmalarda deneysel ve hesaplamalı çalışmalar beraber
gerçekleştirilmektedir. Kaldırma ve sürükleme kuvvetleri, basınç düşüşü veya güç analizleri deneysel olarak
incelenirken, kayma gerilmeleri, hız ve basınç profilleri ve akım cizgileri gibi akışa ait detaylı bilgilere HAD
kullanılarak erişilmektedir [19].
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere ve matematik hesaplarındaki
ilerlemelere bağlı olarak gittikçe daha fazla bir biçimde akademik ve endüstriyel çalışmalarda kendini
göstermeye başlamıştır. İlk zamanlarda deneysel akışkanlar dinamiğinin yanında sınırlı olarak kullanılırken,
sonraları (geçerliliği ve doğruluğu kanıtlanmak üzere) tasarım iyileştirmelerinde daha fazla kullanılır olmuştur.
Geometrinin kolayca oluşturulup analiz edilmesine imkan vermesinin yanında, deneysel çalışmalara oranla
oldukça da ucuz olması, HAD’nin yerini sağlamlaştırmıştır. Günümüzde enstitülerde, üniversitelerde ve
endüstride yaygın olarak HAD’den yararlanılmaktadır.
Buna örnek olarak, ticari uçak pazarının lideri olan BOEING firmasında yılda ortalama 20000 HAD
çalışmasının yürütülmesi gösterilebilir. Ancak bu kadar yaygın olarak kullanılmasının yanında, yukarıda da
bahsedildiği gibi HAD ile yapılan analizlerin hemen hemen her safhasında sonuçların geçerliliği ve doğruluğu
ya deneysel sonuçlarla ya da doğruluğu kabul edilmiş bir referans çalışma ile mutlaka mukayese edilmelidir
[20-21].
Ansys Fluent, genel amaçlı bir HAD yazılımı olarak, otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi, beyaz eşya
endüstrisi, turbomakine (fanlar, kompresörler, pompalar, türbinler vb.), kimya ve gıda gibi birbirinden farklı
birçok endüstriye ait akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinin çözümünde kullanılabilir. Bu özelliği
sayesinde kullanıcısına birbirinden farklı birçok probleme aynı arayüzü kullanarak çözüm alma olanağı sağlar.
Fluent, sahip olduğu ileri çözücü teknolojisi ve bünyesinde barındırdığı değişik fiziksel modeller sayesinde
laminar, geçişli ve türbülanslı akışlara, iletim, taşınım ve radyasyon ile ısı geçişini içeren problemlere, kimyasal
tepkimeleri içeren problemlere, yakıt pilleri, akustik, akış kaynaklı gürültü, çok fazlı akışları içeren problemlere
hızlı ve güvenilir çözümler üreterek, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) bölümlerinin tasarım esnasındaki en
güvenilir aracı olmaya adaydır [22].

3.2. Temel Denklemler
Viskoz, ısı transferi içeren, reaktif olmayan, sıkıştırılamaz, üç-boyutlu ve daimi olmayan akışa ait denklemler;
kütlenin korunumu (Denk.1.1), Newton’un ikinci kanunu olan momentumun korunumu (Denk.1.2) ve
termodinamiğin birinci kanunu olan enerjinin korunumu (Denk.1.4) denklemleridir.
Süreklilik denklemi
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑢𝑢𝑘𝑘 )
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

=0

(1.1)
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Navier-Stokes denklemi
𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 )
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕(𝜌𝜌𝑢𝑢𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑘𝑘 )
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

=−

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

+

1 𝜕𝜕𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖

(1.2)

𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

Burada τ_ij viskoz gerilme tensörü olup Denk.1.3’teki gibidir;

𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜇𝜇 �

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

+

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

2

𝜕𝜕𝑢𝑢

� − 3 𝜇𝜇 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖

(1.3)

𝑘𝑘

Bu ifade momentumun üç bileşeninin korunumunu gösterir. Sol taraftaki ifade birim hacimdeki momentum
değişimini, sağ taraftaki ise akışkana etkiyen viskoz ve basınç kuvvetlerini gösterir. Akıştaki ısı transferi de
incelendiğinden bu denklemlere ilaveten ayrıca enerjinin korunumu denklemi kullanılmaktadır (Denk.1.4).

𝑐𝑐𝑣𝑣

(𝜌𝜌𝜌𝜌)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑐𝑐𝑣𝑣

(𝜌𝜌𝑢𝑢𝑘𝑘 𝑇𝑇)
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

=

𝛾𝛾

𝜕𝜕

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

�𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

� − (𝛾𝛾 − 1)𝑝𝑝

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑘𝑘
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘

+

𝛾𝛾−1
𝑅𝑅𝑒𝑒

Φ

(1.4)

Denklemin sağ tarafındaki ifadeler sırasıyla iletimden, basınç işinden ve viskoz ısıtmadan dolayı akışkan
sıcaklığındaki değişimi gösterirken, Φ ise viskoz kayıp fonksiyonunu temsil eder (Denk.1.5):

Φ = 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖

(1.5)

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑗𝑗

3.3. Problem Geometrisi ve Sınır Şartları
Daralan ve genişleyen kanal içerisine diziler halindeki yarım kürelerin akış ve sıcaklık alanlarını benzeşim ile
çözmek amacıyla Şekil 1.1-3’de gösterildiği gibi bir dikdörtgen kanal ve değişik durumlarda 3 farklı model
kullanılmıştır. Burada, akış kanalın içine doğru olmaktadır. Şekil 1.4’de geometri sınır şartları görülmektedir.
Alt, üst ve yan çeperler katı yüzey olup duvar olarak tanımlanırken, kanalın sol tarafı hız girişi olarak
verilmiştir. Kanalın sağ taraftaki kesit alanı basınç çıkışı olarak tanımlanmıştır. Patankar 1981 [13]’a göre
girişte hız tanımlandığından dolayı çıkışta basıncı tanımlamaya gerek yoktur. Jet girişinde hız, türbülans kinetik
enerjisi, türbülans kinetik enerjisi kayıp oranı ve sıcaklık üniform olarak tanımlanmışlardır.
Üst ve alt çeperlerde kaymama (no-slip) şartı da göz önüne alınarak sınır şartları duvarlarda: u=v=w=0; girişte
hız: V; giriş ve sıcaklık Tc; küreler üzerlerinde: u=v=w=0; T cf ve kanal çıkışında: P cf olarak alınmıştır.

Şekil 1.1. Kanal ve model 1 görünümü.

Şekil 1.2. Kanal ve model 2 görünümü.

Şekil 1.3. Kanal ve model 3 görünümü.

Şekil 1.4. Sayısal hesaplamada kullanılan sınır şartları.
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3.4. Yakınsama Kriterleri
Sayısal bir çalışmada yakınsama doğru çözüme ulaşmada oldukça önem arz etmektedir. HAD’da yakınsama
ağ elemanları arasındaki mesafe, kontrol hacminin boyutları veya elemanın ölçülerine bağlı olarak ya daha hızlı
gerçekleşir ya da yakınsama güç olur. Bazen de yakınsamayarak analizde istenmeyen yanlış sonuçlar verir.
Bu çalışmada, yakınsama kriteri enerji denklemi için 10-6, süreklilik, hızın x-bileşeni (u), y-bileşeni (v), zbileşeni (w) türbülans kinetik enerjisi (k) ve türbülans kinetik enerjisi kayıp oranı (ε) için ise 10-5 olarak
tanımlanmıştır. Bütün hız oranları ve eğim açılarında tüm değişkenler için denklemler farklı iterasyon
sayılarında yakınsatılmıştır.

3.5. Çalışma Alanı ve Uygulanan Ağ Yapısı
Çalışma bölgesi, bir dikdörtgen kanaldan oluşmaktadır. Yarım kürelerin üzeri yaklaşık 350 K’e kadar
ısıtılmaktadır. Kanalın giriş kısmından ortalama sıcaklığı 300 K olan bir akışkan (hava) girmekte ve kanal
çıkışından çalışma alanını terk etmektedir. Giriş hızları için Reynolds sayıları sırasıyla, Re=100, 200,400 ve
800’dir.
Ağ (mesh) bağımsızlığı için 238524 (seyrek ağ), 403547 (normal ağ), 752026 (yoğun ağ) ve 925405 (çok yoğun
ağ) eleman kullanılarak sonuçlar alınmış, normal ağ ile yoğun ağ arasındaki farkın az olmasından dolayı bütün
analizlerin yaklaşık 752026 elemana sahip normal ağ ile yapılması kararlaştırılmıştır.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDIRME
Şekil 2.1’ de Model 1, 2 ve 3 olmak üzere tek sıralı halde dizilmiş 8 farklı yarım kürenin farklı şekilde
dizilmesiyle oluşan modeller için f-sürtünme faktörünün (basınç kayıp katsayısı) Re sayısı ile değişimi
gösterilmektedir. Yarım küreler arası karışmanın az olduğu Model 1 için sürtünme faktörü değeri en az iken
karışma oranının artmaya başladığı Model 2 ve 3’ de ise sürtünme faktörü ve buna bağlı olarak da basınç kaybı
artmaktadır. Ayrıca, Reynolds sayısının artmasıyla sürtünme faktörünün azaldığı Şekil 2.1’ den de
görülebilmektedir.
Model 1, 2 ve 3’ e ait akışkan kanal çıkış sıcaklıklarının Reynolds sayısı ile değişimi ise Şekil 2.2’ de
gösterilmektedir. En yüksek basınç kayıp katsayısının Model 3’ de elde edilmesi (Şekil 2.1) akışkanın yarım
küreler arasındaki kanallardan geçişinin daha az olması nedeniyledir. Bunun sonucunda, akışkanın kanallar
arasından geçişinin daha rahat sağlandığı Model 2’ de Model 3’ e göre daha yüksek çıkış sıcaklığı elde
edilebilmektedir (Şekil 2.2). En düşük çıkış sıcaklığının ise karışma miktarının daha az olduğu Model 1’de elde
edildiği Şekil 2.2’ den rahatlıkla görülebilmektedir.
Kanallar arası akışkan hareketinin daha rahat olduğu ve karışma oranının da artmasıyla sıcaklık değişiminin de
artması sonucu taşınımla ısı transferinin bir göstergesi olan Nusselt sayısının-Nu arttığı Şekil 2.3’ den rahatlıkla
görülebilmektedir. Kanalda ortalama olarak en yüksek Nu sayısı değeri Model 2 için elde edilirken, en düşük
değer Model 1 için elde edilmektedir.
Çıkıştaki akışkan sıcaklığının artması Şekil 2.4’ de gösterildiği gibi Model 2’de akışkana olan ısı transferi
miktarının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece küre yüzey sıcaklıkları azalırken, akışkan
sıcaklığı ise artmaktadır.
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Şekil 2.3. Nusselt sayısının Reynolds sayısı ile değişimi.

Şekil 2.4. Çıkıştaki ısı miktarının Reynolds sayısı ile
değişimi.

Şekil 3A’ da Model 1’ e ait sırasıyla sıcaklık ve hız konturları gösterilmektedir. Şekil 3A,a)’ da da görüldüğü
gibi Re sayısının küçük değerlerinde sınır tabaka kürelerin arkasında birleşmekte iken Re sayısı arttıkça
birleşme geciktirilmekte ve sınır tabaka incelmektedir. Hızın kanala girişteki küçük değerleri kontur
dağılımından açıkça görülebilmektedir (Şekil 3A,b)). Aynı zamanda hızın artışı kürelerin alt ve üst kısımlarında
jet akışı oluşmasına sebep olmaktadır.
Şekil 3B, a) ve b)’ de sırasıyla Model 2’ ye ait sıcaklık ve hız konturları görülebilmektedir. Model 2’ de
kürelerin eğimli olması akışı kanallar arasına yönlendirmekte olduğundan karışım oranının artmasına bağlı
olarak kürelerden olan ısı transferi artmaktadır. Bu nedenle, küreler etrafında daha açık bir kontur dağılımı elde
edildiği görülmektedir (Şekil 3B,a)). Akışkan kanallar arasından hareket ederken geçişi zorlaştığından hız
değerleri azalmaktadır. Bu nedenle küreler etrafında açık mavi bir hız dağılımı görülmektedir (Şekil 3B, b)).
Birbirlerine göre eğimli olarak yerleştirilmiş yarım kürelere ait daralan ve genişleyen kanallı Model 3’ e ait
sıcaklık ve hız dağılımı konturları Şekil 3C, a) ve b)’ de görülebilmektedir. Kürelerin yerleştirilme durumlarına
bağlı olarak kanallar arası akışkan geçişinin zorlaşması Şekil 3C, a)’ da sıcaklık dağılımından da görülebileceği
gibi ısı transferini azaltırken, kanallar arası hızın da azalmasına sebep olarak karışım oranını azaltmaktadır.

A

a)

b)

B

a)

b)
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C

b)

a)

Şekil 3A, B, C. Model 1,2 ve 3’e ait farklı hızlardaki a) sıcaklık ve b) hız konturları (Re=100).

5. SONUÇLAR
Çeşitli ısı değiştiricilerin, nükleer reaktörlerin, güneş toplayıcıların, ısıtıcıların, soğutucuların, içten yanmalı
motorların, yanma odalarının, elektrik makinelerinin vb. cihazların tasarımlarında ısı geçişi büyük önem
kazanmaktadır. Kompakt cihazların tasarımı için ısı geçişinin en yüksek değerlere çıkarılması gerekmektedir.
Günümüzde çeşitli tip ısı değiştirici yapıları (konstrüksiyonları) geliştirilmiştir. Isı transferi yüzey alanının
artırılması ve en önemlisi karışım bölgesi oluşturularak ısı transfer katsayısının iyileştirilmesi için geliştirilen
yöntemlerden biri, birbirleriyle bağlantılı daralan ve genişleyen kanallardır. Bu kanallar sayesinde birim
hacimde yüzey alanı arttırılarak ve özellikle karışım bölgesi oluşturularak ısı geçişinde iyileştirme yapılabilir.
Bu amaçla çalışmada, yarım kürelerden oluşan kaydırılmış levha dizileri incelenmiş ve ısı geçişi katsayılarının
arttırılabileceği gösterilmiştir.
Bu çalışma üç kısımda incelenmiş ve sonuçlar sayısal olarak elde edilmiştir. Sayısal çözüm için ANSYS
FLUENT paket programı kullanılmıştır. Geometri çizimi, ağ oluşturma, sayısal çözüm ve sonuçların bulunması
aynı ara yüzde ANSYS WORKBENCH’te yapılmıştır. WORKBENC’ in kullanılmasının sebebi tüm
çalışmaların tek bir dosya içerisinde yapılabilmesi ve özellikle boyutsuz sayıların hesabı için gerekli formülleri
başka bir programda yazmadan tek bir ortamda yazılabilmesidir. Sayısal hesaplamalar yapılırken akışın,
hidrodinamik ve ısıl olarak tam gelişmiş olduğu kabul edilmiştir.
Birinci kısımda düz olarak yerleştirilmiş yarım küreler için çözüm yapılmış ve farklı Reynolds sayılarında
basınç kayıp katsayısının ve Nusselt sayısının değişimi incelenmiştir. İkinci kısımda yarım kürelerin açılı
yerleştirilmesi sonucundaki parametreler incelenmiştir. Üçüncü kısımda farklı Reynolds sayıları (Re=100, 200,
400, 800) için yarım kürelerin yerleştirme açıları ve katmanlar halindeki yarım kürelerin basınç kaybına ve ısı
geçişine etkileri incelenmiştir.
Model 1, 2 ve 3’ e ait akışkan kanal çıkış sıcaklıklarının Reynolds sayısı ile değişimi incelendiğinde, akışkanın
yarım küreler arasındaki kanallardan geçişinin az olması nedeniyle en yüksek basınç kayıp katsayısı Model 3
için elde edilmiş ve akışkan hareketinin daha rahat olduğu Model 2’ de Model 3’ e göre akışkan çıkış sıcaklığı
daha yüksektir. Bununla birlikte, en düşük çıkış sıcaklığı ise karışma miktarının daha az olduğu Model 1’de
elde edilmiştir.
Kanalda ortalama olarak en yüksek Nu sayısı değeri Model 2 için elde edilirken, en düşük değer Model 1 için
elde edilmektedir. Çıkıştaki akışkan sıcaklığının artması Model 2’de akışkana olan ısı transferi miktarının daha
fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece küre yüzey sıcaklıkları azalırken, akışkan sıcaklığı ise
artmaktadır.
Hız ve sıcaklık konturlarından da görüldüğü gibi Re sayısı arttıkça sınır tabaka kalınlıkları incelmekte ve düşük
Re sayılarında görülen kürelerin arkasında sınır tabaka birleşmesi geciktirilmektedir. Aynı zamanda, daralan
ve genişleyen kanalların ısı transferini artırma özelliklerinden biri olan sınır tabakanın sürekli yenilenmesi ile
kürelerden olan ısı transferi artarak kanaldaki akışkana aktarılmaktadır. Bu durum, akışkanın daima yarım
küreler ile oluşturulan daralan ve genişleyen kanallar arasına yönlendirilmesiyle sağlanmaktadır. Özellikle,
Model 2’ de akışkanın kanallar arasında daha iyi hareketlenmesi sağlanarak karışma oranı, ısı transferi yüzey
alanı ve dolayısıyla ısı transferinde artış elde edilmektedir.
Bununla birlikte, kanallar arası akışkan geçişinin iyi olması ve buna bağlı olarak karışım oranının ve ısı
transferinin artırılması bakımından kürelerin sayısı ve kanala yerleştirilme durumları büyük bir önem arz
etmektedir.
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Abstract
The aim of the friction drilling is to increase the clamping length and strength by the help of the bushing shape, which
gained at the end of the drilled hole. In this respect, the geometrical dimensions of bushing Gears, which are widely used in
today's technology, are power and motion transmission elements used in almost every machine. Important considerations
in gear manufacturing include sufficient strength, lightness, economy, quiet operation, easy manufacturability, etc.
depending on the place it is to be used. In order to prevent losses by using energy and material economically, ideal
working conditions must first be established. In this work, 30% fiberglass reinforced PA 66 (PA 66 GFR 30) - PA 66 (PA
66 GFR 30) gears and 30% fiberglass reinforced PA 66 (PA 66 GFR 30) - AISI 8620 gears are co-operated. Thus, the
usability of 30% fiberglass reinforced PA 66 (PA 66 GFR 30) material as gear material was examined. Damage analyses
are carried out for the gears manufactured from 30% fiberglass reinforced PA 66 (PA 66 GFR 30) material on the FZG
test rig at 1500 rpm for 39.18 N/mm, 56.75 N/mm, and 65.53 N/mm loads. Tooth damage time is determined by measuring
gear tooth contact temperatures. A higher bearing capacity is achieved in case the couple gear is steel (AISI 8620) for the
load capacity of 30% fiberglass reinforced PA 66 (PA 66 GFR 30) material.

Keywords: Spur gear, Composite gear wheel, PA66

1. GİRİŞ
Sürtünmeli Günümüz teknolojisinde yaygın olarak kullanılan dişli çarklar hemen hemen birçok makinede
kullanılan güç ve hareket iletim elemanlarıdır [1]. Dişli çarklar makinelerde hareket ve mekanik güç iletimi
için endüstrinin her alanında yoğun bir şekilde kullanılan oldukça önemli makine elemanlarından biridir. [23]. Bir mekanizma içerisinde farklı parçalar arasında kuvvetleri taşımak ve hareketin kısa bir mesafeden ve
sürtünmeli olarak iletilmesi veya aktarılması istenilen yerlerde dişli çarklar oldukça fazla kullanılmaktadır [45]. Mekanik gücün naklinde mühendislik ve maliyet avantajlarını bir arada sunan dişli çarklar, saat
mekanizmaları gibi hassas cihazlardan, otomobil ve uçak-uzay teknolojisine kadar geniş bir alanda
kullanılmaktadır [6]. Monomer denilen kimyasal ünitelerden meydana gelen polimerik malzemeler, yüksek
molekül ağırlığına ve zincir şeklinde bir yapıya sahip malzemelerdir. Polimerik bir malzeme olan plastikler
basit oyuncak vb. alanlarda kullanımından çıkıp sanayinin birçok dallında metallerle rekabet edebilecek
önemli bir mühendislik malzemesi konumuna gelmiş ve kullanım alanları her gecen gün daha da
yaygınlaşmıştır. Plastik malzemeler; tekstil, otomotiv gövdelerinde, dişli ve yataklarda, kablo yalıtımlarında,
elektronik ev aletleri vb. alanlarda dayanıklı olması, ucuz ve kolay işlenebilmesinden dolayı teknolojik olarak
birçok alanda kullanılmaktadır. Plastik dişli malzemesi olarak en çok asetal bazlı plastik malzemeler ve
naylon reçineleri kullanılmaktadır. Hafif çalışma şartları için plastikleri önemli yapan özellikler, düşük
maliyet, sessiz çalıma kabiliyeti ve aşınma dayanımlarıdır. Plastik dişliler az yada hiç yağlama ihtiyacı
duymadan çalışabilmektedirler. Düşük mukavemet, sıcaklığa dayanıklılığın düşük olması, zayıf boyutsal
*
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kararlılık ve doğruluk, özellikle yüksek hızlar, ağır yük ve yüksek sıcaklık koşulları plastiklerin dişli
malzemesi olarak kullanımını sınırlandırmaktadır [7]. Cam, karbon, aramid vb. gibi malzemeler ile takviye
edilerek güçlendirilen plastik malzemelerin fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilerek, sanayide birçok
farklı alanda kullanılabilmektedir [8]. Dişlilerin seri imalatında yuvarlanma prensibiyle diş boşluğunu
şekillendiren kesici takımlar (kremayer kesici, azdırma, pinyon kesici) kullanılmaktadır. Bu tip imalatlarda
kesici takım ile dişli taslağı arasında bağıl hareket mevcuttur. Diş profilinin şeklini kesici takımın geometrisi
belirlemektedir [9].Dişli çarklarda, Diş kök bölgesi dişli çarkın yük taşıma kabiliyetini tayin eder ve imalatta
kesici takımın ucuyla şekillendirilir [10]. Dişli çarkların çalışması esnasında kalıcı gerilmeler meydana
gelmekte ve bu gerilmeler dış kuvvetlerden bağımsız olarak oluşmaktadır. Kalıcı gerilmelerin oluşma
nedenleri yüksek basınç, sıcaklık, faz dönüşümleri, ana malzeme ile yüzey tabakasının farklı mekanik
özellikleri, kesit alanında eşit olmayan plastik deformasyon ve bu faktörlerin oluşturduğu özelliklerdir[11].

2. MATERYAL VE METOT
Plastik temelli dişli çarkların diş yüzeyinde biriken ısının diş hasarına etkisini araştırabilmek için hazır
malzeme seçilmiştir. Dişli malzemesi, %30 cam elyaf takviyeli PA 66 (PA 66 GFR 30) malzemeden temin
edilmiş ve bu malzeme CNC tezgahında diş ölçülerine getirilmiş ve diş açma tezgahında düz dişli olarak
üretilmiştir. Tüm bu işlemlerde soğutma sıvısı kullanılmıştır. Plastik dişli karşısında kullanılan eş çelik dişli
AISI 8620 malzemeden imal edilmiştir. Deneylerde kullanılan deney dişli çarklarının boyutları ve mekanik
özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir. Çelik dişli semantasyon yöntemi ile sertleştirme yapılarak 56
HRC sertlik değerindedir.

Tablo I. Deney dişli çarklarının geometrik özellikleri

Diş malzemesi

Döndürülen

Döndüren

PA 66 (PA 66 GFR 30)

PA 66 (PA 66 GFR 30)

PA 66 (PA 66 GFR 30)

Modül
Diş Sayısı
Basınç açısı (o)
Kavrama açısı (o)
Profil kaydırma (+x)
Bölüm dairesi çapı (mm)
Diş üstü çapı (mm)
Diş Genişliği (mm)
Eksenler arası mesafe (mm)

AISI 8620
4.5
20
20
22.44
0.177
90

100.593
14

18
91.5

Kontak oranı (ε)

1.496

Tablo II. Deney dişli çarklarının mekanik özellikleri

Yoğunluk (gr /cm3)
Elastik Modülü (N/mm2)
Termal iletkenliği W/(K.m)
Sertlik Değeri

PA 66 (PA 66 GFR 30)

AISI 8620

1.16
3300
0.3
M90

7.85
205000
46.6
56 HRC

Dişli çark deney test cihazı olarak FZG test cihazı kullanılmış (Sekil.1) ve deney çalışma şartları Tablo 3 de
verilmiştir. Deney dişli çarkları deneye tabi tutulmadan önce çalışma yüzeylerinin alışması için düşük yük (3
N/mm) ve düşük hızda 350 dev/dak da 10 dakika çalıştırılmıştır. Her bir deney şartı 6 kez tekrar edilmiş ve
elde edilen deney sonuçlarının ortalaması alınmıştır. Dişli çark diş yüzeyinde biriken diş sıcaklığını ölçmek
için eş çalışan dişli çark diş temas noktasından yaklaşık 5mm uzaklıktan temassız sıcaklık ölçer İmpact
İnfratherm Pyrometer 510-N kızıl ötesi termometre ile diş sıcaklığı yaklaşık olarak ölçüm yapılarak (Şekil 2)
anlık olarak sıcaklık değişimleri alınmıştır. Deney dişli çarkları, deney süresince durdurulmamış ancak diş
kırılma hasarı meydana geldiğinde deney durdurulmuştur. Deney süresince iki adet AISI 8620 eş dişli çark
kullanılmıştır. Bir sonraki deneye geçmeden önce eş çalışan dişli çark AISI 8620 dişli değiştirilerek deneylere
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devam edilmiştir. Deney sonucunda çıkarılan eş dişli çark diş yüzeyinde oluşan aşınmış partikülleri metanol
ile temizlenmiş ve dişli çark soğumaya bırakılarak bir sonraki deney şartı için hazırlanmıştır. Deneyler toplam
7.2x105 çevrim çalıştırılmıştır.
Tablo III. Deney çalışma şartları

Uygulana diş yükü (N/mm)
Çalışma devri (dev/dak)
Toplam çevrim süresi
Ortam sıcaklığı
Nem

39.18, 56.75, 65.53
1500
7.2x105 (12 saat)
18-23 °C
45-60%

1. Dişli kutusu, 2. Plastik deney dişli çark, 3. AISI 8620 es dişli, 4. tork kaplini, 5. yükleme kaplini,
6. Motor mili
Şekil. 1. FZG deney test cihazı [1].

Şekil. 2. Diş sıcaklığının ölçülmesi

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Diş sıcaklığı, ortam sıcaklığına bağlı olarak dişli profilinin aşınma durumuna ve ayrıca denge durumundan
sonraki sıcaklığın ölçüldüğü zamanına bağlı olarak değişmektedir. Dişli sıcaklığının yükselmesi, dişlinin
yükleme durumunun değişmesi, müsaade edilen eğilme gerilmesinin değişmesi gibi durumlarda ani kırılmalar
meydana gelmektedir. Bu nedenle plastik dişlilerde aşırı ısının oluşmasını önlemek için ısı kontrolüne gerek
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vardır. Açığa çıkan ısının düzgün bir şekilde dışarıya atılması lazımdır. Sıcaklık değişimi aralığının mümkün
olduğu kadar düşük tutulması sağlanmalıdır.
Şekil 3 ’de görüldüğü üzere, 39.18 N/mm, 56.75 N/mm, 65.53 N/mm diş yüklerinde dişli çark diş
yüzeylerinde oluşan ısı, eş çalışan çelik dişli çark vasıtası ile plastik diş üzerindeki ısıyı üzerine almaktadır.
Çelik dişli çark çalışma esnasında biriken ısıyı dış ortama dağıtmakta ve dişli çark çiftleri ısıl dengeye
ulaşmaktadır. %30 cam elyaf takviyeli PA66 GFR 30-AISI 8620 eş çalışan dişlilerde temas bölgelerinde
sıcaklık düştüğünden deney dişlilerinde termal hasar görülmemiştir (Şekil 5).
%30 cam elyaf takviyeli PA66 GFR 30-PA66 GFR 30 eş çalışan dişlilerde Şekil 4 ’de görüldüğü üzere, 39.18
N/mm diş yükünde termal hasar görülmemiş. Fakat, 56.75 N/mm ‘lik diş yükünde, özellikle profilin diş
dibinde bir miktar aşınma (Şekil 6. b.) yükünde termal hasarlanma görülmüştür. 65.53 N/mm diş yükünde ise
termal hasarlanma sebebiyle diş kırılması (Şekil 6. c.) görülmüştür.

Şekil. 3. %30 cam elyaf takviyeli PA66 GFR 30-AISI 8620 eş dişli çarklarının diş temas sıcaklığı

Şekil. 4. %30 cam elyaf takviyeli PA66 GFR 30- PA66 GFR 30 eş dişli çarklarının diş temas sıcaklığı
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a)
b)
c)
Şekil. 5. Deney dişli çark hasarları PA66 GFR 30-AISI 8620, a) 39.18 N/mm, b) 56.75 N/mm, c) 65.53
N/mm diş yükü

a)

b)

c)

Şekil. 6. Deney dişli çark hasarları PA66 GFR 30- PA66 GFR 30, a) 39.18 N/mm, b) 56.75 N/mm, c) 65.53 N/mm diş
yükü

4. SONUÇLAR
%30 cam elyaf takviyeli PA66 GFR 30-AISI 8620 malzemelerinden yapılmış eş çalışan dişlilerde, metaller
(AISI 8620) sahip oldukları yüksek ısı iletkenlikleri sayesinde PA66 GFR 30 malzemesinden yapılmış dişli
çarklar üzerinde oluşan ısıyı hızlı bir şekilde dağıtırlar. Böylece, diş yükünün ve çevre hızının uygun olduğu
durumlarda diş yüzeyinde oluşan ısı artışının ani olarak yükselmemesi sağlanır ve dişli servis ömrü arttırılır.
Plastik temelli dişli çarkların (PA66 GFR 30) ısı iletimi metal dişlilere göre yüksek olmadığından çalışma
esnasında diş yüzeylerinde termal ısınmalar meydana gelmektir. %30 cam elyaf takviyeli PA66 GFR 30PA66 GFR 30 malzemeden üretilmiş dişlilerin çalışma yüzeylerindeki ısı, eş çalışan dişlilerin plastik olması
sebebiyle oluşan ısıyı dağıtamadıklarından üzerlerinde biriktirirler ve biriken bu ısı dişli hasarlarını
hızlandırmaktadır. Diş yükünün artmasıyla diş yüzeylerinde oluşan ısı artmakta ve belirli bir zaman sonra
termal ısınmalardan dolayı dişlilerde yumuşamalar meydana gelmektedir. Dişlilerde oluşan yumuşamalar da
diş kırılması veya dişlerden parça kopması şeklinde kendini göstermektedir.
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Abstract
In this study, the thermal aging effect on the failure load of adhesively patch repaired composite plates
was researched with experimental study. The eight layered woven glass/epoxy composite plates were used
with 0o fiber reinforced angle. The circular hole was opened in the central of composite plates. Then this
hole was repaired with adhesive and external patch in single side. The thermal aging process was
realized in an electrical oven. The repaired specimens were stayed in oven for 2, 4 and 6 hours with
constant 80 oC temperature. The obtained results from aging specimens were compared with specimens
that were stayed in room temperature conditions. Obtained results were presented as tables and graphs.
Keywords: Composite materials, thermal aging, adhesively patch repair.

1. GİRİŞ
Kompozit malzemelerin geleneksel tamir yöntemleri kullanılarak tamir edilmeleri oldukça zordur. Mekanik
bağlantılar yolu ile tamir edilmeleri durumunda kompozit levhaya açılacak bağlantı delikleri fiber dizilerine
zarar verdiğinden kompozitin mukavemetinde düşmelere neden olur. Bununla birlikte açılan delikler
muhtemel gerilme yığılmalarına sebep olabilir [1-3]. Yaşanan güçlükler yapışma bağlantıları yolu ile tamir
yönteminin gelişmesine yol açmıştır. Yapışma olayı hem fiziksel hem de kimyasal olduğu için bir dezavantajı
da beraberinde getirmektedir. Yapışma bağlantıları mekanik bağlantılara oranla dış ortam şartlarından çok
fazla etkilenirler. Özellikle istenmeyen veya beklenmeyen yerel sıcaklık artışları bağlantı mukavemetini
dolayısı ile de tamir işleminin başarısını etkilemektedir. Sıcaklık etkisi ile meydana gelecek değişimlerin
doğru analiz edilmesi tamir işleminin başarısı üzerinde oldukça etkili olacaktır. Geleneksel malzemelerde
sıcaklık etkisi yüksek sıcaklıklarda meydana gelirken yapılan araştırmalar kompozit malzemelerde ve
yapıştırıcılarda düşük sıcaklıklar bile mekanik özellikler üzerinde etkili olmaktadır. Kompozit malzemelerin
yama ve yapıştırıcı ile tamiri üzerine birçok çalışma yapılmıştır [1-9]. Liu ve Wang [1] ve yapmış oldukları
çalışmada dış kısmından yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş dairesel delikli kompozit levhaların
hasar davranışlarını deneysel ve sayısal yöntemlerle araştırmışlardır. Charalambides vd. [2] yama ve
yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş kompozit levhaların statik ve dinamik yükler altındaki hasar
davranışlarını deneysel yöntemlerle araştırmışlardır. Turan ve Kaman [3] tarfından yapılan çalışmada U
çentikli kompozit levhaların dış kısmından ıslak yama kullanılarak yapılan tamir işleminin performansı
deneysel olarak araştırılmıştır. Yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş dairesel delikli kompozit
levhalarda gerilme yoğunluk faktörünün hesaplanması Her ve Chao [4] tarafından yapılan çalışma ile
araştırılmıştır. Yapıştırıcıların soğuk kürlenmesinin mekanik davranışları üzerine etkileri Savvilotidou vd. [5]
tarafından yapılan deneysel çalışma ile incelenmiştir. Koricho vd. [6] yapmış oldukları deneysel çalışma ile
yaşlandırma işlemine tabi tutulmuş tek tesirli yapışma bağlantılarının mukavemetini araştırmışlardır.
Kompozit malzemelere yapılan tamir işleminin performansı sayısal yöntemlerle Bouanani vd. [7] tarafından
yapılan çalışmalar ile araştırılmıştır. Toudeshky vd. [8] tarından yapılan çalışmada ise termal artık
gerilmelerin kompozit yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş alüminyum levhaların yorulma ömrü
üzerine etkileri deneysel ve sayısal yöntemlerle araştırılmıştır.
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Bu çalışmada ise ortasında dairesel delik bulunan yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş kompozit
levhaların hasar davranışları üzerine termal yaşlanma etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Merkezinde
dairesel delik bulunan dış kısmından yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiştir. Elde edilen tamir
edilmiş levhalar sıcaklık kontrollü fırında 2, 4 ve 6 saat boyunca 80 oC sıcaklık uygulanarak yaşlandırma
işlemine tabi tutulmuştur. Statik çekme deneyleri ile numuneler kopuncaya kadar yük uygulanarak hasar
yükleri tespit edilmiş ve yaşlandırılmış numunelerin deney sonuçları oda sıcaklığında muhafaza edilmiş
numunelerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Deneysel çalışmada örgülü cam elyaf takviyeli epoksi matriks reçineli 180 mm uzunluğunda ve 30 mm
genişliğinde kompozit levhalar kullanılmıştır. Hasarı modellemek için öncelikle levhaların merkezine 10 mm
çapında dairesel delik açılmıştır. Tamir etmek içinse aynı kompozit malzemeden 30mm x 30mm boyutlarında
yamalar ve epoksi esaslı yapıştırıcı kullanılmıştır. Her bir sıcaklık gurubu için üçer adet üretilen numunelerin
tek yüzleri ve çift yüzleri epoksi esaslı yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiştir. Şekil 1’de deneysel çalışmada
kullanılan numune ve ölçüleri görülmektedir.

Şekil. 1. Deneysel çalışmada kullanılmak üzere üretilen numune [1-4].

Sıcaklığın etkilerini gözlemlemek amacı ile tamir edilmemiş, tek yüzünden tamir edilmiş ve çift yüzünden
tamir edilmiş numuneler sabit 80 oC sıcaklıkta 2, 4 ve 6 saat süre ile bekletilmiştir. Ayrıca kontrol gurubu
olarak ta oda sıcaklığında (25 oC) bekletilen numuneler kullanılmıştır. Tamir işlemi sırasında öncelikle tamir
edilecek hasar bölgesi zımpara kağıdı kullanılarak pürüzleri giderilmiş, daha sonra ise aseton ile silinerek toz
ve yağlardan arındırılmıştır. Yapışma ile tamir işlemi özel kalıpların içerisinde yapılarak kürleşmesi için 1
hafta süre ile beklenmiştir. Hazırlanan numuneler sıcaklık kontrollü fırında termal yaşlandırılmıştır.
Hazırlanan bütün numunelere 100 kN kapasiteli Instron BS 8801 çekme test cihazı kullanılarak 1 mm/dk
çekme hızında statik çekme yükü uygulanmıştır. Numuneler kopuncaya kadar yük arttırılmış ve en yüksek
yük değeri hasar yükü olarak alınmıştır. Şekil 2 de’ deney düzeneği görülmektedir.
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Şekil. 2. Deney düzeneği

Deneyler sonucunda, tamir edilmemiş, tek yüzünden tamir edilmiş ve çift yüzünden tamir edilmiş numuneler
için elde edilen yük-uzama grafikleri Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil. 3. Deneysel çalışma yük-uzama grafikleri

Şekil 3’te yer alan grafiklerden görüldüğü üzere tamir edilmemiş levhalar belirli bir yük değerinde aniden
kırılarak hasara uğramıştır. Tek ve çift yüzünden tamir edilmiş levhalarda ise yüklerin belirli bir değerinde

1713

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
yükler aniden düşüş gösterdikten sonra tekrar yükselmeye devam etmektedir. Deneyin başlaması ile birlikte
yama ve levha arasındaki yük transferi yapıştırıcı üzerinden gerçekleşir. Yükün belirli bir değere ulaşması ile
yapıştırıcı hasara uğradığı için yükler düşer fakat henüz levha kırılmamış olduğu için yükler artmaya devam
eder ve belirli bir yük değerine ulaşıldığında levha ile yapıştırıcı hasara uğrar. Levha kırıldığı içinde yükler
aniden düşüş gösterir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Dış kısmından yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş kompozit levhaların hasar davranışları üzerine
termal yaşlanma etkileri araştırılmıştır. Termal yaşlandırma için numuneler 80 oC sıcaklıkta 2, 4 ve 6 saat
süre ile fırında bekletilmiş ve çekme testi ile elde edilen hasar yükleri oda sıcaklığında bekletilen numunelerin
hasar yükleri ile karşılaştırılmıştır. Deneylerden elde edilen en büyük yük değerlerinin ortalası alınarak hasar
yüklerine ulaşılmıştır. Şekil 4’te hasar yüklerinin değişimi görülmektedir.

Şekil. 4. Hasar yükleri değişimi grafiği

Şekil 4’ten görüldüğü üzere 80 oC sıcaklıkta yaşlandırılmış numunelerin hasar yüklerinde değişiklikler
meydana gelmiştir. Ayrıca tamir işlemi sonrasında numunelerin hasar yüklerinin arttığı görülmektedir. En
yüksek hasar yükü 80 oC sıcaklıkta 2 saat süre ile yaşlandırılmış numunede 28115.56 N olarak çift yüzünden
tamir edilmiş numuneler için elde edilmiştir. En düşük hasar yükü ise 80 oC sıcaklıkta 2 saat süre
yaşlandırılmış ve tamir edilmemiş numune için 21510.11 N olarak elde edilmiştir. Tamir edilmemiş
numunelerin hasar yüklerinin tamir işlemi sonrasındaki oransal artışı hesaplanmıştır ve deneysel çalışmadan
elde edilen hasar yükleri ile birlikte Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo I. Deneysel çalışma sonunda elde edilen hasar yükleri
Zaman
(saat)
0
2
4
6

Tamir edilmemiş
Hasar Yükü (N)
22336.01
23185.54
22662.65
21510.11

Tek Yüzünden Tamir Edilmiş
Hasar Yükü (N)
% Artış
23250.24
4.1
25951.86
11.9
24775.61
9.3
23586.72
9.6

Çift Yüzünden Tamir Edilmiş
Hasar Yükü (N)
% Artış
27408.64
22.7
28115.56
21.2
26182.65
15.5
25658.69
19.2

Tamir işleminin başarısı açısından hem Şekil 4’te hem de Tablo 1’de yer alan sonuçlar incelendiğinde en
büyük artışın çift yüzünden tamir edilmiş numuneler için elde edildiği görülmektedir. Tek yüzünden tamir
işlemi sonrası artış oranları % 4.1 ile % 11.9 arası elde edilirken, çift yüzünden tamir işlemi sonrası hasar
yüklerindeki artış oranı % 15.5 ile % 22.7 arası değişmektedir.
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4. DEĞERLENDİRMELER
Yapılmış çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır;
•

Termal yaşlandırma işleminin yapışma bağlantısı ile tamir edilmiş numunelerin hasar yükleri
üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

•

Yaşlandırma süresinin artması ile birlikte hasar yüklerinin 2 saat için arttığı 4 ve 6 saat için azaldığı
belirlenmiştir.

•

Tamir edilmemiş numunelerin hasar yüklerinin tamir edilmiş numunelere göre daha az olduğu
belirlenmiştir.

•

Çift yüzünden tamir işleminin tek yüzünden tamir işlemine göre mukavemeti daha çok arttırdığı
belirlenmiştir.

•

Yapışma bağlantıları kullanılarak yapılacak tamir işlemlerinin malzemenin türüne göre belirli
sürelerde sıcaklığa maruz kalmasının bağlantı mukavemetine olumlu tesiri olacağı gözlemlenmiştir.
Uzun süreli sıcaklık artışının ise bağlantı mukavemetini olumsuz yönde etkileyebileceği
belirlenmiştir.
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Application of Neural Network Method to Improve the
Productivity in Construction
C. Dehchar1,*, M. Bouabaz2

Abstract
This paper discusses a method of soft artificial intelligence based on neural network approach (NNA)
used in controlling and improving the productivity in building projects. Data were collected daily from
sites of construction projects. These data were selected and used to form and test the Multilayer
Perceptron model (MLP) developed. The model studied on data collected shows its ability and robustness
in managing and controlling the productivity in construction industry.
Keywords: Artificial intelligence, construction industry, neural network, productivity.

1. INTRODUCTION
The construction industry is a key sector in developing countries, the development of this sector leads to
promote the necessary infrastructure for socio-economic development, which is also a major contributor to
overall economic growth. Productivity is one of the most important aspects of the construction industry that
can be used as an indicator to measure production efficiency, therefor in construction sectors, Labor
productivity is a principal index measure because of the human efforts and behaviors (Jarkas2010 ; Yi and
Chan 2014 ).
The relationship between outputs and the corresponding inputs is represented by labor productivity
mesure(Liou, Borcherding1986 ; Gereket al2012), generally the output is the quantity of work installed,
however the inputs can takes many forms commonly used is the work-hour or labor cost according to (
Thomas and Mathews 1985 ; Yi & Chan, 2014 ; Thomas et al., 1990, Thomas, Sanders,& Bilal, 1992 ;Dozzi
and AbouRizk 1993). This definition is less realistic because it introduces only a limited number of factors
which are the work-hour or labor cost. On the other hand, productivity does not depend on these factors only;
it’s estimation therefore, is complicated, intuitive and approximate, there can be so many factors that influence
the productivity of construction tasks (Sana Muqeem et al 2011 ;Heravi and Eslamdoost 2015; Portas and
Abourizk 1997 ).To remedy this problem, several studies are carried out to estimate labor productivity under
different factors. (Rifat Sonmez and James E. Rowings, 1998) who were doing a methodology based on
modeling by regression techniques and the neural network is presented for quantitative evaluation of the impact
of multiple factors on productivity. The methodology is applied to develop productivity models for concrete
pouring. formwork, and concrete finishing tasks.(Al-Zwainy, Abdulmajeed, Aljumaily "2013") which aimed
to develop a model for estimating construction productivity for marble finishing job susing the multivariable linear regression technique. (Yang; Edwards; Love 2003) whose developed a fuzzy model approach
in order to simulate excavator cycle time.

2. METHODOLOGY
The objective of this research study is to develop a neural network model capable to predict and estimate
labor productivity rates of the tunnel formwork technics in construction project.
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2.1. Artificial neural networks
An Artificial Neural Network (ANN) is an intelligent system inspired by the biological nervous system of
living being used for the processing of information; such as the brain process information. This system is
based essentially on its data processing structure. Which is composed by a number of processing elements
called neurons, grouping in different layers and inter connected between them, working in homogeneous
template to solve specific problems. Like humans, ANNs, learn by experience, and used for a specific
application, such as pattern recognition or data classification, through a learning process. An Artificial Neural
Network has different architectures such as feedforward ; feedback; fully interconnected; competitive net…etc,
these different architectures can have a single layer “ input-output” or multilayers “ input – one or more
hidden layers - output layer”. A typical neural network commonly used in construction Studies is the
feedforward network, this type of network has a structure of Multilayers NN, Where the output layer receives
the signals flow from the layer which precedes. The number of hidden layers changes according to the
problem wishing to solve (Umit Dikmen, Murat Sonmez 2011). In this type the input variables are presented
at the input layer, which distribute the information by the connection links. Thereby the input variables are
multiplied by the connection weights Wij between the input and hidden layer. Sum the weighted Inputs from
the input neurons, subtract its threshold “ θ ”from the sum and transfers these results by an activation
“Transfer” function fht .
(1)
Yi = fhi  ∑ ( Xj* Wij) − θi 






In the same, the resulting activations of the hidden neurons are weighted by the connections W''ij between the
hidden and output neurons and sent to the output neuron(s). The output neuron also performs a summation
and subs subtract tract its threshold “ θ'' ” from the sum and Project on its activation function “Transfer” fo.
The output of this neuron is the estimated response.

Fig 1- Typical feedforward connected artificial
neural network structure

Fig 2 – Presentation of the connections between the
input-hidden and output layers.

3. LITERATURE REVIEW
The literature review which has a relation with this study can be classified into two main categories which
are: review of influential factors affecting labor productivity, and the application of artificial neural Network
in construction productivity.
To identify the influencing factors affecting labor productivity in construction fields, a research approaches
adopted by researchers were composed of three steps: (1) a literature review was conducted to determine the
factors to be considered; (2) preparation of questionnaire sample to survey skilled workers (e.g., foremen,
craftsmen, and managers); and (3) a different statistical analysis carried out to estimate the productivity
or/and to identify factors can influence labor productivity.
(Abdul Karim et al. 2012) conducted a study to identify factors influencing labor productivity in the
construction industry and to identify labor productivity impacts in construction, they found that the Project
management skill was the most important factor that affects labour productivity in the construction projects,
and the application of new technology in construction would give positive impacts to labour productivity.
(Wa'el Alaghbari and Basel Sultan 2015) also had investigated the factors that influence productivity in
Yamen, A survey of “52” influential factors was driven, these factors are categorized into 4 categories that
are: Human Factors, Administrative Factors, Technical Factors, External Factors, The result of this study
showed that the Experience and skill of workers was scaled as the most significant factors which can
influence the construction productivity in Yamen. (Aynur Kazaz, Ekrem Manisali, Serdar Ulubeyli 2008)
whose spoke on the effect of motivational factors on construction workforce productivity in Turkey. A
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questionnaire was conducted containing 37 factors that are categorized into four "organizational, economic,
physical, and socio-psychological groups.", and the most effective group among them was statistically
determined as the organizational factors.(Olomolaiye, Jayawardane, & Harris, 1998) stated that the factors
influencing labor productivity are different in different countries, so as in different sites and can also differ
within the same site.(Dai,Goodrum and Maloney 2009) was conducted a survey of 1996 craft workers on
U.S. to quantify the workforce’s perspective of the Factors Affecting Their Productivity, from the craft
workers’ perspective, the major categories of productivity factors involved tools and consumables, material,
engineering drawing management, and construction equipment. The application of Neural Network
Techniques in the field of construction projects, had starting in the second half of 1980’s, substantial amount
of research has been conducted till today about the use of neural networks in construction management (Umit
Dikmen and Murat Sonmez 2011; Adeli and Karim 2005; Boussabaine 1996; Moselhi et al. 1991). (Sana
Muqeem; et al 2011) they had developed a model based on neural network to predict the Construction Labor
Production Rates, The objectives of the research were achieved by collecting productivity rate data for
formwork of columns in high-rise buildings, and a ANN’s model with Five input neuron has been used as
total five influencing factors, and one hidden layer with three hidden neurons, and used the the gradient
decent with momentum back propagation with log sigmoid transfer function as learning algorithm for training,
As a result the developed ANN model was found that it can predicted production rates values for concreting
in columns reasonably. (A.Samer Ezeldin and Lokman M.Sharara 2006) were utilized the techniques of Neural
Network in order to Estimating the Productivity of Concreting Activities, In this study, three neural networks
were developed for the three main activities: reinforcement, formwork and concreting. The learning algorithm
used for all the neural networks was the feed-forward back propagation learning algorithm, The results
show that the networks adequately converged and have reasonable generalizing capabilities. (Tarek M. Zayed
and Daniel W. Halpin 2005)Whose conducted a study to estimate productivity in the construction of Bored
piles, a three-layer, feed forward, and fully connected ANNs were used with an architecture of seven input
neurons, five output neurons, and different hidden layer neurons in order to assess pile construction productivity,
cycle time, and cost, the application of ANN are acceptable and good enough to predict productivity and cycle
time elements. (Umit Dikmen and Murat Sonmez 2011) they were used a feed-forward multilayer error back
propagation Neural Network with a sigmoid activation function for the estimation of the formwork Labour.
the input variables are determined as; the total length of columns, the total length of beams, the total area
of shear walls, the total slab area, the elevation of the storey, the floor height of the storey and the total
number of floors to be constructed in the building and building size, climatic conditions, work culture, that
might have effect on the productivity of formwork labour are used, the model than was compared with the
suggested values of the Turkish Ministry of Public Works and Settlement (MP+S). the results showed that
the model predicted the total man-hours required with reasonable accuracy indicated also that the proposed
method is much more accurate in estimating the field performance than the estimating using the Turkish
Ministry of Public Works and Settlement (MP+S) recommended values. (Portas and AbouRizk 1997) have
used neural networks to estimate the productivity of concrete formwork tasks. They used a back-propagation;
feed forward ANN with a sigmoid transfer function. a multilayer ANN with 50 nodes in input layer, 30 nodes
in hidden layer and 13 nodes in the output layer, the model was geared for the prediction of the formwork
productivity. (Heravi and Eslamdoost 2015) developed an artificial neural network to measure and predict
labor productivity in developing countries using the Bayesian regularization and early stopping methods. They
focused on the work involved in installing the concrete foundations of gas, steam, and combined cycle power
plant construction projects,. a MATLAB software was utilized to model a multilayer feed-forward back
propagation Neural Network, As a result, it was found that Bayesian regularization has a better generalization
performance than early stopping; a sensitivity analysis was conducted To identify the most influential factors
and it was found that labor competence, poor decision making, motivation of labor, suitable site layout,
and proper planning were the most influential factors. (Gerek et al 2012) Using two artificial neural network
techniques to modelling masonry crew productivity, with two different algorithms the performance of the
feed forward neural network (FFNN) was compared with radial basis neural network (RBNN) the input factors
belonged to three categories: labour related factors (numbers of skilled and unskilled laborers, average crew
age, total crew experience, experience of crew members on same team, and experience of crew members
on particular site); contract-based factors (daily unit cost of crew labour, wage type, days worked in a week,
daily work hours, over time, break time and accommodation); and technical factors (wall type and mortar
type). Based on the MAPE values obtained for the models, they were found that the RBNN technique was
found to be better than the FFNN technique. (AL- Zwainy ; Rasheed ; Ibraheem 2012) used a Multi-layer
perceptron trainings using the back-propagation algorithm neural network was formulated and presented
for estimation of the productivity of construction projects for finishing works for floors with marble , Ten
influencing factors were utilized for productivity forecasting by ANN model, they include age, experience,
number of the assist labor, height of the floor, size of the marbles tiles, security conditions, health status for
the work team, weather conditions, site condition, and availability of construction materials. The transfer
function used is a hyperbolic tangent sigmoid function; the model developed was have ability to predict the
productivity of marble finishing works for floors with high degree of accuracy with 90.9%.
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4. DEFINING THE INFLUENCING FACTORS
For a long time the evaluation and identification of factors affecting productivity is a crucial problem in the
head of project managers in order to increase productivity in construction (Al-Zwainy et al. 2013).Based on
the previous studies, which dealt with the identification and classification of the factors influence labor
productivity as noted in the first part of the literature review, (Abdul Karim et al. 2012; Wa'el Alaghbari and
Basel Sultan 2015; Kazaz, Manisali, Ulubeyli 2008; Dai, Goodrum and Maloney 2009), and based also on
the interviews with the site engineers and in site observations of the operation of erection tunnel formwork in
construction projects, factors such as: number of work hour, number of workers, age of workers, experience
of workers, Formwork state; Type of Motivation, temperature and humidity, Wage of the employers, Area of
slab formed which jagged have an influence effect on the formwork task are chosen in this study. Table -1Table -1 Factors influencing labor productivity

Type of Factors

Categories

Classification

Quantitative
Quantitative

Numerical
Numerical

-

Number of work hour in the morning
Number of work hour in the afternoon

-

Number of formworkers

Quantitative

Numerical

-

Number of unskilled workers

Quantitative

Numerical

-

Age of workers

Quantitative

Numerical

-

Minimum Experience of workers

Quantitative

Numerical

-

Maximum Experience of workers

Quantitative

Numerical
Mediocre
Average
Good
Extra money
Recuperation days
piecework

-

Formwork state

Qualitative

-

Type of Motivation

Qualitative

-

Temperature

Quantitative

Numerical

-

Humidity

Quantitative

Numerical

-

Wage of the formworkers

Quantitative

Numerical

-

Wage of the unskilled workers

Quantitative

Numerical

-

Area of slab formed

Quantitative

Numerical

5. DATA COLLECTION
In this study data were compiled daily from sites, for the task of formwork erection using the tunnel formwork
type in Algerian construction projects, a number of 84 data were collected from Building Projects in different
area of Algeria. Data of fourteen factors were compiled including qualitative and quantitative factors, as
shown in Table -1-.the utilized qualitative factors must be transformed to a numerical format to be used in the
ANN model “Table -2-”. The corresponding productivity can be calculated in different ways as we spoke
previously. In this study labor productivity was measured as the ratio of output to man-hour, whereas the
outputs are measured as the area of slab that was formed in square meters.
Productivity rate =

Output
Man* Work hour

(2)

Table -2- Transformation of factors into numerical form

FACTORS
Formwork state

Type of Motivation

NUMERICAL TRANSFORMATION
Mediocre
Average
Good
Extra money
Recuperation days
piecework

-0.50
0.00
0.50
0.10
0.15
0.20

6. MODELING METHODOLOGY
In order to develop Neural Network Model many parameters must be involve as the number of hidden layers,
the number of neurons in hidden layers, the type of transfer functions and Training Functions , the type of
Algorithm used…etc.
For this study the MATLAB R2014a software is utilized to create, train, validate, and test the networks.
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6.1. Data division
One of the problems that occur during neural network training is called overfitting. This phenomenon occurs
when the error on the training set is driven to a very small value, but when new data is presented to the
network the error become large. In this case the network has memorized the training examples, but it has not
learned to generalize to new situations (MatlabR2014a Network). One of the methods that used to avoid
overfitting is the early stopping this technique based on the division of the datasets (designed set) in three
subsets involving the training set, the validation set and the testing set, The first subset is used for updating
the network weights and biases, The second subset is use to validate the training and to avoid overfitting by
stopping it when the error in this stage begin to increase for a specified number of iterations , the final subset
is utilized to verify the network design, showing how well the model performs with new data. (Heravi,
Eslamdoost 2015) Each network will be trained starting from arbitrary initial weights and biases, and with a
different division of the designed dataset into training, validation, and test sets, note that the test sets in this
stage are a good measure of generalization for each respective network, but not for all the model, because
data that is a test set for one network will likely be used for training or validation by other neural networks
(MatlabR2014a Network) This is why the original dataset was divided into two parts, to ensure that a
completely independent test set is preserved. For that, Data was divided first in two parts the designed set and
the test set, the first part was also divided in three sets involving the training set, the validation set and the
testing set In order to avoid overfitting. (Fig-3-),in this study we used 80% of global datasets as designed set
when 60% of theme used for training, 20% for validation and the remaining 20% for the test, and a 20% of
global datasets as the independent test set.

Fig-3- Principle of early stopping to avoid overfitting

6.2. Architecture of the model and the adapted Algorithm
The composition of the neurons into layers and the connection between different layers is called architecture.
To implement a neural network model many Architecture can be used such as fully interconnected net,
recurrent, competitive net, feedback, and the most simplest and popular one is the feed-forward neural network,
in this network the information moved only in one direction from the input layer to the output layer passed by
the hidden layer(s). The inputs units in each layer is the outputs of the units in previous layers, and outputs
from these neurons become an inputs to the units in following layers (Rifat Sonmez et al. 1998), in each
hidden and output layer the information are transformed to output by multiply each input by the
corresponding weights and processed than, the sum of the weighted inputs with a transfer function, Bias is
another neuron parameter that is summed with the neuron’s weighted inputs.
In this study the data were normalized first between -1 and +1, that allow the neural networks to converge
faster and to generalize better estimated outputs (Ezeldin and Sharara 2006).The input and target values were
normalized for training and testing purposes by using the formula below.

Xn = 2 *

Xi - Xi min
−1
Xi max - Xi min

(3)

Where:
Xn: value of input variable (xi) after normalization. Xi: value of input variable before normalization.
Ximin; Ximax : the minimum and maximum value of input (Xi).
The model developed was a three layers Neural Network having fourteen “14” Neurons as inputs, with tow
hidden layer having fifteen (15) hidden Neurons and ten (10) hidden Neurons, in the first and second hidden
layers respectively, and finally one output layer with one Neuron. The learning Algorithm used was the back
propagation with Levenberg-Marquardt as learning function, in this stage the errors coming from the difference
between the actual targets and the resulting outputs are then propagated backwards, starting from the output
in order to readjust the weights and biases to get a better performance.
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6.2.1. Transfer Function.
The transfer function is a monotonically increasing, continuous, differentiable function, applied to the weighted
input of a neuron to produce the final output. In different layers the neurons have used two functions in
order to process the way signals. First the activation function which determines the total signal a neuron
receives. By using a linear combination of the incoming signals “ Input”, the total activation function Ai(x) of
neuron i which received a signals “inputs” Xj from the neurons j (for j = 1; … ;N) with the strength of the
connections “the Weights” Wij is:
n
n
(4)
or

∑ (Wij * Xj)

Ai(x) =

Ai(x) =

j=0

∑ (Wij * Xj)- θ

i

j=1

Where Wi,0 = θ (threshold) and x0 = -1
The output function O(A) is the second function defining the way signals processing by neurons, operating on
scalar activations and returning scalar values. This function is used generally to maintain the output values
within specified range; the activation and the output function determine together the values of the neuron
outgoing signals and the composition of these two functions together called the transfer function O(A(x)).
(Włodzisław Duch& Norbert Jankowski 1999).For the implementation of a Neuron Network we found Logsigmoid (logsig), tan-sigmoid (tansig), and linear (purelin) which are commonly used as a transfer function to
move between the different layers (Demuth et al. 2009, Heravi, Eslamdoost 2015), The function logsig
generates outputs between 0 and 1, and the tansig returns outputs values between -1 and 1 and purelin returns
outputs between]-∞ +∞[. In this study the function adopted for the current model, was the hyperbolic
tangent sigmoid transfer function for the two hidden layers - equation (5) -, when the linear functions
“purelin” was used for outputs layer - equation (6) - (Fig-4-a, Fig -4-b)
(5)
Tansig (x) = 2 (1+ exp( - 2x) ) − 1
F (x) = X

(6)

Where x is the activation function A(x)

Fig-4-a. slope of transfer functions

Fig-4-b. The position of every transfer function
in a two Layers Neural Networks

6.3. Training and Testing Phase
Train the network is the process in which the model selects its parameters by tuning the values of the weights
and biases to optimize network performance. The algorithm used is a back propagation algorithm with
Levenberg-Marquardt as learning function, where the weights are updated after each training pattern. This
means that the weights are updated many times during a single epoch (S. Umit Dikmena & Murat Sonmez
2011) and before each training the weights and biases are initialized randomly. The principle of the Backpropagation algorithm is the gradual reduction of the error between model output and the target output by
readjusting the weights and biases in order to minimizing the mean square errors to get the best prediction of
the output. (Bouabaz and Hammami 2008).
Out of the 84 datasets were collected, a number of 67 sets of data which represents 80% of datasets were used
for training, validating and test phase first, while randomly picked 17 datasets which represents 20% of
datasets were kept for testing the model. A testing phase is used to generalize the model regarding to the new
data in order to get a better prediction of outputs, In this regard a 20% of datasets was used to perform this
phase. The MSE and MAPE values for prediction performance were calculated.
n

∑ (xi - E(i) )

2

M se =

(7)

i =1

n
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n
(8)
100
xi - E(i)
*∑

M APE=

n

i=1

n

Where “n” is the number of the datasets, “xi” is the model output, and “E” is the target output.
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7. RESULTS AND DISCUSSION
Neural network model has been trained by using 80% of datasets and tested using 20% of datasets; after
many combinations of different architectures whit different hidden layers and hidden Neurons the final
model selected which give a best performance was a three layers Neuron Network having two hidden layers
with 15 hidden neurons and 10 hidden neurons in the first and second hidden layers respectively, during
training phase the network has predicted the productivity rates with lower values of MSE and MAPE and
fellow a similar values of targets sets as shown in Figure-5-.
The same for test phase the MSE and MAPE have small values that mean the model can deal with unseen
data and have the abilities to predict labor productivity rates of the tunnel formwork technics, Figure-6-.
The results of the MSE and MAPE have been shown that the model performs well and no significant
difference could be discerned between the predicted and the actual productivity rate table 3.The regression
analysis has been done to check the relationship between the actual targets and the estimated output, the result
of analysis is illustrated in Figure-7-, the correlation coefficient is 0.976, indicating that, there is a good linear
correlation between the actual targets and the estimated output.
Table-3- results of the Neural Network

MSE

MAPE %

Training phase

0.0383

4.1558

Test phase

0.0448

8.0423

Fig-5- Actual targets versus predicted
Neural Network outputs in training phase

Fig-6- Actual targets versus predicted
Neural Network outputs in test phase

Fig-7- The regression analysis and correlation coefficient R
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8. CONCLUSION
In this study an Multi-Layer artificial neural networks was developed for predicting the productivity rate of
the tunnel formwork technics in construction project, a set of 84 data was collected and divided into two main
sets, 80% of theme called design sets were used for training, validation and testing in the first phase in order
to updating weights and bias and ovoid overfitting; the remaining 20% of theme were used for testing the
model to get a best generalization over the unseen data. As a result de developed model was shown a good
relationship between the actual and the estimated output and lower performances indicate that the model
gives results reasonably close to the actual field measurements.
It can be concluded from the above findings that, by incorporating the influence of selected factors on the
production rates, the ANN model developed can be used reliably for estimating productivity rates of the
tunnel formwork for building construction project.
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Abstract
In this work, AISI 4340 reclamation steel with high strength and low alloy, which is widely used in machinery and automotive industry,
is combined with Cr alloy hardenable AISI 420 martensitic stainless tool steel diffusion source method which is difficult to combine
with melting welding methods. Diffusion temperature was kept constant during welding, two different diffusion times were used, 45
and 60 min, and three different diffusion pressures were used, 5, 10 and 15 MPa. After welding, the microstructures of the welded
parts were examined and subjected to microhardness test to determine the welding strengths and the Lab-Shear test was applied. At
the end of the review, it was observed that the AISI 420 martensitic stainless steel and AISI 4340 grade steel pair could be welded
without problems by the diffusion bonding method.
Keywords; AISI 420, AISI 4340, diffusion bonding, diffusion pressure, Lab-Shear test.

1. INTRODUCTION
Diffusion bonding is an advanced solid-state joining technology that allows contacted surfaces to be joined under
moderate pressure and at elevated temperatures without the need for a liquid interface (brazing) or the creation of a cast
product via melting and re-solidification (welding). If the bonding process proceeds successfully, a perfect joint without
any defects, even trace remained of bonding interface, can be obtained [1]. AISI 420 steel plates are mostly commonly
supplied in the annealed condition (200–220HV), allowing them to be easily formed prior to hardening. The final
desired properties are obtained by rapidly cooling from austeniting temperature (980–1035 °C—de-pending on
composition) to produce martensite a meta-stable phase known for its hardness and wear resistance, which is created
by a diffusion less hear transformation of austenite [2].There are a number of methods commonly used for both heating
and quenching AISI420 in order to achieve the formation of martensite. Heating can be carried out of the whole
component in a furnace followed by air cooling, or quenching in oil or water leading to the transformation of austenite
to martensite and hardening of the entire part. Alternatively, heating can be applied locally with methods such as
induction heating, flame heating or the use of lasers. In these cases of local heating the quenching can be achieved it
herby the conventional methods described above or by relying on the rest of the steel component to act as a heat sink
and quench the locally heated region in to the bulk of the material [3]. AISI 4340 is a medium-carbon, heat-treatable,
oil-hardening, low-alloy steel. It has gained wide acceptance in numerous industries, such as applications including
shafts, gears, aircraft landing gear, and other situations where high strength and fatigue and creep resistance are needed,
even at elevated temperatures [4]. Diffusion welding (bonding) is a solid-state joining process capable of joining a wide
range of metal and ceramic combinations to produce various components for advanced engineering requirements [5].
Solid-state coalescence of contacting surfaces occur at a temperature below the melting point (Tm) of the materials to
be joined (Tweld ≥0.7Tm) with the loads and period, blow those that would cause macro deformation and a significant
properties change at the parent materials. The process is depended on a number of parameters, in particular, bonding
temperature, atmosphere, time, pressure, and surface roughness [6–10]. Corundum AISI 420 investigated the effect of
welding temperature on welded martensitic stainless steel and ductile iron by diffusion welding method and determined
the best welding parameters [11]. P. Krakhmalev et al. AISI 420 has studied the thermal behavior of the melt by a
martensitic steel laser method [12]. Beretta vs. AISI 304 and AISI 420 combine with the martensitic stainless steel laser
welding method to determine the best joining parameters [13]. In his work Özdemir combined AISI 4340 steel with
AISI 304L steel by friction welding and looked at the effect on the mechanical properties of the number of revolutions
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[14]. Kurt et al. AISI 420 martensitic stainless steel PTA welded together and microstructured. During the joining, they
used austenitic stainless steel as an intermediate layer and evaluated between interlayer and non-interlayer samples
[15].
When the work done in the literature is examined, the AISI 420 and AISI 4340 steels have been combined with different
materials, both solid state welding methods and melting welding methods, but the studies on combining this steel pair
with the diffusion bonding method are scarce. Therefore, in this study, it was aimed to investigate the effect of diffusion
pressure on microstructure and mechanical properties in different diffusion durations by combining with AISI 420 and
AISI 4340 steel pair diffusion bonding method.

2.

EXPERIMENTAL STUDIES

2.1. Materials
In this study, AISI 420 and AISI 4340 steels were used in dimensions of 10x10 mm. The chemical compositions of
these steels are shown in Table 1 and Table 2.

AISI 420

Table I. Chemical composition of AISI 420 steel

Element

%wt

C

Mn

Si

P

S

Cr

0.15

1.00

1.00

0.040

0.030

14.0

AISI 4340

Table II. Chemical composition of AISI 4340 steel

Element

%wt

C

Mn

Si

P

S

Cr

Mo

Ni

0.4

0.8

0.3

0.035

0.040

0.9

0.3

2.00

The AISI 420 and AISI 4340 steels used in the tests were prepared in sizes of 10x10 mm. The surfaces of these samples
were then ready for welding by passing them through sanders of 200, 400, 600, 800 and 1000 mesh in order to obtain
a smoother surface for diffusion. The schematic view of the samples made ready for welding is shown in Figure 1.

Fig. 1 . Schematic figure of the sample that prepared diffusion bonding

2.2. Diffusion Welding
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The specimens prepared for the diffusion bonding were welded at three different diffusion pressures of 5, 10 and 15
MPa with 2 different diffusion time of 45 and 60 min, respectively, at a constant diffusion temperature of 1000 ° C.
The source parameters for the diffusion bonding process are shown in Table 3. In order to prevent the formation of
oxide on the sample surface during the welding, argon gas of 99.9% purity was sent to the furnace at 5 lt / min. After
reaching the desired temperature for bonding, the bonding process is started. After the bonding process is finished, the
cooling of the samples is carried out in the furnace until the furnace reaches a temperature of 200 ° C and then in the
open air. The furnace where the diffusion bonding process is performed is shown in Figure 2.
Table III. Diffusion welding parameters
Sample No

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Diffusion Pressure (MPa)

5

10

15

5

10

15

Diffusion Temperature (°C)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Diffusion Time (min.)

45

45

45

60

60

60

Figure. 2. Diffusion source furnace

2.3. Microstructure analysis
Inspection of the weld interfaces after bonding is carried out by cutting the sample and the specimens perpendicularly
to the surface of the intermediate layer in a silicon disk precision cutting device and the surfaces to be measured are
sanded and polished under water with 400-600-800-1000-1200 and 2000 mesh SiC sandpaper. The samples prepared
for microscopic examination were ground and washed with water and the surfaces were ready for measurement after
cleaning with alcohol.
Microhardness values were taken from 9 different points at approximately 1 mm intervals under load of 50 gr from the
assembled materials (0.05 HV) to see the change in hardness at the weld interface. A schematic view of the point where
the microhardness measurements are performed is shown in Figure 3.
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Figure 3. Microhardness measurement points

2.4. Lab-shear Test
The overlay slip tests of the samples combined with the diffusion source were carried out in an automatic load hydraulic
tester as shown in Figure 4 and manufactured by the investigator in accordance with ASTM D 3165-07 standard. The
cutting direction is applied parallel to the direction of the intermediate layer and the shear force is applied to the
intermediate layer at room temperature. Shear stresses of welded joints are calculated according to the obtained data.

Figure. 4. Schematic of Lap-Shear Test Apparatus [16].

3.

RESULTS

3.1. Microstructure results

S1

AISI 420

AISI 4340
Figure. 5. Optical photographs of S1 sample
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S2

AISI 420

AISI 4340
Figure. 6. Optical photographs of S2 sample

S3

AISI 420

AISI 4340
Figure. 7. Optical photographs of S3 sample

Figure 5 shows the optical images of S1 sample. When the photos are examined, the welding interface appears clearly.
Particularly the welded joint appears to be diffusion-dependent orientations on the AISI 4340 side. On the AISI 420
side, the grain is more prominent. Figure 6 shows the optical images of the S2 sample. When these photographs are
examined, it is seen that they have less orientation than the S1 sample. At AISI 420, the grain became more apparent
with the effect of increasing pressure. In Fiure 7, there are optical photographs of sample number S3. As the diffusion
pressure increases, the weld interface expands more than the S1 and S2 specimens. With increasing temperature in the
AISI 420 region, the bubbles grow according to the samples S1 and S2.

S4

AISI 420

AISI 4340
Figure. 8. Optical photographs of S4 sample
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S5

AISI 420

AISI 4340
Figure. 9. Optical photographs of S5 sample

S6

AISI 420

AISI 4340
Figure. 10. Optical photographs of S6 sample

Figure 8 shows the optical images of the S4 sample. When the photos are examined, the welding interface appears
clearly. As we moved away from the source interface, it was seen that the grain increased in both samples. Figure 9
shows the optical images of the S5 sample. In Figure 10, there are optical photographs of sample S6.
It has been found that the C element, which is 0.4% in the AISI 4340 region, differs in the AISI 420 region and the Cr
element in the AISI 420 region is in the AISI 4340 region, depending on the increased temperature at all over the
welded connections.

3.2. Microhardness results

Microhardnes (Hv)

AISI 420

AISI 4340

800
600
400

S1

200

S2

0

S3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Distance (mm)

Figure. 11. Microhardness graph of S1, S2 and S3 sample
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Figure 11 shows the microhardness results of the samples S1, S2 and S3. These specimens were welded at three
different diffusion pressures: 1000 °C bonding temperature, 45 min. bonding time and 5, 10 and 15 MPa. The average
hardness value of the AISI 420 steel before welding was measured as 302 HV and the hardness value of the AISI 4340
steel before welding was measured as 394 Hv. In general, this welding method was found to increase the microhardness
of the specimens at the end of the welding process, but when the graph was examined the hardness of both the AISI
420 and the AISI 4340 decreased in all three samples at the welding interface. The lowest hardness value in the weld
zone was found to be 375 Hv at S1 and the highest hardness value at S3 at 405 Hv. This increased the diffusion pressure
and, in the case of a small amount of hardness in the weld zone of the samples, the hardness values of the samples
increased as they moved away from the weld zone in all samples.

Microhardnes (Hv)

AISI 420

AISI 4340

800
600
400

S4

200

S5

0

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

S6

Distance (mm)

Figure. 12. Microhardness graph of S4, S5 and S6 samples

Figure 12 shows the microhardness results of samples S4, S5 and S6. These specimens were welded at three different
diffusion pressures: 1000 °C bonding temperature, 60 min bonding time and 5, 10 and 15 MPa. When the graph was
examined, it was seen that the microhardness values of the samples increased, but as in the case of S1, S2 and S3, the
stiffness of both the AISI 420 side and the AISI 4340 side decreased in all three samples at the welding interface. The
lowest hardness value in the weld zone was found to be 369 Hv at S4 and the highest hardness value at S6 at 412 Hv.
With the increase of the diffusion pressure, the hardness in the weld zone of the samples increased. Likewise, as we
moved away from the weld zone in all samples, the hardness values of the samples increased.

3.3. Lab-Shear Test Results
Table 4 shows the lab-shear test results of all samples. When this table is examined, it is seen that the increase in
diffusion time and diffusion pressure and the increase in lab-shear test values are seen. The lowest lab-shear strength
was measured as 45 min diffusion time, 6,85 MPa at 5 MPa welding pressure, 60 min diffusion duration at maximum
bonding force, and 33,6 MPa at 15 MPa bonding pressure.
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Table IV. Lab-shear test results
Diffusion Tıme

Diffusion Pressure

Lab-Shear Strength

(min.)

(MPa)

(MPa)

5

6,85

10

6,93

S3

15

9,63

S4

5

9,71

10

16,8

15

33,6

Sample

S1
S2

S5
S6

45

60

Fig. 13. Lab-Shear fracture surface photographs

Figure 13 shows macro fractured surface photographs of the samples after the cutting test. The images show the
diffusion contact surface in the specimens. At the end of the cutting tests, the fracture occurred at the interface at all
joints. Samples S1, S2 and S3 have a wider interface than samples S4, S5 and S6. However, as the pressure increased,
it was seen that there was a direction toward the middle surface of the sample, especially at S6 where the highest
strength was obtained. The lowest strength was obtained at S1. In the literature this is attributed to insufficient surface
contact with the reason that sufficient deformation does not occur on the surfaces and to form a weak bond at the
interface [17].

4.

RESULTS

When AISI 420 and AISI 4340 steels were combined with the diffusion bonding method, it was found that the samples
united seamlessly and that no cracks or voids existed in the unconnected areas of the specimens.
In the samples, the diffusion times and diffusion pressures increased and the welding orientations were less and the
grains became evident.
When the microhardness results are examined, the microhardness values generally increase in the samples but the
hardness values in the source area decrease. With the increase of the pressure, it was seen that the samples at the welding
interface increased in small amounts among themselves.
It was observed that lab-shear strength values increased with the increase of diffusion duration and diffusion pressure.
When the diffusion contact areas of the samples were examined after the shear test, it was determined that the diffusion
process at higher pressures and durations would be more appropriate in the following studies.
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Abstract
In this work, AISI 4340 reclamation steel with high strength and low alloy, which is widely used in machinery and automotive industry,
is combined with Cr alloy hardenable AISI 420 martensitic stainless tool steel diffusion source method which is difficult to combine
with melting welding methods. Diffusion temperature was kept constant during welding, two different diffusion pressures of 10 and
15 MPa were used and three different diffusion times were used, 30, 45 and 60 min. After welding, the microstructures of the welded
parts were examined and subjected to microhardness test to determine the welding strengths and the lab-shear test was applied. At
the end of the review, it was observed that the AISI 420 martensitic stainless steel and AISI 4340 grade steel pair could be welded
without problems by the diffusion bonding method.
Keywords; AISI 420, AISI 4340, diffusion bonding, diffusion time, Lab-shear strength.

1. INTRODUCTION
AISI 420 steel plates are mostly commonly supplied in the annealed condition (200–220HV), allowing them to be
easily formed prior to hardening. The final desired properties are obtained by rapidly cooling from austeniting
temperature (980–1035 °C—de-pending on composition) to produce martensite—a meta-stable phase known for its
hardness and wear resistance, which is created by a diffusion less hear transformation of austenite [1]. There are a
number of methods commonly used for both heating and quenching AISI420 in order to achieve the formation of
martensite. Heating can be carried out of the whole component in a furnace followed by air cooling, orquenching in oil
or water leading to the transformation of austenite to martensite and hardening of the entire part. Alternatively, heating
can be applied locally with methods such as induction heating, flame heating or the use of lasers. In these cases of local
heating the quenching can be achieved it herby the conventional methods described above or by relying on the rest of
the steel component to act as a heat sink and quench the locally heated region in to the bulk of the material [2].
AISI 4340 is a medium-carbon, heat-treatable, oil-hardening, low-alloy steel. It has gained wide acceptance in
numerous industries, such as applications including shafts, gears, aircraft landing gear, and other situations where high
strength and fatigue and creep resistance are needed, even at elevated temperatures [3]. Diffusion welding (bonding) is
a solid-state joining process capable of joining a wide range of metal and ceramic combinations to produce various
components for advanced engineering requirements [4]. Solid-state coalescence of contacting surfaces occur at a
temperature below the melting point (Tm) of the materials to be joined (Tweld ≥0.7Tm) with the loads and period, blow
those that would cause macro deformation and a significant properties change at the parent materials. The process is
depended on a number of parameters, in particular, bonding temperature, atmosphere, time, pressure, and surface
roughness [3], [5]–[8].

Özdemir et al. AISI 304L and AISI 4340 brazed together by the friction welding method and examined the effect of
the number of revolutions on the interfacial properties [9]. S.H. Baghjari et al. The AISI 420 has been experimentally
investigated by combining the steel and bucket alloy with the laser welding method. [10]. Köse et al. AISI 420
martensitic stainless steel preheating and post-weld heat treatment have been influenced by laser weldability [11]. M.

1734

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

Pouranvari AISI 420 combines with a martensitic stainless steel point resistance source and examines fracture
toughness [12]. Suresh D. Meshram et al. AISI 4340 steel and AA6061 alloy using a silver alloy [13].

2.

EXPERIMENTAL STUDIES

2.1. Materials
In this study, AISI 420 and AISI 4340 steels were used in dimensions of 10x10 mm. The chemical compositions of
these steels are shown in Table 1 and Table 2.

AISI 420

Table I. Chemical composition of AISI 420 steel

Element

%wt

C

Mn

Si

P

S

Cr

0.15

1.00

1.00

0.040

0.030

14.0

AISI 4340

Table 2. Chemical composition of AISI 4340 steel

Element

%wt

C

Mn

Si

P

S

Cr

0.4

0.8

0.3

0.035

0.040

0.9

Mo

Ni

0.3

2.00

The AISI 420 and AISI 4340 steels used in the tests were prepared in sizes of 10x10 mm. The surfaces of these samples
were then ready for welding by passing them through sanders of 200, 400, 600, 800 and 1000 mesh in order to obtain
a smoother surface for diffusion. The schematic view of the samples made ready for welding is shown in Figure 1.

Figure. 1. Schematic figure of the sample that prepared diffusion bonding

2.2. Diffusion Bonding
The specimens prepared for the diffusion bonding were welded at two different diffusion pressures of 900 ° C, 10 and
15 MPa, and at three different diffusion time of 30, 45 and 60 min. The bonding parameters of the diffusion bonding
process are shown in Table 3. In order to prevent the formation of oxide on the sample surface during the welding,
argon gas of 99.9% purity was sent to the furnace at 5 lt / min. After reaching the desired temperature for welding, the
welding process is started. After the welding process is finished, the cooling of the samples is carried out in the furnace
until the furnace reaches a temperature of 200 ° C and then in the open air. The furnace where the diffusion bonding
process is performed is shown in Figure 2.
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Table III. Diffusion bonding parameters
Sample No

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Diffusion Pressure (MPa)

10

10

10

15

15

15

Diffusion Temperature (°C)

900

900

900

900

900

900

Diffusion Time (min.)

30

45

60

30

45

60

Figure. 2. Diffusion bonding furnace

2.3. Microstructure analysis
Inspection of the weld interfaces after welding is carried out by cutting the sample and the specimens perpendicularly
to the surface of the intermediate layer in a silicon disk precision cutting device and the surfaces to be measured are
sanded and polished under water with 400-600-800-1000-1200 and 2000 mesh SiC sandpaper. The samples prepared
for microscopic examination were ground and washed with water and the surfaces were ready for measurement after
cleaning with alcohol.
Microhardness values were taken from 9 different points at approximately 1 mm intervals under load of 50 gr from the
assembled materials (0.05 HV) to see the change in hardness at the weld interface. A schematic view of the point where
microhardness measurements are made is shown in Figure 3.

Figure. 3. Microhardness measurement points

2.4. Lab-Shear Test
The lap-shear tests of the samples combined with the diffusion bonding were carried out in an automatic load hydraulic
tester as shown in Figure 4 and manufactured by the investigator in accordance with ASTM D 3165-07 standard. The
cutting direction is applied parallel to the direction of the intermediate layer and the shear force is applied to the
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intermediate layer at room temperature. Lab-shear strenght of welded joints are calculated according to the obtained
data.

Figure. 4. Schematic of Lab-Shear Test Apparatus [14].

3.

RESULTS

3.1. Microstructure results

Figure. 5. Optical photographs of S1 sample
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Figure. 6. Optical photographs of S2 sample

Figure.7. Optical photographs of S3 sample

In Figure 5, 6 and 7, optical photographs of samples combined at three diffusing times of 900 ° C diffusion temperature,
10 MPa diffusion pressure and 30, 45 and 60 min were given. When the photographs were examined, it was seen that
the merging process was smooth and there were no unconnected regions. When the weld interface of the sample was
observed at 30 min diffusion time, it was seen that diffusion zone was narrower in the S2 and S3 samples than in the
diffusion zone in S2 and S3. In the diffusion welding method, sufficient temperature, time, and pressure are required
to allow atoms to be emitted. Diffusion requires time. It may take a long time even at high temperatures if a large
number of atoms must be diffused to form a uniform structure [15].
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Figure 8. Optical photographs of S4 sample

Figure 9. Optical photographs of S5 sample
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Figure 10. Optical photographs of S6 sample

Figure 8, 9 and 10 show optical images of samples combined at three diffusing times, 900 ° C diffusion temperature,
15 MPa diffusion pressure and 30, 45 and 60 min. When the photographs were examined, it was seen that the merging
process took place without problems. Particularly on the S6 specimen, prolonged grains were observed in the AISI
4340 region.

3.2. Microhardness Results

AISI 420

AISI 4340

Microhardnes (Hv)

800
600
S1

400

S2

200
0

S3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Distance (mm)

Fig. 11. Microhardness graph of S1, S2 and S3 sample

Figure 11 shows the microhardness results of the samples S1, S2 and S3. These samples were welded at three different
diffusion pressures, 900 ° C bonding temperature, 10 MPa bonding pressure and 30, 45 and 60 min. The average
hardness value of the AISI 420 steel before welding was measured as 302 HV and the hardness value of the AISI 4340
steel before welding was measured as 394 Hv. When the graph was examined, there was an increase in the hardness
value of the samples after the welding. However, in the measurements taken from the source interface, the hardness
decreased in all three samples. Min. in source interface hardness is 356 Hv on S1 sample combined for 30 minutes and
436 Hv on sample combined for 60 min. max. hardness has been reached. That is, as the diffusion duration increases,
the hardness of the weld interface increases. On the AISI 4340 side it has been seen that there is a significant increase
in distance from the source interface. Max. hardness value reached to 704 Hv in this area at S2.
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Figure. 12. Microhardness graph of S4, S5 and S6 samples
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Figure 12 shows the microhardness results of samples S4, S5 and S6. These samples were welded at three different
diffusion pressures, 900 ° C bonding temperature, 15 MPa bonding pressure and 30, 45 and 60 min. When the graph
was examined, the hardness of all samples increased after the weld. However, in the measurements taken from the
source interface, the hardness decreased in all three samples. Min. source interface the hardness is max 394 Hv on the
S1 sample combined for 30 minutes and 426 Hv on the sample combined for 60 min. hardness has been reached. That
is, as the diffusion duration increases, the hardness of the weld interface increases.

3.3. Lab-Shear Test Results
Table 3 shows the lab-shear strength results with the diffusion parameters of all samples. When this table is examined,
it is seen that increase of diffusion pressure and diffusion duration increases the shear strength values. The reason is
that diffusion is better. Diffusion bonding time; dependent process parameter, which is related to the temperature
pressure and the type of assembly. While the long duration of the source creates a disadvantage in terms of the source
economy, the formation of voids can also lead to negativities that disrupt the mechanical properties of the connection,
such as promoting compositional change and formation of fragile intermetallic compounds. For this reason, it has been
noted that the temperature of the diffusion should not be too long when the diffusion temperature is selected. The lowest
lab-shear strength was measured as 10 MPa diffusion pressure, 4,14 MPa at 30 min diffusion duration, 15 MPa at
maximum lab-shear strength and 40,92 MPa at 60 min diffusion duration.
Table III. Lab-shear test results
Diffusion Time

Diffusion Pressure

Lab-Shear Strength

(min.)

(MPa)

(MPa)

30

4,14

45

7,01

S3

60

7,32

S4

30

7,72

45

15,37

60

40,92

Sample

S1
S2

S5
S6

10

15

Figure. 13. Lab-Shear fracture surface photographs

Figure 13 shows macro fractured surface photographs of samples after the thrust shear strength test. The images show
the diffusion contact surface in the specimens.
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4.

RESULTS

AISI 420 and AISI 4340 steels were combined with the diffusion welding method. It was determined that the samples
were unionized without problems and cracks or voids were not formed in the unconnected areas in the samples.
Increasing diffusion time and diffusing pressure in the samples indicated that the welding orientations were less and
the grains became clearer.
When the microhardness results are examined, the microhardness values generally increase in the samples but the
hardness values in the source area decrease. As the diffusion temperature increases, it is seen that there is a small
increase in the number of samples between the welds at the welding interface.
It was observed that lab-shear strength values increased with the increase of diffusion pressure and diffusion time.
When the fractured surfaces of the cutting samples are examined, it has been understood that care should be taken to
select more carefully when selecting the welding parameters. It has been observed that the lab-shear strengths are very
low at low diffusion pressures and diffusion times.
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Abstract
By adding graphite to Fe-Cu composite, metal matrix composites formed by powder metallurgy offer the
possibility to tailor the thermal properties and their microstructural characteristics. It is generally known that
adding graphite into Fe-Cu system slightly reduces solubility of copper in iron due to preventing boundary
penetration. In this present work, 0.1, 0.3, 0.6, 0,8 wt % graphite has been added to FeCu25 alloys by mechanical
stirring. Mechanical, dimensional and microstructural changes in terms of different graphite percentages at
constant pressure, sintering temperature and time has been investigated. The results of graphite added FeCu25
alloys show that its densification is more than Fe-Cu alloys regardless the amount of graphite percentage added.
Keywords: Copper, carbon, iron, sintering parameter, mechanical property.

1. INTRODUCTION
Powder metallurgy (PM) is the most diverse manufacturing technique for fabricating complex structures in
many industrial applications. Powder metallurgy consist of four steps powder manufacturing, blending
powders, compaction and sintering, respectively. Physical, chemical or mechanical approaches are used for
powder manufacturing. Mechanical process is commonly used in powder metallurgy applications. Due to its
homogeneously mixed with the blending process and shaped by compaction process, this process show higher
compact density and strength than other approaches.
By beginning of powder metallurgy history, pure iron is known as most used and a matrix material for part
production [1]. Compaction of Fe-Cu and Fe-Cu-C powder are among the most important materials in the PM
field associated with the fabrication of structural engineering components [2]. Addition of Cu imports solid
solution strengthening and participation hardening effect due to reduced solubility of Cu in Fe at lower
temperatures (8-10wt %) in austenite phase at 1120 °C and 0.4wt % in ferrite phase at ambient temperature
[3]. However, addition of copper leads to signification changes in compact volume. As during sintering
copper flows around the Fe particles and penetrates into inter- and intra-grain boundaries of iron particles and
finally diffuses into the particle results on change of volume of compacts [3].
Chadwick and Tabeshfar studied that the dimensional changes during liquid phase sintering of Fe-Cu
compacts. According to their observation, the observed swelling in the compacts was induced on grain
boundary penetration by liquid Cu diffusion among the Fe particle [1]. Kaysser et al claimed that for the early
stages at sintering (8 min) the flow of liquid Cu along the grain boundaries and between the particle contact
areas was largely responsible for the swelling, while after prolonged sintering (1h) diffusion of Cu into Fe
grain was responsible for over 50% of the total swelling. Wetting has been pointed out as a determinant
parameter of the behavior of copper and its effect on the dimensional stability of sintered steel [2]. Rathore
and Dabhade were also investigated the dimensional change during sintering of elemental copper and carbon
into the iron powder. Swelling behavior was similar to both types of Cu powders used in their study. Swelling
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was found to be more pronounced in high Cu and low carbon pellets but increase in carbon content reduced
the Cu swelling effect. Swelling increased with increased in copper addition when fixed percentage of carbon
content [3]. Berner at al focused on Fe-8 Cu composition and found that copper particle size also contributes
in volume expansion while larger particles cause greater volume expansion. When iron particle size is lower
than 100µm, it shows a volume reduction [4]. Bernardo et al claimed that a full study of copper wetting
behavior on different iron-base substrates performed through the classic sessile-drop method. The main
influences on wettability are sintering atmosphere and dissolutive processes at the interface of iron and
copper. The results have revealed that the key phenomena affecting the wetting behavior of copper is the
wettability of alloy at liquid-phase sintering diffusion. [5].
Lawcock and Davies were investigated that the effect of carbon on dimensional and microstructural
characteristics of Fe-Cu compacts during sintering. Due to boundary coverage driving forces, maximum
growth at 8 wt% copper is restrained. Carbon reduces solid phase grain boundary diffusion of copper in iron
and carbon promotes shrinkage during isothermal sintering because it increases the self-diffusion coefficient
of γ-iron by about one order of magnitude [6]. Murphy et all. Studied effect of sintering on FC-0205 Premix.
They observed that the microstructural changes resulting from increase in sintering time. Also, sintering for
longer times makes more homogeneous chemical composition and improves the sintered particles [7]. Lenel
and Pecannha were investigated that the diametral dimensional changes during sintering. They used 3
different iron powder and %3 copper in their compacts. All compacts grow when sintered above the melting
point of copper [8]. Atık, Ünlü and Çavdar studied effect of copper amount of iron based powder metal
compacts. They used mass fraction w= 1% to 6% copper and 0.8% zinc stearate and found out that the
highest mechanical properties were obtained for the iron-based PM compacts including 3% Cu [9].
Dautzenberg and Dorweiler were studied dimensional behavior of copper-carbon sintered steels. Swelling
effect of copper was reduced by amount of carbon increasing [10]. Elliot was explained the results of
Dautzenberg and Dorweiler were studied dimensional behavior of copper-carbon sintered steels. Swelling
effect of copper was reduced by amount of carbon increasing [11].
In this present work 0.1, 0.3, 0.6, 0.8 wt % graphite has been added to FeCu25 alloys by mechanical stirring.
Mechanical, microstructure and dimensional changes in terms of different graphite percentages at constant
pressure, sintering temperature and time has been investigated.

2. MATERIALS AND METHODS
Different amount of graphite (0.1, 0.3, 0.6, and 0.8wt %) powder added FeCu25 alloys (%25 of Cu is fixed).
Powder quantities of Fe, Cu and graphite were prepared by weighing on a precision scale for compaction test.
Compaction test samples with a diameter of 30 mm and a thickness of 6 mm was prepared. Lubricant was not
added into the powder mixture. Prepared four different powder mixture were mixed for 20 min at 25r/min in a
V-type mixer. The mixed powders were compacted under 725MPa using uniaxial pressure. Compacts were
sintered at a temperature of 1120°C in an atmosphere of N 2 for 40 minutes. Sample dimensions and weights
were precisely measured by digital micrometer to calculate the volume before and after sintering. Green and
apparent densities are calculated and compared with each other. Vickers hardness values were measured to
compare graphite addition on FeCu25 alloys. Bending test was used to determine the mechanical properties
of graphite added FeCu25 alloys. Microstructures and phase distribution of graphite added FeCu25 alloys
were observed by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometer (XRD).

3. RESULT AND DISCUSSION
3.1. Mechanical Properties of Sintered Compacts
In this study five different samples were prepared for compaction and sintering processes. For each sample,
green density (before sintering), apparent density (after sintering) and final samples hardness, deflection of
rupture and bending strength values were given in Table 1.

Table 1. Mechanical and Sintering Values of Graphite added FeCu25 Alloys
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Hardness Green
(HV)
Density
(g/cm3)

Sintered Deflection Bending
Density of Rupture Strength
(g/cm3) (%)
(MPa)

0 wt % C added FeCu25

71,36

7,235

7,34

11.71

606.10

0.1 wt % C added FeCu25

74,46

7,233

7,33

6.18

608.72

0.3 wt % C added FeCu25

83,6

7,227

6,99

6.20

663.52

0.6 wt % C added FeCu25

88

7,235

6,97

4.07

660.96

0.8 wt % C added FeCu25

90,8

7,159

6,80

4.18

640.91

Micro hardness value of each sample has been shown in Figure 1. As known, hardness increases with carbon
content increases in iron matrix composites [12]. So, our results correlated that highest HV micro hardness
were observed on 0.8 wt% C added FeCu25 alloys. Higher C amounts increased the hardness of PM
compacts.

Figure1. Hardness of graphite added FeCu25 alloys
Three –point bending test results are compared in Figure 2. The highest bending strength was obtained for 0.8
wt% C added FeCu25 alloys. The maximum deflection of fracture was obtained from non-graphite added PM
compacts. The amount of copper in the composition used in this study is constant (25%). The addition of
graphite powder leads to the formation of iron-plain carbon steel. The percentage of graphite value changes
ferrite and pearlite phases rates. While percent of the graphite is increasing to 0.8% pearlite structure arises
nearly %100. Hence the mechanical properties will change because of changing in ferrite and perlite
percentage. The curves given in Figure 2 are becoming meaningful when examined from this perspective.
Decreasing in the toughness and ductility of PM compact materials were observed, while the ultimate tensile
strength (UTS) and proof strength are increasing with higher C% values.
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Figure 2. Bending Strength of graphite added Fe25Cu alloys
Copper is widely used in PM steels as alloying elements. Copper has several superior properties than other
elements such as silicon, manganese or chromium. Dimensional behavior during liquid formation that leads
to a marked swelling effect in iron-matrix materials which limits copper usage. Swelling effect of copper
reduced by carbon addition in Fe-Cu alloys. While carbon percentage is increases, expansion is decreases.
This indicates that the higher addition of C reduces the Cu swelling effect. This is explained by increasing
dihedral angel which prevents copper diffusion into iron and reduces grain boundary penetration by liquid Cu
which led to decrease in swelling effect [12].
7,4
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Figure 3. Graphite Effect on density change of Fe25Cu alloys
As shown in Figure 3, green density is gradually decreasing by increasing graphite content. After sintering,
apparent density does not show the same behavior as green density. From 0.1% to 0.3% graphite addition
apparent density drastically reduces from 7.33 to 6.99 gr/cm3. This results correlated Tabeshfar and
Chadwick’s study. They reported that the higher green density was enhanced by copper content on grain
boundary penetration which causes more volumetric expansion as compared to the lower green density
compacts [1].

3.2. Microstructural Properties of Sintered Compacts
Optical microscope images of graphite added FeCu25 alloys are illustrated in Figure 4. It is clearly seen that
dark area named %, α (ferrite) phase is iron and bright area is copper region at non-graphite added FeCu25
alloys. Once carbon increases, pearlite phases begins in the microstructure (Fig. 4d). As the carbon ratio
approaches to 0.83%, the pearlite region dominates the microstructure while Cu region is same for all optical
images (Figure 4).
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Figure 4. Microstructure of graphite added FeCu25 alloys (a) 0 wt% C (b) 0,1 wt% C (c) 0,3 wt% C (d) 0,6
wt% C (e) 0,8 wt% C
After sintering all the samples, SEM images of various graphene added FeCu25 are shown in Figure 5. As
similar to optical microscope, graphite added as 0 wt % and 0.1 % wt of samples show α(ferrite) grains. Once
graphite content increases to 0.3wt % pearlite phase observed in the structure and afterwards, up to 0.8%
pearlite phase region increases as same as optical microscope images. I was also observed that the copper did
not dissolve in the iron region since the amount of copper dissolution in Fe-Cu alloys should be less than 8%
due to solubility limit of Cu in Fe [13].
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Figure 5. SEM images of graphite added FeCu25 alloys (a) 0 wt% C, (b) 0,1 wt% C, (c) 0,3 wt% C, (d) 0,6
wt% C, (e) 0,8 wt% C
After 3-point bending test applied on all samples, their fracture morphology at various graphite added
FeCu25 alloys are illustrated in Figure 6. It is seen that ductile fracture are visible on non-graphite and 0.1%
graphite added FeCu25 alloys. Hence, copper penetrates around iron particle without graphite addition, it
makes the structure ductile. While the carbon ratio increases from 0.3wt % brittle structure are seen in the
FeCu25 alloys. As the carbon ratio approaches to 0.8%, brittle structure drastically increases.
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Figure 6. SEM images of fracture surfaces of graphite added FeCu25 alloys (a) 0 wt% C, (b) 0,1 wt% C, (c)
0,3 wt% C, (d) 0,6 wt% C, (e) 0,8 wt% C
The homogeneity of the Cu and Fe quantities and distributions of the FeCu25 alloy containing 0% carbon was
clearly observed in the energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDS) analysis (Figure 7a). EDS analysis of
dark area in Figure 7b shows the organic binders effect on the microstructure. It seems that sodium silicate
did not dissolved during sintering and it remained as an impurity region. The impurity region is the region
where foreign atoms are gathered. Due to small amount of graphite added on the FeCu alloys even at 0.8%C,
graphite, iron and copper peaks are visible in Figure 7c.
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(a)

(b)

(c)

Figure 7. SEM- EDS analysis of graphite added FeCu25 compacts at (a) 0 wt% C, (b) 0,3 wt% C, (c) 0,8
wt% C

4. CONCLUSIONS
In this present work, 0.1, 0.3, 0.6 and 0.8 wt % graphite has been added to FeCu25 alloys. Mechanical,
dimensional and microstructural changes in terms of different graphite percentages at constant pressure and
sintering temperature were investigated. The results can be summarized follows;
•

Decreasing in the toughness and ductility of FeCu25 alloys were observed, while the UTS and
proof strength are increasing with increasing C% values.

•

Higher graphite amounts increased the hardness of graphite added FeCu25 alloys. So the highest
fracture strength and micro hardness were obtained with 0.8 wt% C amount added alloys.

•

Increase in carbon content reduced the Cu swelling effect in FeCu25 alloys. And also carbon
content increases with slightly decreasing green density of FeCu25 powder compact.
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Abstract
In this study, the production and characterization of Fe based brake materials reinforced with
B 4 C/Graphene nanoparticles was investigated. The graphene nanoparticle content was changed from
0wt.% to 5wt.% while the B 4 C content was kept constant at 2wt.%. The Fe, B 4 C and graphene particles
were milled for 4h at argon gas atmosphere to inhibit powder oxidation. The mixed powders were coldpressed at 600 MPa. The cold-pressed samples were sintered at 930oC for 2h in the vacuum atmosphere.
Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy Dispersive Spectrum (EDS) was used for
microstructural evolution of materials. The effect of graphene nanoparticle content on the density and
porosity of Fe based brake materials was examined. The result showed that the density values decreased
with increasing graphene nanoparticle content, while the porosity increased with increasing graphene
nanoparticle content. The samples without graphene has a density of 6,75 gr/cm3, which is greater than the
sample including graphene content of 5wt.% with a density of 5,94 gr/cm3. It was found from SEM images
that the homogeneous distribution of B 4 C and graphene nanoparticles in the Fe based matrix was observed.
.Keywords: Brake material, nano graphene, B4C, powder metallurgy, milling.

1. INTRODUCTION
The brake system is the most important system in the vehicles and so the braking system is the most important
equipment for safely using of the vehicle [1]. The brake systems of the rapidly developing railway vehicles are
also developing. Parallel to this, composite brake liners have properties like lightness, longer-lived, with stable
friction coefficient, less noise, less wear rate, lower price performance ratio [2]. Brake linings should be able
to repeat the same performance at a wide range of speed, pressure and temperature under all conditions and
without re-use. Due to the increase in temperature during friction, it must be resistant to oxidation, cracking
and thermal fatigue. It must have sufficient strength against the applied pressure and shear stress consisted
during use, must be easy and constantly to manufacture at the same quality and it also have low heat
transmission [1].
Brake materials produced by powder metallurgy are widely used in commercial / military airplanes and highspeed trains as brake pads [3]. Conventional brake materials are iron and copper based and they are produced
by pressing and sintering using by reinforcement of solid lubricants (BaSO 4 , Sb 2 S 3 , MoS 2 , graphite, lead) and
solid abrasives (silica, alumina, silicon carbide, boron carbide etc.)[3-5]. The solid lubricants such as graphite
and MoS 2 , which are friction modifiers, reduce the friction coefficient by forming a thin film on the friction
surface. Graphite which has a large effect on friction in brake pads forms small contact areas on the surfaces
due to its structure and thus it offers less tearing of the surfaces. The low friction coefficient of graphite (around
0.10-0.15) is related to the stratified structure of the graphite. The graphite consists of thin layers. Although
compression strength of the layers is high, they can slide easily on each other. While high resistance to
compression provides a small contact area, easy sliding provides a low interlayer shear strength, it is used as a
friction modifier due to this feature. [6]. The amount of graphite should be kept between 15-20 by weight in
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metallic base sinter lining applications which are high heat transfer but, it should be kept between 6-10wt.% in
low heat transfer systems [4-7]. Secondary lubricant is used as a friction modifier especially at high
temperatures since graphite cannot show good lubricating properties at temperatures above 600 °C. Copper acts
as a reinforcement and give rise to formation of the primary plateaus (possibly after strain hardening) that play
a critical role in the formation of the friction layer. [11].
Cast iron class materials, which have relatively better metallurgical stability behavior, are frequently used as
brake disc materials used in rail vehicles. Brake discs used in railway vehicles are usually produced from
lamellar graphite cast iron. The reasons for this are; a) high thermal conductivity, b) high thermal diffusivity,
c) resistance to thermal loads, d) low cost, and e) simplicity of production. [8-10] Although the casting method
is used in the production of metal-based lining, powder metallurgy method has recently started to be preferred.
The powder metallurgy method is used for producing brake pad conventionally but homogenous distribution
of reinforced materials is difficult with this technique. Therefore, an alternative method of brake material
production is high-energy milling before applying of pressing process. [12] Brake linings consist of a
production process involving the mixing of fine powdered metal or nonmetallic materials, preforming and hot
pressing. The main reason for choosing this method in the production of brake linings is the ability to produce
without compromising the properties of the materials with different properties. [13]
In this work, Fe based brake materials reinforced with B 4 C/Graphene nanoparticles were produced powder
metallurgy method using by high energy ball mill. The aim of the present study, therefore, was to: (a)
production and characterization of B 4 C and graphene nanoparticle reinforced Fe Based brake materials; (b)
investigate the effect of graphene nanoparticle content on the microstructure and porosity. Microstructure
characterization was performed to reveal the influence of the quantity of nanoparticles on grain refinement and
mechanical properties during ball-milling.

2. EXPERIMENTAL
Powders that serve specific tasks for powder metallurgy and lining production were obtained from Graphene
Chemical Industries (Graphene Co.). Fe (D 50 : 30 µm) and Cu (D 50 : 5 µm) powders were used as main raw
materials. In addition, graphene (D 50 : 100 nm) and B 4 C (D 50 : 50 nm) were used as reinforcements. Fig. 1
shows the morphologies of the as received Fe, Cu, graphene and B 4 C powders.

Fig. 1. SEM images of iron (a), copper (b), graphene (c) and boron carbide (d)

The mechanical alloying (MA) process was conducted in a planetary ball mill (Retsch PM 100) using tungsten
carbide containers and balls at the room temperature. Iron, copper, nano-B 4 C and nano-graphene powders were
milled for 4 h with following parameters: ball-to-powder weight ratio: 5:1; ball diameter: 10 mm; speed: 400
rpm. Methanol as the process control agent was added to prevent excessive cold welding and the formation of
intermetallic compounds during the ball milling process. In this study, 6 different brake materials were
produced. Components and percentages used in brake material production are given in Table 1.
Table I. The percent composition of the samples to be produced

Sample code

Graphene (wt.%)

B 4 C (wt.%)

Cu (wt.%)

Fe

A0
A1
A2
A3
A4
A5

0
1
2
3
4
5

2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5

Balance
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance

Following this process, the pressing step was passed. Pressing can be defined as densification to transform the
powder particles in the free form under a load to the desired shape. The main purpose of pressing is to obtain
the raw density and strength of powders. Hydraulic, mechanical and pneumatic presses are usually used for this
process. In this work, a uniaxial hydraulic press with a load of 600 MPa is used for pressing. All powder mixes
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are uniaxially pressed at a pressure of 600 MPa, cold for 180 seconds. After that, the samples were sintered in
a vacuum at 930 ° C for 2 hours.
Microstructural studies were conducted to determine the presence and distribution of reinforcement, and
interfacial integrity between matrix and reinforcement. A Zeiss Evo LS10 scanning electron microscope (SEM)
equipped with an energy dispersive spectroscope (EDX) was used for this purpose. The density of brake pads
samples was determined by the Archimedes method. Theoretical densities of brake materials were calculated
using rule-of-mixture. The porosity was calculated by using the theoretical and experimental densities.

3. RESULT AND DISCUSSING
3.1. Microstructural Evolution
In Fe based brake material samples, B 4 C ratio was fixed at 2wt.% and the graphene nanoparticle content was
changed from 0wt.% to 5wt.%. The SEM images of A1, A2, A3, A4 and A5 are shown Fig.2. It was seen from
Fig. 2. that the reinforcement phases were homogeneously dispersed in the matrix of the brake materials
samples. The SEM images showed that the light gray areas demonstrate copper element while dark gray areas
demonstrate iron element.
In the EDS mapping microstructures, red, blue, green and light blue regions represented the copper, iron,
graphene and B 4 C particle, respectively. B 4 C and graphene which are reinforcement elements were clearly
visible in the EDS (Energy Scattering Spectrometer) mapping analysis. The reinforcements were
homogeneously dispersed in the structure, but the graphene aggregated in some regions (black regions). The
aggregation in some regions caused increase in porosity and thus decrease in density. It was showed that copper
and iron presented ductile matrix behavior and did not interfere with each other.

Fig. 2. SEM images and EDS mapping anlysis of (a) A1, (b) A2, (c) A3, (d) A4 and (e) A5 samples

3.2. Density and Porosity
The theoretical density, experimental density and porosity values of Fe based brake material samples that was
reinforced with B 4 C and graphene nanoparticles are given in Fig 3. The experimental density values of the
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brake material samples decreased linearly with increasing graphene nanoparticle content due to low density of
graphene. Some bulking at certain points were observed after the sintering, resulting in increase of porosity and
decrease of density. While the density of A0 sample was 6,75 gr/cm3, it was decreased to 5,84 gr/cm3 at A5
sample which is about 13% lower than A0 sample. Although a linear decrease can be also seen in the
experimental densities, the values are much lower than those of the theoretical ones. The density measurements
also showed that a great number of porosities were formed inside the brake samples. While the % porosity of
A0 sample is 13%, it was increase to 23% at A5 sample which is about 10% higher than A0 sample. The
density of samples decreased but the amount of porosity increased with the increasing graphene nanoparticle
content.

Fig. 3. Experimental density, theoretical density and % porosity values of samples

4. CONCLUSIONS
Conclusions are drawn as follows:
•

Nano-B 4 C and nano-graphene particles added, Fe based brake materials were produced by
mechanical alloying.

•

The density of samples was decreased with increasing graphene nanoparticle content but the porosity
of the samples was increased with increasing graphene nanoparticle content.

•

A5 had the highest porosity and the lowest density values because it had the maximum graphene
content among the other samples.

•

Microstructural examination showed that the reinforcement of graphene and B 4 C distributions were
generally homogeneous in the matrix.
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Abstract
Thermal comfort requirements in buildings are one of the major reasons that cause the buildings to
consume 40 % of the total energy consumptions of countries. It is possible to regulate heat transition
through the building envelope by enhancing the material properties, building form and envelope
components. Knowledge of building energy requirement in the design stage is very important for
determining passive design strategies and decreasing possible future loads.
Machine learning applications are often used in building energy modeling in recent years. These
applications minimize the simulation period and also offers new and reliable results based on old
specimens. The aim of this paper is to evaluate the performance of Extreme Learning Machine algorithm
in building energy forecasting. For predicting heating and cooling requirements of sample building
overall height, relative compactness, surface, wall, roof and glazing areas, orientation and glazing area
distribution of the sample building were used as inputs. As a result, it is seen that the proposed method
will be a strong tool in building energy forecasting.
Keywords: Extreme Learning Machines, Heating and cooling, energy prediction

1. INTRODUCTION
Excessive energy consumption in all areas is the main reason of global climate change and extinction of fossil
fuels [1]. The fact that the energy consumed for providing comfort conditions in buildings has a high share
around the world, increases the responsibility of building designers. In addition to the improvement of
existing buildings, it is possible to make energy efficient and zero-energy designs with appropriate passive
design measures, especially in new buildings.
Energy efficiency for a building refers to the amount of energy used for providing climatic and visual comfort
of the inhabitants. Otherwise (if the conditions are not met) energy efficiency cannot be mentioned. The
comfort conditions for the buildings are influenced by the nearby topographic parameters, orientation and
climatic parameters as well as the thermo-physical properties of the building form and shell components [2].
For this reason it is clearly seen that measures taken in the design stage of building envelope will help the
designers to constitute energy efficient buildings.
The determination of building energy needs requires expertise, as many complex parameters associated with
each other needed to be considered. Predictions with some assumptions will cause important mistakes.
Process is boring and time consuming. However, in recent years, machine learning has been used frequently
in prediction problems and provides users convenience with high accuracy results. For energy load
forecasting of buildings many machine learning techniques have been employed such as ANN, ANFIS, SVM
etc [3-5].
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Extreme Learning Machines (ELM) is one of the popular machine learning tool whose training period is
shorter than traditional single hidden layer feedforward networks(SLFNs) [6] In literature Naji et al. [7]
proposed a new method for estimating building energy requirement with extreme learning machine algorithm
by using insulation material properties and thickness. They compared the model’s success with both artificial
neural networks (ANN) and genetic programming (GP). They claimed that ELM algorithm achieves better
results than ANN and GP with its 99% correlation. Sajjadi et al [8] developed a novel method in order to
predict heat load of district heating system with ELM. They compared the results with ANN and GP model
and found out that ALM is suitable than the others with its success between 96%-89 %. Hossain et al [9],
employed ELM for forecasting hourly and day ahead PV energy generation and stated that the model can be
used in practical applications with the advantage of its speed and high performance.
The objective of this paper is to predict building heating and cooling energy needs in the early stage of design
by using extreme learning machines algorithm. Some important parameters related to building envelope and
effective on building energy loads were used as inputs (overall height, relative compactness, surface, wall,
roof and glazing areas, orientation and glazing area distribution) in order to predict building’s heating and
cooling energy requirements.

2. TRAINING AND TESTING DATA DESCRIPTION
The building envelope and its components have a very large precaution on the total energy balance since they
form the interface between the building interior and the exterior. The increase or decrease of the contact
surface with the external environment, or the change of the optical and thermo-physical properties of these
contact surfaces, may cause the building thermal balance to change positively/negatively.
In this study, a database [10] taken from UCI Machine Learning Repository was employed. The dataset was
obtained by Ecotect simulations, which was carried out for 12 different building shapes and contains 768
samples with eight features for predicting heating and cooling energy requirements. These features are overall
height, relative compactness, surface, wall, roof area, glazing area, orientation and glazing area distribution.

3. EXTREME LEARNING MACHINES
As x i and y i are inputs and desired outputs of a data set containing N number of training samples respectively
an ELM with M number of nodes in its hidden layer ( as given in Figure 1 ) can be modeled mathematically
with the equation given below [11].
Hidden Layer

Inputs

Output

1
x1

β1

(x,b)

βi

i

y

βM

xN
M

Fig. 1. Typical Structure of an extreme learning machine

M
M
∑ β g (x ) =∑ β g (w x + b ) =y , j =1,.........N
i i j
i
i j i
j
i
i

(1)

where w is the randomly selected input weight vector that connects input neurons with the ith hidden layer
neuron, b is the randomly selected bias of the ith hidden node, β is the weights between hidden and the output
layer.

1758

Extreme Learning Machine for Building Energy Prediction
B. Bektaş Ekici
M

∑ β g (w × x
i

i

j

+ bi )= t j , j= 1,.........N

(2)

i

Equation (1) can be written as follows.

H β =T

(3)

where H is;

 g (w1× x1 + b1 ) ... g (w M × x1 + b M ) 

...
...
...
H = 

 g (w1× x N + b1 ) ... g (w M × x N + b M ) 

(4)

Similar to artificial neural networks, the main purpose here is to determine the optimum β values.
 t1T 
 β1T 
 
 
 . 
 . 
and T =  . 
β = . 
 
 
 . 
 . 
βT 
βT 
 M  N ×m
 M  M ×m

(5)

But as H is not a square matrix it is not possible to take its inverse mathematically. Inverse of this hidden
layer output matrix H is H⊥ can be generalized with Moore-Penrose inverse (pseudoinverse) as given in
Equation
β = H ıT

(6)

4. RESULTS AND DISCUSSION
Among 768 building samples, 538 were used as inputs and 230 of the samples were used in testing of the
method. After the division of the dataset into training and testing groups, each dataset was normalized
between -1 and +1 interval. The activation function of the hidden layer is selected as sigmoid. Many trials
were done for selecting the suitable number of neurons in the hidden layer. The number of hidden neurons is
selected as 150 as it provides the highest correlation for both heating and cooling energy prediction.

Table I. Variation of Linear Regression Coefficient (R) according to number of hidden neurons
Number of
Linear Regression Coefficient (R)
Number of
Linear Regression Coefficient (R2)
Hidden Neurons Heating Load
Hidden Neurons Heating Load
Cooling Load
Cooling Load
50

0.99522

0.90659

170

0.99465

0.93552

100

0.99628

0.97713

180

0.99707

0.96006

110

0.97985

0.98516

190

0.98071

0.96583

120

0.99242

0.92982

200

0.94943

0.98052

130

0.99581

0.98553

210

0.99701

0.98462

140

0.98203

0.95400

220

0.99248

0.98622

150

0.99628

0.98703

230

0.98641

0.98075

160

0.85287

0.98419

250

0.92641

0.86374

The prediction results of the ELM approach for heating and cooling energy loads of 230 training samples
were given in Figure 2 and Figure 3 respectively. It is seen that estimates heating energy requirements are
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more successful than the cooling requirements. The selection of the input variables as the parameters of the
building heating load rather than the cooling load resulted in a more precise estimation of the heating loads.
Different variables are effective, although they are basically the same in the calculations of heating and
cooling loads of buildings.
40
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Heating Load
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Fig. 2. Prediction results of ELM for heating energy requirements

As it is known that building heating energy is directly proportional to the areas of the building external parts
and thermo-physical properties of these components. Heat transfer coefficients of the wall and window
components are same for both samples. The main parameter that changes the results is the distribution of the
transparent, opaque surfaces and roof areas of the building envelope.
But building cooling loads are not only related to the envelope properties. Distribution of opaque
and transparent surfaces is also important because this situation changes the amount of excessive solar
radiation entering the building. And also user densities and extra loads resulting from the warming of lighting
and other used electrical and electronic equipment are parameters that must be taken into consideration for the
many methods used to predict the cooling energy requirement.
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Fig. 3. Prediction results of ELM for cooling energy requirements
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Fig. 4. Performance of ELM in heating (a) and cooling (b) energy prediction

As it is known that R coefficient shows the amount of correlation between the predicted and target values.
This coefficient reaches a maximum value of 1 only in case of a perfect correlation. The success in heating
and cooling requirement forecasting with the ratios of 99.6% and 98.7% respectively is the proof of the
reliability of the propoed method.

5. CONCLUSION
Energy has become one of the most important issues at national and international level. From this point, a
computer aided approach that can be used in the preliminary design phase in energy efficient building design
was experienced. A dataset including overall height, relative compactness, surface, wall, roof and glazing
areas, orientation and glazing area distribution is taken from [10] and employed as inputs in order to predict
building heating and cooling energy needs. As a result, it is seen that the proposed method will be useful
because of its high accuracy of 99.6% for heating and 98.7% for cooling energy precision in developing
energy efficient strategies in building design. For future studies, it is possible to improve the success in
precision by adding new parameters which are more effective on building cooling loads.
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Abstract
Special boron products have many areas of usage such as catalyst, optical property improver, pesticide, flame retardant.
Very effective results have been obtained when using boron end products such as borates, fluoroborates, especially as flame
retardants. In this study, antimony fluoroborate, one of metal fluoroborates, was synthesized using antimony trioxide and
hydrofluoroboric acid as reactants and the synthesis parameters were determined. The flame retardant property of the
synthesized product was investigated. The yield was calculated according to the reaction stoichiometry by studying
parameters of mol ratio (nHBF4/nSb2O3) and temperature. The samples were characterized by FT-IR. Optimum temperature
and mol ratio were determined. Antimony fluoroborate was synthesized at mol ratio of reactants 6:1 and 70 °C with 94 %
product yield. LOI test was used for the investigation of flame retardant property of synthesized antimony fluoroborate.
Antimony fluoroborate solutions were prepared at different percentages and impregnated into special textile fabrics. It was
seen that the LOI result of the fabric impregnated with the antimony fluoroborate solution prepared at low concentrations
was quite high compared to the LOI value of the untreated fabric.
Keywords: Antimony fluoroborate, antimony trioxide, flame retardant, LOI.

1. INTRODUCTION
The first scientific studies on fluoroborates, the salts of tetrafluoroboric acid from boron end products, were
carried out by Berzelius [1]. The compounds involved in this group are alkali metal fluoroborates, ammonium
tetrafluoroborate and transition element fluoroborates. On the whole, there is tetrafluoroborate molecule as
anion. Fluoroborate anion is isoelectronic with perchlorate anion. The fact that the molecules are isoelectronic
and have similar geometric molecular shapes are reflected in their chemical reactivity. Thus, in many organic
synthesis processes where perchlorate anion is used, the tetrafluoroborate molecule performs similarly.
However, the use of fluoroborate compounds is more preferred for safety reasons. The another factor that
supports the preference of the fluoroborate anion in synthesis processes is inertness of the anion. The reason
for the inertia is that the molecule has a symmetrical structure and therefore the negative charge can be evenly
distributed among the four atoms. The fluoroborate ion has traditionally been referred to as a noncoordinating
anion. It has shown little tendency to form a coordinate–covalent bond with transition metals as do nitrates and
sulfates [2].
Various synthesis methods for fluoroborate compounds have been developed. Particularly in industrial
production, boric acid and fluoroboric acid are produced with metal halides, oxides, carbonates, bicarbonates
and fluorides in different combinations to produce the desired fluoroborates [3]. For example; Sodium
*
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fluoroborate can be obtained reaction of boric acid and hydrofluoric acid with sodium carbonate [4] The another
method; boron fluoride reacts with metal fluorides to form stable fluoroborates of general formula MeBF4. For
example, sodium fluoroborate is obtained by the action of boron fluoride over heated sodium fluoride [5].
Fluoroborates have been widely used in many different fields such as catalyst, flame retardant, optic materials
and textile etc. Metal fluoroborates are used in plating baths. Fluoroborate baths have a higher limiting current
density than the other simple salt baths [6]. Metal fluoroborates are used in glasses. Lead fluoroborate increases
the electrical conductivity of glass [7]. Lithium fluoroborate glasses increase optic properties with using rare
earth elements, Nd+ [8], NdF3 [9]. Pr3+ doped zinc fluoroborate glasses have good physical parameters as
electronic polarizability and molar refraction [10]. Dy3+ doped sodium fluoroborate glasses increase thermal
properties of glasses such as glass stability factor [11]. Metal fluoroborates are also used as catalyst in different
reactions. Copper(II) tetrafluoroborate is highly efficient catalyst for Michael addition [12]. Zinc
tetrafluoroborate perform in high efficiency for Biginelli reaction [13]. Sodium fluoroborate is used in organic
reactions as catalyst [14]. High efficiencies are obtained when sodium tetrafluoroborate (NaBF4) catalyses
electrophilic substitution reactions [15]. Fluoroborates perform well when used as a flame retardant. Zinc
fluoroborate as flame retardant in synthetic fibers [16] cotton and artificial silk [17] Ammonium fluoroborate
provides resistance to flame in treated solid wood and increases resistance of decay against to fungi [18].
The use of flame retardants has increased with the developing technology. Flame retardants make the material
resistant to flame. There are various flame retardants based on boron, phosphorous, nitrogen, silicon. Flame
retardants consisting of boron compounds are cheaper and less toxic than halogenated flame retardants. Boron
compounds form a protective char surface layer which acts a barrier to input oxygen to prevent the oxidation
of carbon [19]. In this study, flame retardancy of antimony fluoroborate was investigated by using the limiting
oxygen index (LOI) test method. LOI test can be defined as the amount of oxygen needed to allow the material
to continue to burn in the air. While in LOI, the relative flammability of fabric is evaluated under controlled
conditions, whereby the percentage oxygen required in sustaining a candle-like burn is measured [20].
The purpose of this study was to investigate synthesis of antimony fluoroborate with wet method by using
antimony tri oxide and fluoroboric acide as reactants , to determine flame retardancy of antimony fluoroborate
by LOI test method.

2. MATERIALS AND METHOD
Antimony fluoroborate was synthesized by reaction of antimony tri oxide (99 % pure, Sigma-Aldrich) and
fluoroboric acide (50 % pure, Acros Organics) with wet method. Reaction were carried out in teflon reactors
because of fluoroboric acide is corrosive in glass materials. Experiments were done related to different
parameters which were the reactant ratio and temperature on a heater with a magnetic stirrer.
In order to determine the best mol ratio of HBF4/Sb2O3, the samples were prepared different mol ratios which
were 6:1, 12:1, 24:1 according to stoichiometric coefficient at the same temperature. After determining the
optimum mol ratio, effect of temperature (25 °C, 50 °C, 70 °C, 80 °C) on the yield was investigated. Chemical
reaction was shown in Eqn (1).
Sb2O3 + 6HBF4

2Sb(BF4)3 + 3H2O

(1)

The yield was found according to reaction stoichiometry. FTIR (Jasco FT-IR-480 +) was used for the
characterization study. Antimony fluoroborate solutions prepared in different percentages (6%, 12%) were
impregnated into the textile fabric. The fabrics were left in the solution for 24 hours and dried for 24 hours at
30 °C. The flame retardant property of antimony fluoroborate was investigated by the LOI test method
according to ASTM D 2863 standard. The LOI value of the untreated fabric was determined and compared to
the fabric impregnated with antimony fluoroborate.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Experiments were carried out at constant temperature (50 °C) and different reactant mol ratios when optimum
mol ratio was determined. The yield was calculated according to the formula given in Equation 2.
The amount of produced antimony fluoroborate,ml

Yield % = Theoretical amount of antimony fluoroborate,ml*100

(2)

As can be seen in Figure 1, the highest yield was obtained when the reactant mol ratio (nHBF4 / nSb2O3) was 6:1.
As the mol ratio increased, a decrease in yield was observed due to the dilution effect in the medim. Antimony
fluoroborate was synthesized reactant mol ratio of 6:1 and 50 °C with 65 % yield.
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Fig. 1. Effect of mol ratio (nHBF4 /nSb2O3 ) on the product yield

Antimony fluoroborate was pressed with KBr (Merck 104907) for FT-IR analysis. Characteristic FTIR
absorption band of B-F is 1000-1100 cm-1 range [21]. FTIR results were given for different samples which had
different reaction mol ratios in the Fig.2.a. The strongest peak was found the sample which had 6:1 mol ratio.
This results were obtained when temperature was fixed 50 °C. When molar ratio increased, it was seen that
FTIR peak area decreased (Fig. 2.b.). It is shown that the FTIR results support experimantal results.

Fig. 2. (a) FTIR peaks at different mol ratios (b) Peak areas of B-F bond in FTIR pattern at different mol ratios

While keeping the optimum mol ratio consant, different temperatures (25,50,70,80 °C) were tried. The
temperature- yield relationship is as shown in Fig. 3. When the temperature was increasing, it was observed
that the yield increased. It is thought that the reaction is endothermic. The optimum temperature was determined
as 70 °C. But while temperature was above 70 °C, the reaction did not occur. Antimony fluoroborate was
synthesized with 94 % yield at optimum conditions (nHBF4 / nSb2O3 = 6:1 and 70 °C)

1764

Yield %

Synthesis of Antimony Fluoroborate and Usability as Flame Retardant, D. Y. Aydın

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
20

40

60

80

Temperature, °C
Fig. 3. Effect of temperature on the production yield

FTIR results of samples which were obtained at different temperatures were given in Fig. 4.a. The
highest peak of B-F bond was seen at 70 °C and Fig. 4.b. indicates that the highest peak area were found
when the temperature was 70 °C. FTIR results support experimantal results.

Fig. 4. (a) FTIR peaks at different temperatures (b) Peak areas of B-F bond in FTIR pattern at different temperatures

The LOI test reports the minimum amount of oxygen required to burn a material. LOI value of original untreated
fabric was determined as 16. The fabrics were impregnated with antimony fluoroborate solutions which were
6 % and 12%. The images of fabric samples after LOI test can be seen in Fig. 5. The LOI vaules are given table
1.
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Fig. 5. The view of fabrics before and after LOI test

Table I. LOI values of untreated and different concentration antimony fluorobrate solution impregnated fabrics

Fluoroborate concentration,%

LOI , O2 %

Untreated Fabric

16

6% solution impregnated fabric

22

12% solution impregnated fabric

36

The high LOI value indicates that the material is more difficult to burn at atmospheric conditions. When
antimony fluoroborate was added to the fabric, there was a significant increase in the LOI result. This change
showed that inclusion of antimony fluoroborate increased the flame retardancy of the fabrics.

CONCLUSION
Antimony fluoroborate was synthesized by wet method, an economical process, using antimony oxide and
fluoroboric acide with 94% yield. We investigated effect of reactant ratio and temperature as parameters on the
yield. The maximum product yield was obtained when the reactant ratio (nHBF4/nSb2O3) was 6:1 and the
temperature was 70 ˚C. Antimony fluoroborate solutions were prepared at different concentrations and
impregnated to fabrics for LOI test. The LOI value of the 12% antimony fluoroborate solution impregnated
fabric is more than twice that of the LOI value of the untreated fabric. LOI test results imply that antimony
fluoroborate exhibits excellent flame retardance.
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Abstract
In this study, Zircaloy-4 rods are heat treated and cold rolled to different (15%, 30%, 45%, 60%, and
75%) reduction ratios to determine the effect of heat treatment and cold rolling on micro and nano scale
surface roughness of Zircaloy-4.
Atomic force microscope (AFM) is used for nano scale measurement in 5 µm x 5 µm area with contact
mode and MITUTOYO surface roughness tester is used for micro scale measurement of surface
roughness of Zircaloy-4 samples. Surface roughness measurement results are represented by Ra and Rz
values.
Ra and Rz values of samples decreased with increasing cold rolling reduction ratio. Rolling direction of
samples are smoother than transverse direction of samples in nano scale. Etching has different effects on
surface roughness of rolling and transverse directions of samples.
Keywords: Cold rolling, nuclear fuel cladding, surface roughness, Zircaloy-4.

1. INTRODUCTION
Excellent corrosion resistance, superior mechanical properties, and low neutron absorption make zirconium
the best choice for nuclear fuel rod cladding material [1]. Density of zirconium is lower than iron-based
alloys. Thermal expansion coefficient of zirconium is 35% lower than that of titanium and 65% lower than
that of stainless steel. Moreover, thermal conductivity of zirconium is 30% better than that of stainless steel
[2]. Zircaloy-4 is a good material choice for PWRs since 1960s [3]. The addition of Fe and Cr improves the
corrosion resistance. Thermal neutron capturing cross-section of Zircaloy-4 is very low like other zirconium
alloy cladding materials [4].
Cold working processes like cold pilgering and cold rolling are commonly used methods for production of
Zircaloy-4 parts with high surface quality. Abe et al. [5] have studied the cold pilgering of Zircaloy-4. They
showed that the tool design, rolling speed, and feeding rate have important effect on lubricant thickness and
surface quality. Montmitonnet et al. [6] have investigated the inner surface topography of Zircaloy pilgered
tubes. According to their study, surface quality became better by increasing the rolling force. Fuloria et al. [7]
have studied the effect of cold rolling on the hardness and tensile strength of Zircaloy-4. They found that the
cold rolling increases the hardness and strength due to increasing of dislocation density and grain refinement.
Dupim et al. [8] have investigated hydrogen absorption and desorption kinetics of Zircaloy-4. They also
studied the effect of cold rolling on absorption and desorption reaction rates. They found that cold rolling
significantly increases the hydrogen absorption kinetics and substantially decreases the hydrogen desorption
temperature.
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Akhiani and Szpunar [9] have studied the effect of surface roughness on texture and oxidation behavior of
Zircaloy-4 cladding tube. They showed that the surface roughness affects the oxidation rate and weight gain
of tubes. Platt et al. [10] have investigated the observation of the effect of surface roughness on the oxidation
of Zircaloy-4. In their study, rougher surfaces showed enhanced oxidation.
Surface roughness is an important parameter for oxidation and hydrogen absorption of Zircaloy-4. Oxidation
and hydrogen absorption are crucial issues for the lifetime of Zircaloy-4 parts. Therefore, the lifetime of
Zircaloy-4 parts can be extended by enhancing the surface quality. In this study, the effect of cold rolling on
micro and nano scale surface roughness of Zircaloy-4 is investigated.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
Zircaloy-4 used in this study is procured from Nanografi Nanotechnology Ltd. in the form of rod with 10 mm
diameter. Chemical composition of procured Zircaloy-4 rod is shown in Table 1.

Table I. Chemical composition of procured Zircaloy-4 rod
Element

O

Cr

Sn

Fe

Zr

Weight %

0.16

0.13

1.7

0.24

Balance

2.2. Methods
Zircaloy-4 rod is cut into 7 pieces and one of them is separated. This as-received sample named AR. Other 6
pieces of Zircaloy-4 rod are annealed in argon atmosphere at 700 ºC for 4 hours and one of them is again
separated. This annealed sample named AN. Remaining 5 pieces are cold rolled to 15%, 30%, 45%, 60%, and
75% reduction ratios by two rolling mills with 240 mm diameter at 1.25 rpm and these samples named CR15,
CR30, CR45, CR60, and CR75, respectively. Cold rolled samples are heated to 300ºC before each pass. 15%
reduction ratio is practiced in passes. Table 2 shows the processes of Zircaloy-4 samples.

Table II. Processes of Zircaloy-4 samples
Sample

AR

AN

CR15

CR30

CR45

CR60

CR75

Annealing (ºC)

-

700

700

700

700

700

700

Cold rolling (%)

-

-

15

30

45

60

75

Cold rolled samples cooled to room temperature in air atmosphere after last pass. Cold rolling caused
contraction in width and expansion in length. Fig. 1 shows cold rolled samples.

Fig. 1. Cold rolled samples

1769

The Effect of Cold Rolling on Micro and Nano Scale Surface Roughness of Zircaloy-4

S. Ağca, G. Çankaya

Micro scale surface roughness of samples is measured by MITUTOYO Surftest SJ-301 surface roughness
tester with 5 x 0.8 mm mode both just after cold rolling process and after polishing and etching. Transverse
direction surface of cold rolled samples were not straight as shown before in Fig. 1. For this reason, micro
scale surface roughness test is practiced only with rolling direction surface in cold rolled samples. Fig. 2
shows the surface roughness tester.

Fig. 2. MITUTOYO Surftest SJ-301 surface roughness tester

Nano scale surface roughness test is performed with rolling and transverse directions of polished and etched
samples. Nano scale surface roughness of samples is measured by Park Systems XE-100E AFM with contact
mode on 5 µm x 5 µm surface area. Moreover, surface topography of samples is obtained by same
measurement. Fig. 3 shows the AFM.

Fig. 3. Park Systems XE-100E AFM

3. RESULTS AND DISCUSSION
Surface roughness test results are presented by Ra and Rz values. Ra is the average value of all peaks and
valleys in roughness profile. On the other hand, Rz is the average value of differences between 5 maximum
peaks and 5 minimum valleys [11].

3.1. Micro Scale Surface Roughness Test Results
Transverse direction of samples was not straight after cold rolling as mentioned before. Therefore, micro
scale surface roughness measurement is applied to rolling direction of samples only. Fig. 4 shows Ra and Rz
values of rolling direction of cold rolled samples.
9

Surface roughness after rolling (µm)

8

Ra
Rz

7
6
5
4
3
2
1
0
AR-RD

AN-RD CR15-RD CR30-RD CR45-RD CR60-RD CR75-RD

Fig. 4. Ra and Rz values of rolling direction of cold rolled samples
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As seen in Fig. 4, AN-RD has the highest Ra and Rz values, and these values are decreasing with increasing
rolling reduction ratio. In other words, cold rolling reduced the surface roughness. Ra and Rz values of ARRD are close to samples with high rolling reduction ratio. The well known production route for rod shaped
materials includes hot extrusion, multiple cold rolling, and annealing [12]. It is predicted that AR is cold
rolled to approximately 60% reduction ratio during fabrication. Micro scale surface roughness test is
performed after polishing and etching to illustrate the effect of polishing and etching on surface roughness.
Fig. 5 shows Ra values of rolling and transverse direction of etched samples.
0,50

RD
TD

Ra after etching (µm)

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25
AR

AN

CR15

CR30

CR45

CR60

CR75

Fig. 5. Ra values of rolling and transverse direction of etched samples

If Fig. 4 and Fig. 5 are analyzed together, it can be deduced that polishing and etching reduced the Ra values
in rolling direction. The little difference of Ra values among samples is derived from human error in
polishing and etching steps. Rz values of rolling and transverse direction of etched samples are shown in Fig.
6.
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Rz after etching (µm)

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5
AR

AN

CR15

CR30

CR45

CR60

CR75

Fig. 6. Rz values of rolling and transverse direction of etched samples

When Fig. 6 is compared with Fig. 4, it is understood that polishing and etching decreased Rz values in
rolling direction.

3.2. Nano Scale Surface Roughness Test Results
The effect of polishing and etching on surface roughness in nano scale is investigated by AFM. Fig. 7 shows
Ra values of rolling and transverse directions of samples in nano scale.
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Fig. 7. Ra values of samples in nano scale

Ra values of transverse direction are higher than that of rolling direction. Actually, Ra values of transverse
and rolling directions of samples should be closer due to having the same polishing procedure. However,
etching mechanisms were different because of grain orientation [13]. Fig. 8 shows the schematic
representation of etching mechanisms.

Fig. 8. Schematic representation of etching mechanisms

Grain boundaries are high energy regions due to instability. For this reason, etchant can penetrate to these
regions easier than grain interior. This well known mechanism reveals the microstructure by selective
corrosion of grain boundaries. As seen in Fig. 8, etchant can easily penetrate up to another grain. Elongated
grains block penetration of etchant in rolling direction; conversely, these grains simplify the penetration in
transverse direction. Consequently, Ra values increased in transverse direction surface due to forming of big
valleys. This mechanism can be seen in Rz values too. Fig. 9 shows Rz values of rolling and transverse
directions of samples in nano scale.
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Fig. 9. Rz values of samples in nano scale

Rz values of transverse direction are higher than that of rolling direction as expected. The reason is the same
mechanism that seen in Ra values. The idea about different etching mechanisms due to grain orientation can
be supported by three-dimensional surface topography images of samples. The red line on the scale bar
symbolizes the mean value of surface roughness for each sample. In addition, the region that limited by gray
lines below and above the red line represent the vast majority of measurements. There are maximum peak
points above upper gray line, and minimum valley points below lower gray line. However, these points have
little effect on the mean values. Topography image of rolling and transverse directions of AR is shown in Fig.
10.
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Fig. 10. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of AR

As seen in Fig. 10, white regions represent highest peaks, and black regions stand for deepest valleys.
Roughness profiles of samples influenced by polishing and etching steps. The surface roughness of transverse
direction of AR is more fluctuated in comparison with rolling direction of AR. In addition, cold rolling
reduction ratio increment affected the roughness profile by changing the grain orientation of samples. Fig. 11
shows topography image of rolling and transverse directions of AN.

Fig. 11. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of AN

As can be seen in Fig. 11, the highest point is nearly 60 nm higher than mean value; on the other hand, the
deepest point is almost 100 nm deeper than mean value. The distance between the highest peak and the
deepest valley in transverse direction of AN is bigger than that in rolling direction of AN. Fig. 12 shows
topography image of rolling and transverse directions of CR15.

Fig. 12. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of CR15

As illustrated in Fig. 12, roughness profile changed with cold rolling when rolling direction of CR15
compared with rolling direction of AN. The vast majority of measurements are located between 60 and -60
according to the scale bar in transverse direction. Topography image of rolling and transverse directions of
CR30 is shown in Fig. 13.
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Fig. 13. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of CR30

As can be seen in Fig. 13, roughness profile continued to change with increasing of cold rolling reduction
ratio. Valleys of transverse direction are deeper than that of rolling direction. Fig. 14 shows topography image
of rolling and transverse directions of CR45.

Fig. 14. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of CR45

As illustrated in Fig. 14, the vast majority of measurements are located approximately between 30 and -30.
Peaks are higher and valleys are deeper in transverse direction when compared with rolling direction. Fig. 15
shows topography image of rolling and transverse directions of CR60.

Fig. 15. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of CR60

As illustrated in Fig. 15, there are very high peak points in surface. They are approximately 140 nm higher
than mean value. However, their effect on mean value is very little as can be seen from gray lines on the scale
bar. In the transverse direction, the vast majority of measurements are located nearly between 65 and -65. It is
between 25 and -25 in rolling direction of same sample, so effect of etching mechanism can be seen clearly.
Topography image of rolling and transverse directions of CR75 is shown in Fig. 16.
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Fig. 16. Topography image of rolling (left) and transverse (right) directions of CR75

As seen in Fig. 16, surface roughness profile of rolling direction of CR75 is in a good level. As illustrated in
figures of topography images, peaks are higher and valleys are deeper in transverse directions of samples.
This is the reason for high Ra and Rz values mentioned before in Fig. 7 and Fig. 9, respectively. When the
scale bars on the left side of topography images are analyzed, the total quantity of peaks and valleys in
transverse direction is higher than that of rolling direction. This situation demonstrates the idea about
different etching mechanisms due to grain orientation that mentioned before in Fig. 8.

4. CONCLUSIONS
Cold rolling reduced the surface roughness in micro scale. Moreover, the surface is smoother after polishing
and etching. Etching increased the surface roughness due to grain orientation. Furthermore, rolling directions
of samples are smoother than transverse directions of samples in nano scale.
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Abstract
In the developing world, the cost of the production methods plays a key role in the determination of
the appropriate fabrication method in stainless steel industry. For the sake of minimizing, it is essential to
determine the appropriate filler materials using De-Long, Schaeffler, and WRC-92 diagrams before the
welding of the materials. Using this pre-operation test, the additional cost related to the selection of
inapplicable filler materials can be eliminated.
In the present study, the welding behavior of austenitic stainless steels was investigated. Prior to the
welding process, the ferrite number of the steel was determined and compared with the theoretical
diagrams. The obtained results were also compared with those measured after the welding process. In
addition, the mechanical properties of the welding zone were examined using tensile, bending, and
hardness tests. In the study, X2CrNiMo17-12-2 (316L or 1.4404) austenitic stainless steel was used. As the
filler material, a wire electrode with the composition of austenitic stainless steel and high Ni content was
implemented. Before the welding of the materials, the Ni eq and Cr eq values of both the stainless steel and
the wire electrode were calculated. By employing these obtained values in the aforementioned diagrams,
the ferrite number of the welded materials was calculated. The results indicated similar ferrite numbers
with the theoretical values. Macro examination of the welding zone has been carried out to evaluate the
penetration status. The ferrite content of the austenitic stainless steel was measured using a ferrite content
analyzer and the results showed that in addition to dominated austenite phase, the existence of a small
amount of ferrite was detected, which was attributed to the phase transformation induced by increased
temperature during the welding process and the concomitant slow cooling.
Keywords: Austenitic stainless steel, ferrite content, welding, filler material.

1. GİRİŞ
Malzeme biliminin başarısı olarak ortaya çıkan ve maddi değeri yüksek olan paslanmaz çelikler, platin ve
altın gibi elementlerin birçok aşamada yerini almış ve korozyondan başlayarak her aşamada ön plana
çıkmıştır [1]. Paslanmaz çelikler demir esaslı malzemeler olup en az % 10,5 krom (Cr) ve en çok % 0,01-0,02
karbon (C) içerirler. Alaşımlandırmada kullanılan diğer elementlerle (Ni, W, V, Nb, Cu, Mo, Mn vb.) demir
dışı element oranı %38 seviyelerine varabilir. Cr miktarının seviyesi korozyon direnci doğru orantılıdır. [1].
Paslanmaz çelikler 5 ana grup altında toplanabilir. Bunlar östenitik, ferritik, martenzitik, östenitik-ferritik
(duplex) ve çökelme sertleşmesi gruplarıdır [1].
Piyasa değeri çok fazla olan paslanmaz çeliklerin kaynaklanması aşaması da çok önemli bir basamaktır [1].
Östenitik paslanmaz çelikler mühendislik uygulamaları için vazgeçilmez unsurlar olup korozyon dirençleri ve
*
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yüksek sıcaklıklardaki mekanik özellikleri önemlidir. Bu özellikler kaynak uygulamaları içinde gereklidir ve
kaynak metali mikroyapısı ana metal mikroyapısından tamamen farklıdır [2]. Normal koşullarda dengeli bir
soğuma evresi yaşayan östenitik paslanmaz çeliklerde faz yapısı tamamen östenit olarak kalır. Ancak kaynak
işlemi gibi yüksek sıcaklıkta gerçekleşen ve sonrasında dengeli bir soğuma hızı ve/veya süresi geçirmeyen
östenitik paslanmaz çeliklerin faz yapısı östenit olarak kalmayabilir [2]. Kaynak sırasında yapıda oluşan ferrit
fazının soğuma evresinde östenite dönüşümü tam olarak gerçekleşmeyebilir ve yapıda oda sıcaklığında ferrit
fazı kalabilir. Sonuç olarak östenitik paslanmaz çeliklerin kaynak metali yapısı duplex (östenit + ferrit) bir
yapı göstermektedir [2]. Östenitik paslanmaz çeliklerin kaynak metali özellikleri mikroyapıdaki görünümden
fazlasıyla etkilenir. Bu aşamada kaynak metalindeki karakteristik bir morfolojiye sahip olan δ ferrit etkili bir
faz olarak ortaya çıkmaktadır [2]. Duplex faz gösteren yapılar paslanmaz çeliğin düşük sıcaklıklarda tokluk
ve sıcak kırılganlık hassasiyeti durumlarını kuvvetle etkiler [2]. Bu durumda östenitik paslanmaz çeliklerin
kaynak metalinde bulunan ve yapıyı duplex bir mikroyapı görünümüne dönüştüren ferrit fazının miktarı önem
arz etmektedir. Çalışmamızda 316L kalite östenitik yapılı paslanmaz çeliklerin kaynak metalinde bulunan
kaynak öncesi teorik ve kaynak sonrası uygulama olarak ferrit değerleri hesaplanması ve/veya ölçülmesi
amaçlanmıştır. Ek olarak kaynaklı malzemeler mekanik özelliklerin tespiti adına çekme, sertlik ve makro
inceleme testlerine tabi tutulmuştur.

2. MALZEME VE DENEYLER
2.1. Malzeme Seçimi ve Teorik Diyagramlar
Sanayinin birçok aşamasında kullanılan 316L kalite östenitik paslanmaz çelikler piyasa payı olarak düşük
karbonlu çeliklere nazaran çok büyük bir pazar payına sahiptir. Bu amaçla östenitik paslanmaz çeliklerin
kaynaklanması öncesi teorik olarak uygun ilave metalin tespiti ve ferrit numarasının tayini çok önemlidir.
Kaynak öncesi ferrit numarasının bulunması ile ana malzemenin ve ilave metalin beraber kullanılabilirliğinin
kararı verilmektedir. Aksi takdirde kaynak sonrası yüksek bir değer veren ferrit miktarı ile kaynak metali
yeterli mekanik özellikleri taşımayacaktır. Bu analizi yapabilmek adına yapılan birçok çalışmada [2-5]
genelde kullanılan 3 diyagram (Schaeffler [6], DeLong [7], WRC-1992 [8]) üzerinden işlem yapılmaktadır.
Bu diyagramların gerektirdiği şekilde ana malzeme ve ilave metalin kimyasal analizleri ele alınarak Ni eş ve
Cr eş değerleri bulunur ve ilgili diyagramda yerine koyma metodu ile diyagrama dayalı ferrit numarası ve ferrit
fazı miktarı hesaplanır. Tablo 1’de kullanılan ana malzemenin (316L) ve östenitik faza sahip paslanmaz çelik
için kullanılan yüksek Nikel içeriğine sahip ilave telin kimyasal birleşimleri verilmiştir. Tablo 2’de ise her
diyagram için ayrı ayrı kullanılacak olan Ni eş ve Cr eş formülleri gösterilmiştir. Bu yöntemle hesaplanan
teorik değerler ile kaynak sonrası uygulamalı olarak elde edilen veriler karşılaştırılmıştır.
Tablo I. Kimyasal Analizler

Ağ. %

C

Si

Mn

316 L
İlave
Metal

0,020

0,48

1,29

0,025

0,48

1,45

P

S

Cr

Ni

Mo

Nb

Cu

Co

N

0,031 0,001 17,06

10,130

2,050

0,010

0,40

0,29

0,048

0,018 0,007 18,40

12,190

2,470

-

0,07

-

0,035

Tablo II. Diyagram esaslı eşdeğerlik formülleri

Diyagram

Cr eş Formülü

Ni eş Formülü

Schaeffler(1949) [6] Cr + Mo + 1.5Si + 0.5Nb

Ni + 30C + 0.5Mn

DeLong(1973) [7]

Cr + Mo + 1.5Si + 0.5Nb

Ni + 30C + 30N + 0.5Mn

WRC–1992 [8]

Cr + Mo + 0.7Nb

Ni + 35C + 20N + 0.25Cu

2.2. Malzemelerin Kaynaklanması
Östenitik paslanmaz çeliklerin standart dışı bir ilave metal ile kaynaklanması üzerinde yapılan çalışmamızda
östenitik faza sahip 316L (Tablo 1) kalite malzeme kullanılmıştır. İş parçası olarak 6 mm kalınlıkta plaka
malzeme kullanılmış ve Şekil 1’de görülen kaynak ağzı detaylarına sahip bir tasarım uygulanmıştır. Gaz altı
kaynak (GTAW) yöntemi kullanılarak yapılan kaynak işleminde Tablo 3’te verilen kaynak parametrelerine
uygun kaynak yapılmıştır ve ilave metal olarak Tablo 1’de verilen kimyasal içeriğe sahip bakır kaplı tel (Ø
2,4 mm) kullanılmıştır. Şekil 1’de verilen kaynak ağzı detayına göre çift taraflı kaynak işlemi yapılmış ve
kaynak işlemi toplam 4 pasoda tamamlanmıştır. Kaynak işlemi EN 9606-1 standardına göre
sertifikalandırılmış kaynakçılar tarafından yapılmıştır. Kaynaklanma işlemi bittikten sonra kaynaklı malzeme
hava şartlarında soğumaya bırakılmış ve oda sıcaklığına kadar soğuması beklenmiştir. Kaynak sonrası kaynak
bölgesi yüzeysel (Penetrant Testi, PT) ve hacimsel (Radyografik Test, RT) olarak tahribatsız muayene (NDT)
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işlemlerine tabi tutulmuş ve NDT sonucunda onay alan malzemeler bir sonraki işleme alınmıştır. NDT
sonuçları EN 5817-B standardı çerçevesinde incelenmiştir.

Şekil. 1. Kaynak ağzı detayları ve paso sıralaması
Tablo III. Kaynak Parametreleri

Paso
Numarası

Akım
(Amper)

Gerilim
(Voltaj)

Akım
Türü

Tel Verme Hızı
(cm/dk.)

Isı Girdisi
(kJ/mm) 1

1

85

10

DC

4,05

0,765

2

85

10

DC

4,06

0,764

3

90

10

DC

5,25

0,623

4

90

10

DC

5,21

0,621

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

2.3. Çekme Testi
ASME Sec. IX (QW-462) standardı kapsamında uygulanan çekme testine ait numune ölçüleri Şekil 2’de
detaylı olarak verilmiştir. Çekme testleri Instron 5989-L3619 marka çekme cihazında uygulanmıştır. Kaynak
bölgesi numunenin merkezine gelecek şekilde ve kapak kısımları taşlama yapılarak işleme yapılmıştır.
Çekme testinin bütün aşamalarında ilgili standart dikkate alınmıştır.

Şekil. 2. Çekme testi numunesi detayları

2.4. Sertlik Testi
Sertlik testi geçiş bölgelerindeki (ısı tesiri altındaki bölge (ITAB) ve Kaynak Metali) sertlik dağılımını
görebilmek için ASME Sec. IX (QW-462.5) standardı içerisinde istenen şartlarda uygulanmıştır. Sertlik
değerleri QNESS Q014 marka sertlik cihazında ve mikro sertlik olarak (Vickers, HV 10) alınmıştır. Kaynak
bölgesi içinde sertlik değeri ölçülen noktaların dağılımları Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil. 3. Sertlik dağılımı için deney noktaları
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2.5. Makroyapı Analizi
Östenitik paslanmaz çelik malzeme üzerine uygulanan kaynak işlemi sonrasında kaynak paso durumu ve
geçiş bölgelerinin nüfuziyetlerini gözlemleyebilmek adına makro yapı analizi yapılmıştır. Metalografik
şartlara göre hazırlanan numune oksalik asit (C 2 H 2 O 4 ) (%10) içeren de-iyonize su (%90) çözeltisinde
elektrokimyasal (6V,DC,60sn) dağlama yöntemi ile dağlanmıştır [9]. ASME Sec. IX (QW 183) standardına
göre alınan makro görüntüde amaç kaynak metalini ve ITAB bölgesini izlemektir.

2.6. Ferrit Miktarı Ölçümü
Östenitik paslanmaz çelik malzemede kaynak metalinin soğuma eğrisinin düzensizliği sebebiyle oluşan ferrit
miktarının ölçülmesi metalografik olarak hazırlanan numune üzerinden ve belirli noktalardan yapılmıştır.
Kaynak metali sınırları içerisinden toplam 10 ölçüm alınmış ve ortalama değer tespit edilmiştir. Ferrit miktarı
ölçümü FerritScope marka ölçüm cihazı ile her defasında kalibre edilerek yapılmıştır.

2.7. Mikroyapı Analizi
Malzemede ki östenit fazın ve kaynak sonrası oluşan ferrit fazının değişikliklerini takip edebilmek adına
mikroyapı analizi yapılmıştır. Numuneler farklı bölgeleri barındıracak şekilde (kaynak metali ve ITAB)
kaynaklı bölgeden çıkartılmış ve klasik metalografik yöntemler uygulanarak hazırlık yapılmıştır. Ardından
yine oksalik asit (%10) içeren de-iyonize su (%90) çözeltisinde elektrokimyasal (6V,DC,60sn) dağlama
yöntemi [9] kullanılarak dağlanmıştır. Kaynak metali ve ITAB bölgelerinden ışın mikroskobu ile mikroyapı
görüntüleri alınmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Östenitik paslanmaz çeliklerin kaynak işleminde ana malzeme ile kaynak ilave malzemesinin birlikte
kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmamızda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

3.1. Teorik Diyagramlardaki Ferrit Miktarı ile Ölçülen Ferrit Değerleri Karşılaştırması
Paslanmaz çelik kaynaklarının kaynak öncesi analizlerinde kullanılan Schaeffler [6], DeLong [7] ve WRC-92
[8] diyagramlarında verilen Cr ve Ni eşdeğerlik formülleri (Tablo 2) kullanılmış ve bu formüllerle hesaplanan
değerler Tablo 4’te verilmiştir. Ana malzeme ve yüksek nikel içeriğine sahip ilave metal için diyagram
eşdeğerlik miktarları ilgili diyagramlar üzerinde işaretlenerek koordinatlar tespit edilmiş ve Şekil 4’te ayrı
ayrı gösterilmiştir.
Tablo IV. Diyagram formüllerine göre eşdeğerlikler

İlave Metal

316L
Cr eş

Ni eş

Cr eş

Ni eş

Schaeffler

19,835

11,375

21,59

13,665

DeLong

19,835

12,815

21,59

14,715

WRC–1992

19,117

11,89

20,870

13,7825

Farklı diyagramlarla hesaplanan ferrit miktarının kaynak metalindeki seviyesi göz önünde bulundurularak
yapıdaki faz miktarları grafiksel şekilde tespit edilmiştir. Bütün diyagramlarda hem ana malzeme hem de
ilave metalin Cr ve Ni eşdeğerlikleri Östenit+Ferrit (AF) bölgesinde bulunmaktadır (Şekil 4). Bu sebeple
yapının beklendiği gibi östenit ve ferrit fazlarını barındırdığı tespit edilmiştir. Diyagramlar üzerinde bulunan
ferrit çizgileri temel alındığında ise kaynak metalindeki ferrit miktarı % 6 ila %8 arasında gözükmektedir.
Şekil 4b’de görülen Ferrit numaralandırmasına göre ise siyah çizgi orta noktası 7-7,5 değerlerini
göstermektedir. Ferrit miktarının ve/veya ferrit numarasının tayini adına yapılan çalışmalarda [2-5, 9-11]
östenitik paslanmaz çelik grubuna giren 316L kalite malzemenin kaynak metalinde yakın oranlarda ferrit
miktarını karşılamaktadır. 316L kalite östenitik paslanmaz çelik malzemeden alınan ferrit numarası tespitinde
toplam 10 adet değerin ortalaması 7,69 olarak ölçülmüştür. Diyagramlar üzerinden tespit edilen değerler ile
gerçek ölçümler birbirine yakın ve tutarlı davranış göstermiştir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil. 4. Diyagram temelli teorik eşdeğerlik bölgeleri (a) Schaeffler, (b) DeLong ve (c) WRC-92
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3.2. Makro ve Mikro Yapı Analizi
Kaynak bölgesindeki kaynak metali ve ITAB bölgelerinin geçişlerini izlemek adına makro görüntü analizi
yapılmıştır. Kaynak bölgesinden alınan makro görüntü Resim 1’de verilmiştir. Ana malzeme, kaynak metali
ve ITAB bölgesi net bir şekilde izlenmektedir. Kaynak ağzı detayından yola çıkarak kaynak metali nüfuziyeti
tipi kaynak ağzı formunu vermektedir.

Resim. 1. Makro Görüntü

Kaynak bölgesinde oluşan farklı kontrasttaki kaynak metalinden mikro yapı fotoğrafı alınmıştır. Resim 2a’da
verilen görüntüde kaynak metali mikroyapısı görülmektedir. Benzer mikroyapıların tespit edildiği
çalışmalarda da [12] östenitik fazın yapısı büyük ölçüde aynı formu göstermektedir. Ayrıca Resim 2b’de
görülen yapıda hem östenitik fazın fazla olduğu ITAB bölgesi hem de kaynak metalinin (KM) daha ince
formlu ve fazla ferrit miktarına sahip yapısı görülmektedir. ITAB bölgesinde görülen yapının içerisinde ferrit
fazı benzeri yapıların görülmesiyle ITAB bölgesinden de ferrit numarası ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümlerde
ITAB sınırları içerisinde ferrit numarası ortalama değeri 2,70 olarak tespit edilmiştir. Bunun sebebi yüksek ısı
girdisine maruz kalan KM’ deki toplam ısı miktarının ısı transferi ile ITAB bölgesini de etkilediği öne
sürülebilir. Kaynak bölgesinde oluşan östenit + ferrit yapısının daha minimize olmuş hali ITAB bölgesinde de
bulunmaktadır. Ancak ITAB bölgesindeki östenit fazın daha kaba taneli olması her kaynak pasosunda yapının
tekrar re-kristalize olması ile açıklanabilir [13].

Resim. 2. Mikro Görüntüler; (a) Kaynak Metali (KM), (b) ITAB ve KM-ITAB Geçiş Bölgesi

3.3. Çekme ve Sertlik Testi
Kaynak sonrası ilave metal ile östenitik paslanmaz çelik malzemenin kaynaklanabilirliğini ve kaynak
metalinin mekanik özelliklerini takip edebilmek adına sertlik ve çekme testleri uygulanmıştır. Çekme testi
sonrası numuneler kaynak metali dışından koparak kaynak metalinin dayanımını ortaya çıkarmıştır. Sertlik
testi sonuçları nicel olarak Tablo 5’te verilmiştir. Ek olarak kaynak bölgesindeki bütün formları kapsayacak
şekilde sertlik dağılımı analizi yapılmış ve bulunan değerler Şekil 5’te gösterilmiştir. Sertlik değerleri çekme
dayanımını karşılamaktadır.
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Tablo V. Çekme Testi Sonuçları

NUMUNE

R eH
N/mm²

Rp % 0,2
N/mm²

Fmax
kN

Rm
N/mm²

R m / R eH

% Uzama

1

314,57

310,78

65,31

583,09

1,85

35,25

2

321,32

316,96

65,93

586,32

1,82

38,49

Şekil. 4. Sertlik Testi Sonuçları (HV10)

4. SONUÇLAR
1-

Östenitik yapılı aynı iki paslanmaz çeliğin (316L) yine östenitik yapıya sahip yüksek nikel içerikli
bir ilave metal ile kaynaklanması sonucu klasik grafiklerle (Schaeffler, DeLong ve WRC-92)
hesaplanan teorik ferrit numarası değerleri ile uygulamada ölçülen ferrit numarası değerleri
birbirine yakın sonuçlar vermiştir.

2-

Kaynak bölgesinden alınan makro ve mikro boyuttaki fotoğraflarla tamamı östenitik olan
paslanmaz çelik malzemede kaynak işlemi etkisi ile ferrit yapısının oluşumu gözlemlenmiştir.

3-

Östenitik paslanmaz çelik malzemenin kaynaklanması sonrasında çekme ve sertlik deneyleri
birbirini karşılamış ve çekme testi sonrası malzeme tarafından kopma yaşanmıştır.
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Effect of Change in Mechanical Properties of 30MNVS5 and C45
Steels Cooled in Sand and Air after Hot Forging on Cutting Force
and Surface Roughness
B. Özlü1, , H. Demir2, M. Türkmen3* ,S. Gündüz4,

Abstract
In this study, the effect of microstructure and mechanical properties of microalloyed 30MnVS5 and C45
heat treatable steel cooled in different environments after hot forging in closed mold on cutting forces
and surface roughness were investigated. The samples were annealed at 1150±20 oC in an induction
furnace then subjected to hot forging in closed mold. After hot forging, the samples were cooled in
different environments (air and sand). Microstructural investigations and hardness measurements of the
obtained samples were carried out. On these samples, machinability experiments were performed on dry
conditions without using cooling liquid by turning method. Machinability experiments were made at
cutting speed of 180 m/min. and 0.6 mm depth of cut by using four different feed rates (0,04, 0,08, 0,12 ve
0,16 mm/min.). Result of the experimental studies showed changes in microstructure and hardness values
of specimens cooled in different environments. Obtained different microstructures and hardness values
sigicantly affected the surface roughness and shear forces. The best surface roughness values of the
microalloyed 30MnVS5 and C45 heat treatable steels under as-received, sand and air cooled conditions
were obtained at a feed rate of 0.08 mm/min. Cutting forces increased with the increasing hardness and
speed of progress.
Keywords: Microalloyed steel, heat treatable steel, hot forging, machinability, surface roughness.

1. GİRİŞ
Sanayi devriminin ardından makineleşme çağının başlaması sonucunda, insan gücü ile yapılan birçok işin
makineler yardımıyla yapılması, yeni araştırma alanlarına insanoğlunu yönlendirmiştir. Teknolojideki hızlı
gelişmeler sonucunda araştırmalar ürünlerini vermeye başlamış ve geleneksel malzemelere oranla daha üstün
özelliklere sahip yeni malzemeler üretilmiştir [1]. Özellikle çelik metalürjisinde en önemli gelişmelerden bir
tanesi mikroalaşımlı çeliklerin üretilmesi olarak söylenebilir. Mikroalaşımlı çelikler yüksek mukavemet,
tokluk ve iyi kaynak kabiliyeti gibi özellikleri nedeniyle otomotiv sektöründen bina yapımına kadar çok geniş
bir kullanım alanına sahiptir. Mikroalaşımlı çeliklerde bulunan vanadyum, niobyum, titanyum, bor ve
alüminyum gibi elementlerin oluşturdukları karbonitrürler tane büyümesini, dislokasyonların hareketini ve
yeniden kristalleşmeyi engelleyerek çeliğin dayanımını artırmaktadır [2]. Su verilmiş ve temperlenmiş
çeliklere göre, mikroalaşımlı çeliklerin ısıl işlem gerektirmemesi ve yüksek tokluk göstermesi gibi
avantajlarının olmasının sebebi bu çeliklere mikroalaşımlamanın yapılmasıdır. Mikroalaşımlı dövme
çeliklerden üretilen parçalarda çarpılmaların oluşma riski daha azdır. Diğer yandan işlenebilirlik özelliği daha
yüksek ve ısıl işlem görmüş çeliklere göre daha tutarlı mekanik özellikler göstermektedir [3-4].

Üretim endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan mekanik şekillendirme biçimi olarak işlenebilirlik yerini
korumaktadır. İmalat endüstrisinde yıllık bazda işlenebilirlik çalışmalarına büyük miktarlarda para
harcanmaktadır [5]. Önemini hala sürdürmekte olan tornalama yöntemi metallerin şekillendirilmesinde
*
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kullanılan en yaygın işleme şeklidir. İşleme şartlarının çok değişken olması tornalama işleminin önemini
artıran sebeplerdir. İşlenebilirlikte üretimi maksimum yapmak isterken, oluşan maliyetleri ise minimum
yapmak en büyük hedeftir [6].
Bu çalışmada, 30MnVS5 ve C45 çeliklerinin sıcak dövme sonrası farklı ortamlarda soğutulan numunelerin
mikroyapısında ve sertliklerindeki değişme araştırılmıştır. Ayrıca, soğuma hızına bağlı olarak mikroyapı ve
sertlikte meydana gelen değişmenin sementit karbür kesici takımla işlenen numunelerde oluşan yüzey
pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneysel çalışmalarda ıslah veya orta karbonlu C45 ve yüksek dayanımlı düşük alaşımlı “YDDA” olarak
bilinen mikroalaşımlı 30MnVS5 çelikleri kullanılmıştır. Çelikler 60 mm çapında ve 6 m uzunluğunda temin
edilmiştir. Bu çalışmada kullanılan çeliklerin kimyasal kompozisyonu Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo I. Deneysel çalışmalarda kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonu

30MnVS5
C45

C
0,301
0,451

Si
0,50
0,211

Mn
1,46
0,63

P
0,010
0,014

S
0,032
0,008

Cr
0,134
0,111

Mo
0,012
˂0,005

Ni
0,090
0,021

Al
0,008
0,008

Cu
0,146
˂0,005

Sn
0,012
˂0,001

V
0,087
0,001

Ditaş Doğan Fabrikasın’da her malzemeden Ø60 mm ve boy 240 mm boyutlarında kesilen numuneler dövme
öncesi Ø46,6 mm çapına getirmek için tornalanmıştır. Sıcak dövme sonrası kumda ve havada soğutulmak
üzere 5 er adet ve orijinal malzeme (1 adet) olmak üzere toplamda 16 adet numune kesilmiştir. İndüksiyon
fırınında 1200 ºC sıcaklığa kadar ısıtılan numuneler Voronezh marka 1600 ton’luk eksantrik prese bağlı
kalıba konarak sıcak dövme işlemine tabi tutulmuştur. Sıcak dövme sonrası numunelerin çapları Ø46,6
mm’den Ø35 mm’ye düşürülmüş olup boyları 240 mm sabit tutulmuştur. Dövme işleminde son sıcaklık
1150±20 ºC olarak ölçülmüştür. Dövme işlemi sonrası numuneler kum ve hava ortamlarında soğutulmuştur.
Isıl işlem sonucu numunelerin yüzeylerinde oluşan tufallar tornalanarak yüzeyler temizlenmiştir.
Numunelerden 10x10 mm ebatlarında kesilen numuneler, bakalite alma işleminden sonra standart
metalografik numune hazırlama işlemlerine (200, 400, 600, 800, 1000, 1200 meshlik su) tabi tutulmuştur.
Numunelerin yüzeyleri 6 µm, 3 µm ve 1 µm elmas pastalar ile parlatıldıktan sonra % 3 Nital solüsyonunda
dağlanarak optik mikroskopta incelemeye hazır hale getirilmişlerdir. Mikroyapı incelemeleri, X50-X1000
büyütme kapasitesine sahip Nikon ECLIPSE L150 marka optik mikroskop kullanılarak yapılmıştır. Orijinal
malzemenin ve dövme sonra farklı ortamlarda soğutulan numunelerin mikro sertlik ölçümleri Buehler
Micromet 5103 marka sertlik ölçüm cihazında yapılmıştır. Mikro sertlik ölçümleri HV1 (1000 gr.) yük
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Her bir numuneden ölçülen 10 adet sertlik ölçümünün ortalaması alınarak
mikro sertlik değerleri belirlenmiştir.
Çalışmada; deney numunesi üzerinde, Şekil 1’de gösterildiği gibi Tablo 2’de belirlenen sabit kesme hızı ve
talaş derinliğinde, dört farklı ilerleme hızı uygulanmıştır. Deney numuneleri CNC torna tezgâhına bağlanmış
ve malzeme üzerindeki 1mm tabaka kaldırılarak malzemenin kendi salgısı ve bağlamadan dolayı meydana
gelebilecek salgı yok edilmeye çalışılmıştır. Malzemenin salgılı dönmesi, işlerken vuruntu ve titreşim kesme
kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü değerini etkileyecektir. Bu işlemden sonra deney numunesi sökülmeden sırası
ile Tablo 2’deki parametrelere göre işlenmiştir. Yapılan deneylerde her bir deney parçasında yeni bir kesici uç
kullanılarak yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesicinin aşınmasından kaynaklanan etkiler ortadan kaldırılmıştır.

Şekil. 1. Numunelerin teknik resmi

Deney numunelerinin işlenmesinde takım üreticisi Kennametal firmasının kataloğunda önerilen KCP25B
kalite gurubunda, WNMG 080404 FN formunda kesici uç ve buna uygun DWLNR 2525 M08 takım tutucu
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kullanılmıştır. İşleme Deneyleri, FANUC kontrol ünitesine sahip “Johnford TC-35” sanayi tipi CNC torna
tezgâhında yapılmıştır. Tezgâhın gücü 10 KW olup, tezgâh iş mili değişken kademesiz hıza sahiptir ve 4000
dev/dak’ya kadar çıkabilmektedir.
Talaş kaldırma esnasında oluşan üç kuvvet bileşeni olan; esas kesme kuvveti Fz (Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff)
ve radyal kuvveti Fy (Fr) KISTLER 9257A tipi piezoelektrik dinamometre ile ölçülmüştür. Numuneleri
tornalama sonucunda elde edilen yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümleri "Mahr" marka Perthometer
M1 tipi yüzey pürüzlülük ölçme cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Ölçümler numunelerin kendi eksenlerine
paralel olacak şekilde kendi etrafında 120° döndürülerek üç farklı yüzeyde gerçekleştirilmiştir. Ölçümler
sonucunda bulunan yüzey pürüzlülük (Ra) değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak yüzey pürüzlülük
değerleri hesaplanmıştır.
Tablo II. İşleme deneylerinde kullanılan kesme parametreleri

Deney
No

Malzeme Adı

Kesme Hızı
(mm/dk)

30MnVS5

180

C45

180

1
2
3
4
1
2
3
4

Talaş
Derinliği
(mm)

İlerleme Hızı
(mm/dev)
0,04
0,08
0,12
0,16
0,04
0,08
0,12
0,16

0,6

0,6

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Mikroyapı incelemeleri
Şekil 2’de orjinal malzemelerden alınmış optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi
30MnVS5 ve C45 çeliklerinin orijinal yapıları ferrit ve perlit fazlarından meydana gelmiştir (Şekil 2 a-b).
Şekil. 2. Dövme işlemi uygulanmamış orijinal malzemelere ait optik mikro yapı görüntüleri

P

F

F

a

P

b
a) 30MnVS5 ve b) C45 (F: Ferrit, P: Perlit)

Şekil 3 c-d-e ve f’de sıcak dövme sonrası kumda ve havada soğutulan 30MnVS5 ve C45 çeliklerden alınmış
optik mikroyapı görüntüleri verilmiştir. Orijinal yapıları ferrit ve perlit olan 30MnVS5 ve C45 çeliklerin
kumda ve havada soğuma sonrası elde edilen mikroyapı görüntülerine bakıldığında farklı tane boyutlarında
ferritik ve perlitik yapıdan oluştuğu görülmektedir. Sıcak dövme sonrası kumda soğutulan 30MnVS5 ve C45
numuneleri ötektoid öncesi ferritin tane sınırlarında ağ şeklinde dağıldığı ve kumda soğuma hızının, havada
soğuma hızından düşük olmasından dolayı yapının kaba taneli olduğu görülmektedir [7]. Kumda soğutma
gibi düşük soğuma hızlarında östenit-ferrit dönüşümünden önce yeniden kristalleşme ve hatta tane büyümesi
meydana gelmektedir [8]. Bununla birlikte C45 çeliğinin tane yapısı 30MnVS5 çeliğine nazaran daha kaba
olduğu gözlenmektedir. Bu durum 30MnVS5 çeliğinin içerisinde bulunan mikroalaşım elementlerinin
etkisinden kaynaklanmaktadır [9]. (Şekil 3’e bakınız).
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Şekil. 3.
ve C45

30MnVS5

C45

c

d

30MnVS5
e
f
çeliklerinin Kumda ve Havada soğutulan numunelerine ait optik mikro yapı görüntüleri.
(Kumda: c-d; Havada: e-f)

3.2. Mikrosertlik
Şekil 4’te orijinal, kumda ve havada soğutulmuş numunelerin sertlik deneyi sonuçlarına bakıldığında havada
soğutulan numunelerin orijinal ve kumda soğutulan numunelere göre daha yüksek oranda Vickers (HV1)
sertliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu durum soğuma hızına bağlı olarak mikroyapıda meydana gelen
farklılaşmadan kaynaklanmaktadır [10, 11 ve 12]. Ayrıca 30MnVS5 numunelerin sertlik değerleri, orijinal
malzeme ve bütün soğuma ortamlarında, C45 numunelerin sertlik değerlerinden daha yüksek çıkmıştır.
Bunun nedeni mikroalaşımlı çeliklerin yüksek dayanım değerlerine sahip olmasına sebep olan vanadyum ve
alüminyum gibi elementlerin mikroalaşım çeliğinin kimyasal bileşiminde bulunmasıdır. Bu mikroalaşım
elementlerinin oluşturmuş olduğu V(CN) ve AlN gibi çökeltiler dislokasyonların hareketini engelleyerek
çeliğin dayanımını arttırmaktadır [13,14 ve 15].

Şekil. 4. 30MnVS5 ve C45 çeliklerinin Kumda ve Havada soğutulan numunelerine ait Vickers sertlik değeri (HV1)
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3.3. Kesme Kuvvetleri
Yapılan işlenebilirlik deneylerinde takım üzerine gelen kuvvetlerin üç bileşeni de ölçülmüştür. Talaşlı imalat
işlemlerinde güç tüketiminde esas kesme kuvveti Fz (Fc) bileşeninin etkisi, ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve radyal
kuvveti Fy (Fr) göre çok daha fazladır. Bu nedenle bu çalışmada esas kesme kuvveti Fz (Fc) değerlendirmeye
alınmıştır. İlerleme hızı ve soğuma ortamlarına bağlı olarak elde edilen esas kesme kuvveti ilişkisi Şekil 5’de
gösterilmektedir.

a)

b)

Şekil. 5. Orijinal, Kumda ve Havada soğutulan numunelerine ait malzemelerin farklı ilerleme miktarlarının kesme
kuvvetine etkileri. ( a)30MnVS5 mikroalaşımlı çelik, b) C45 ıslah çelik )

Yapılan deneylerde 30MnVS5 ve C45 çeliklerinde ilerleme hızının ve sertliğin artmasıyla esas kesme
kuvvetlerinde artma görülmüştür. Yapılan deneylerde en düşük kesme kuvvetleri 0,04 mm/dev ilerleme
hızında 219 HV1 sertliğe sahip 30MnVS5 orijinal numunede 130 N iken, sertliği 196 HV1 olan C45 orijinal
numunede 128 N ölçülmüştür. En yüksek kesme kuvveti ilerleme hızının %300 (0,16 mm/dev) ve sertliğin
%35 artması (295 HV1) ile havada soğutulan 30MnVS5 çeliğinde kesme kuvveti %125 artarak 293 N elde
edilmiştir. C45 çeliğinde en yüksek kesme kuvveti ise ilerleme hızının %300 (0,16 mm/dev) ve sertliğin % 16
artması (228 HV1) ile havada soğutulan numunede kesme kuvveti %130 artarak 295 N olduğu görülmüştür.
Kesme kuvveti ve ilerleme hızı arasındaki bağlantıya bakıldığında, ilerleme hızının artmasıyla kesme
kuvvetlerinin de arttığı görülmüştür. İlerleme hızının artması ile kesici takım ve iş parçası arasındaki bağlantı
alanı artar ve kesme kuvvetinde dinamik etki oluşur [16].

3.4. Yüzey Pürüzlülüğü
30MnVS5 ve C45 orijinal malzemeleri ile kumda ve havada soğutulan numuneler üzerinde, dört farklı
ilerleme hızı (0.04, 0.08, 0.12 ve 0,16 mm/dev) ile 180 m/dk kesme hızı ve 0,6 mm talaş derinliğinde yapılan
deneylerde elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri Şekil 6’da verilmiştir.

a)

b)

Şekil. 6. Orijinal, Kumda ve Havada soğutulan numunelerine ait malzemelerin farklı ilerleme miktarlarının yüzey
pürüzlülüğüne etkileri. ( a)30MnVS5 mikroalaşımlı çelik, b) C45 ıslah çelik )

Yapılan deneylerde ilerleme hızının 0,04 mm/dev ’den 0,08 mm/dev kadar artmasıyla yüzey pürüzlülük
değerlerinde önemli miktarda düşme görülmüştür. Ancak ilerleme hızının artmasıyla (0.12 ve 0.16 mm/dev)
yüzey pürüzlülük değerlerinin tekrar artmaya başladığı tespit edilmiştir. 30MnVS5 çeliğinde en düşük yüzey
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pürüzlülük değeri (0.572 µm) 0.08 mm/dev ilerleme miktarında havada soğutulan numunede elde edilirken,
En büyük yüzey pürüzlülük değeri (1.436 µm) 0.04 mm/dev ilerleme miktarında kumda soğutulan
malzemede ölçülmüştür. C45 çeliğinde en düşük yüzey pürüzlülük değeri (0.55 µm) 0.08 mm/dev ilerleme
miktarında havada soğutulan numunede ölçülürken, en büyük yüzey pürüzlülük değeri (1.49 µm) 0.16
mm/dev ilerleme miktarında orjinal malzemede görülmüştür. Yapılan deneylerde yüzey pürüzlülük değerleri
üzerinde ilerleme miktarının büyük etkisinin olduğu görülmüştür. İlerleme miktarı artıkça yüzey pürüzlülük
değerleri de artmıştır. 30MnVS5 ve C45 çeliklerinde havada soğutulan numunelerin yüzey pürüzlülük
değerinin düşük olması havada soğutulan numunelerin, orijinal ve kumda soğutulan numunelere göre
sertliğinin yüksek ve dolayısıyla sünekliğinin düşük olması ile açıklanabilir.

3.5. Sonuçlar
Bu çalışmada 30MnVS5 ve C45 çeliklerinden elde edilen numuneler uygun östenitleme sıcaklığında kapalı
kalıpta dövme işlemi sonrası kum ve havada soğutulmuştur. Bu numuneler üzerinde tornalama yöntemiyle
işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
•

30MnVS5 çeliğinin kumda ve havada soğutulması sonucu edilen yapılarının, C45 çeliğine nazaran
daha ince taneli ve sertliğinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum 30MnVS5 çeliğinin
içerisinde bulunan V gibi mikroalaşım elementlerinden kaynaklanmaktadır.

•

Havada soğutulan numunelerin kumda soğutulan numunelere göre daha ince ferrit ve perlit
fazlarından oluştuğu görülmüştür. Bu durum havada soğumanın kumda soğumaya göre daha hızlı
olmasından kaynaklanmaktadır.

•

Genel olarak her iki malzeme için de ilerleme hızının ve sertliğin artmasıyla kesme kuvvetleri
artmış ve 30MnVS5 malzemelerin işlenmesi esnasında oluşan kesme kuvvetleri C45 malzemelerin
işlenmesi esnasında oluşan kesme kuvvetlerinden daha yüksek olmuştur.

•

30MnVS5 malzemelerin işlenmesi sonucu elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri C45
malzemelerin işlenmesi sonucu elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerinden daha düşüktür. Bu
durum 30MnVS5 malzemenin C45 malzemesine göre daha ince taneli yapıya ve daha yüksek
sertliği sahip olması ile açıklanabilir.
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1

Abstract
Building Integrated Photovoltaic, which employs PV modules as an integral part of the building
envelope, is started to gain interest more than building attached photovoltaics nowadays. In these systems
PV modules can become a part of a building envelope instead of a conventional building material and
also generates the required energy of the building. In this way, it will be possible to decrease the dead
load of the construction and construction costs.
The objective of this study is to evaluate the applicability of Building integrated photovoltaics in Elazığ
and see the performance in Elazığ’s climatic and geographical conditions. Simulations were carried out
with PVsyst 6.4 software for both mono-crystalline and poly-crystalline technologies for three different
orientations and eight different slope angles. Meteorological data (monthly average ambient temperature
(°C), wind velocity (m/s), Global and diffuse solar radiations (W/m2)) were obtained from Meteonorm
software. Analyzes have shown that the maximum energy generation can be achieved with BIPV oriented
south direction with 30 % slope angle in Elazığ climatic conditions for clear sky conditions.
Keywords: Photovoltaics, Bipv, Orientation , Pvsyst, Slope angle.

1. INTRODUCTION
The increasing need for energy caused by comfort condition in built environment and depletion of fossil
resources force designers to construct buildings as a machine that produces their own energy instead of
energy consuming structures. Solar radiation is one of the most important sources for building energy
production, as well as being a key factor in reducing the heating loads of buildings and in the design of
passive buildings. And it is possible to generate energy by employing active solar systems. The photovoltaic
systems developed from the principle of converting the light penetrating the semiconductor surface directly
into electrical energy are the most effective solutions in the geographical regions that have the potential to
benefit from this energy source.
In recent years, we have often encountered researches on photovoltaic technology when looking at renewable
energy sources for buildings [1-4]. It is now possible to see grid-connected or stand-alone applications with
high electricity production that have been successfully applied from small-scale residential structures to largescale mega-structures [5,6]. This technology can be added later to the existing building (building applied
photovoltaics) or it can create the building shell itself (building integrated) in new constructions. Both
methods have their own pros and cons.
In traditional Building Attached Photovoltaic (BAPV), PV modules mounted on building envelope with
supporting structures that are independent of the shell. This makes building façade look complicated and nonaesthetic causes extra dead loads for the construction and unwanted partial shades on PV system. On the
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contrary, there is no need for a supporting structure and a second building shell for building integrated
photovoltaic systems (BIPV). While the system produces energy also has many positive contributions to
building comfort conditions by preventing indoor from water, heat, noise and solar effects [7]. This situation
decreases both building construction and management costs. Constructing the building shell with these
system components avoids the extra dead loads caused by the conventional methods.
In literature Çelebi [8], evaluated the possibilities of both BIPV and BAPV modules to be used as rain
curtain, solar shading equipment and building envelope covering material in different geometries and slopes
in her study of PV system installation on vertical walls of buildings. Samir and Ahmed Ali [9] explored the
potentials and limitations that would allow the use of BIPV on roofs, facades, skylights and solar shadings of
existing buildings in Egypt that is exposed to continuous solar radiation for more than 250 days a year. As a
result, they found that 40% of the building energy needs can be met with the grid-connected system. Kim et al
[10], investigated the effect of roof configuration on BIPV system performances. They compared the
performances of BIPV systems installed on cold and warm roofs. System outputs were calculated with
TRNSYS. Salem and Kinab [11], analyzed the most suitable BIPV system applications for commercial
buildings by considering the architectural restrictions. They discussed the simulation results of the different
scenarios in the Mediterranean climate.
In this study, it is aimed to display the performance of a grid connected BIPV system located on the top roof
of a sample building for two different PV technologies (mono-crystalline, poly-crystalline). The building
sample is assumed to be located at Elazığ province. Eight different roof slopes and three different orientations
were taken into consideration. The simulations were carried out for a year-period with the meteorological data
generated from Meteonorm [12] software. PV simulations were done with PVsyst 6.4 software.

2. PVSYST SOFTWARE
PVsyst is a simulation tool that enables users to design different types of PV systems by providing a very
large database of system components such as modules, inverters, batteries etc. It is possible to see the energy
yield of grid-connected or stand-alone PV systems in the design stage by constituting 3D models. The simple
interface, which is given in Figure 1, makes it easy to use the program by non-expert users. The detailed
analysis report clearly shows the reasons of system losses so that the performance of the systems can be
improved by making adjustments. Meteorological data that has a very important effect on system output can
be manually entered or retrieved from Meteonorm software.

Fig. 1. User-interface of PVsyst software

3. CASE STUDY
As it is mentioned before, in BIPV systems modules also constitutes the external coat of the building
envelope. BIPV system is considered because it is very advantageous not only it decreases the construction
costs but also operates the building envelope as a system that produces its own energy. The BIPV system is
assumed to be located in Elazığ city (39.14° E longitude, 38.14° N latitude). Seven different roof slope angles
were selected from 0 %to 30 % with 5% steps. The 8th slope is determined as 33 % because it’s very common
and applied in Turkey weather conditions. The south-facing sides of the gable roofs were chosen as the most
suitable place for installation as given in Figure 2.
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Figure. 2. 3D model of the building and gable roof where the BIPV system is assumed to be installed

The available area for the BIPV system is calculated as 170.3 m2. The energy yield of the system is simulated
both for mono-crystalline and poly-crystalline PV technologies. Simulations were carried out for three
different azimuth angles in which the system is directed in the south and in the derivative directions. The
different positions of the building sample towards the sun are given in Fig. 3.

Fig. 3. Different orientations for the BIPV system

The technical properties of employed PV modules and inverters are given Table 1. The arrays are composed
of 104 PV modules 8 modules in series and 13 number of strings. And 7 inverters were employed in
simulations.
Table I. Technical properties of used PV modules and Inverters.
PV modules

Inverter

Technology

Si-mono

Si-poly

Manufacturer

Suntech

Suntech

Manufacturer

Generic

Model

STP 245s-20/Wd

STP 245-20Wd

Model

3 kWac inverter

Maximum Power

245 Wp

245 Wp

Max MPP Voltage

440 V

I sc

8.520 A

8.520 A

Min MPP Voltage

125 V

V oc

37.30 V

37.30 V

Power Threshold

15W

I mpp

8.040 A

8.040 A

Nominal AC Power

300kW

V mpp

30.50 V

30.50 V

Nominal AC Current

--

Efficiency/cell area

17.22 %

16.79%

Efficiency

97%

Size

1640x992x35

1640x992x35 mm

Size

445x180x470 mm
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Weight

18.20kg

18.20kg

Weight

22.00 kg

4. RESULTS AND DISCUSSION
The energy production of different grid-connected systems assumed to be installed on the south faces of gable
roof which is located in Elazığ was investigated. The study aims to see the effects of slope angle and the
orientation on the energy performances of si-mono and si-poly BIPV installations. The annual environmental
parameters (monthly average global and diffuse radiations, ambient temperatures and wind velocities) for
Elazığ region were derived from Meteonorm software. The simulations were carried out for three different
orientations (south (azimuth=0°), south-east (azimuth=-45°) and south-west (azimuth=+45°)). The results
obtained for 33% roof slope which is the most common roof slope for Turkey’s climatic conditions were
shown in Figure 4.
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Fig. 4. Energy production of BIPV systems oriented different directions based on si-mono technology

When the figure is carefully examined it is clearly seen that the highest energy gain during the year was
obtained from the roof surfaces oriented to south direction. The amount of the total energy produced from this
direction is 38086 kWh. The energy produced from the south-east and south-west directions are both 4.15%
less than the energy obtained from the south direction (36507 kWh/year). Most of the numerical applications
are done by neglecting cloudy sky conditions and it is assumed that there is no cloud cover in the sky that
restrains solar radiation. This situation causes the solar radiation values to be the same for east and west or
south-east and south-west directions. Thus the amount of the electricity production for this two directions
became equal.
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Fig. 5. Energy production of BIPV systems installed with different slope angles based on si-mono technology

In order to see the effect of PV module slope on the energy generation eight different roof slopes 0, 5, 10, 15,
20, 25, 30 and 33 were selected. The monthly energy generations for each slope angles can be seen from
Figure 5. For winter months roof slopes of 33, 30, 25 and 20 achieve more solar radiation than the lower
slopes. Because the solar radiation arrives the world surface with steep angles than in summer. Only sloped
surfaces allow solar energy to be captured in such a large amount that it causes the electron flow to be
maintained at high levels. In summer with the increase of solar inclination angle horizontal surfaces and nearsloped surfaces receive more solar radiation and cause a high amount of energy generation on these surfaces.
So as it is seen in figure roofs having 0%, 5%, 10% and 15% are more advantageous than the others in
summer.
As it is mentioned before two different PV technologies were employed for simulations but the nominal
power of the installations are the same (25.48 kWp) for these two cases. The efficiency PV modules produced
with si-mono technology 2.6 % higher than the modules produced with si-poly technology. The produced
energy of si-mono installation is also higher than si-poly based BIPV installation with different ratios related
to roof slope angles as given in Table 2.
Table II. Annual energy productions of different PV technologies

Technology
Si-mono

0°
34368

5°
35548

Si-poly

34313

35492

The amount of annually produced energy (kWh)
10°
15°
20°
25°
30°
36515
37258
37781
38086
38177
36458

37201

37723

38028

38121

33°
38145
38089

5. CONCLUSION
This paper analyzed the energy generation potential of different grid connected BIPV systems. The effects of
orientation and slope angle were evaluated separately. It is seen that BIPV applications are feasible in Elazığ
because of the abundant solar insolation. But the location and the slope of the installation on building vertical
surfaces must be carefully determined in order to take measures against unwanted shades. Unlike BAPV
systems, the system cannot be corrected after installation, so the system should be elaborated correctly.
The performance of si-mono technology related to its efficiency is higher than si-poly technology a very
detailed profit and loss analysis should be carried out before the installation. Because si-mono technology is
advantageous with its efficiency, aesthetic view and long life however, it is expensive than si-poly
technology.

REFERENCES
[1] Bayrak, F., Ertürk, G., Öztop, H.F., Effects of partial shading on energy and exergy efficiencies for photovoltaic panels,
Journal of Cleaner Production, 164 (15); 58-69, 2017.
[2] Roumpakias, E., Stamatelos, A., Comparative performance analysis of grid connected photovoltaic system by use of
existing performance models, Energy Conversion and Management, 150 (15); 14-25, 2017.

1794

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
[3] Doljak, D., Popovic, D., Kuzmanovic, D., Photovoltaic potential of the city of Pozarevac, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 73; 460-467, 2017.
[4] Martin-Chivelet, N., Montero-Gomez, D., Optimizing photovoltaic self-consumption in office buildings, Energy and
Buildings, 150; 71-80, 2017.
[5] Rezzouk, H., Mellit, A., Feasibility study and sensitivity analysis of a stand alone photovoltaic-diesel battery hybrid
energy system in the north of Algeria, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43; 1134-1150, 2015.
[6] Velo, R., Osorio, L., Fernandez, M.D., Rodriguez, M.R, An economic analysis of a stand alone and grid-connected
cattle farm, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39; 883-890, 2014.
[7] Heinstein, P., Ballif, C., Perret-Aebi, L.E., Building Integrated Photovoltaics (BIPV): Review, Potentials, Barriers and
Myths, Green, 3(2); 125-156, 2013.
[8] Çelebi, G., Using principles of photovoltaic panels on vertical building envelope, Journal of the Faculty of
Engineering and Architecture of Gazi University 17(3); 17-33, 2002.
[9] Samir, H., Ahmed Ali, N., Applying building-integrated photovoltaics (BIPV) in existing buildings, opportunities and
constraints in Egypt, Procedia Environmental Sciences, 37; 614-625, 2017.
[10] Kim, H. R., Boafo, F.E., Kim, J. H., Kim J. T., Investigating the effect of roof configurations on the performance of
BIPV system, Energy Procedia, 78; 1974-1979, 2015.
[11] Salem, T., Kinab, E., Analysis of Building-Integrated Photovoltaics Systems: A case study of commercial Buildings
under Mediterranean Climate, Energy Procedia, 118; 538-545, 2015.
[12] http://www.meteonorm.com/

1795

Optimum Model Determination for Solar Radiation Coming on
Horizontal Surface of Uşak Province
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Abstract
It is necessary to know the solar radiation data for the design of the solar energy systems and the solar
efficient buildings. However, for these designs, there is often no solar radiation measurement data for the
places where the applications are going to be done. For this reason, in the literature many mathematical
models have been developed using some measured meteorological data to predict solar radiation In this
study, in Uşak province, the optimum model is determined by examining the results obtained from some
models given in the literature to estimate the horizontal solar radiation. For the investigated models,
statistical results obtained from the mean percentage error (MPE), mean absolute bias error (MABE),
mean bias error (MBE) and root mean square errors (RMSE) of the examined models are compared on the
basis of statistical error tests. Besides, new equations are developed to calculate monthly average daily
global solar radiation for Uşak province.
Keywords: Solar radiation, solar radiation models, horizontal surface, optimum model, Uşak.

1. GİRİŞ
Güneş ışınım şiddeti verileri, bina enerji analizi ve güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı ve performans
değerlendirmesinde gerekli parametrelerdendir. Yapılacak hesaplamalarda ve analizlerde, güneş ışınım
değerlerinin, ele alınan yer için bilinmesi gerekir. Türkiye’de yatay düzleme gelen güneş ışınım şiddeti
ölçümlerini, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), bazı
üniversite ve araştırma kurumları yapmaktadır. Türkiye’nin birçok yerleşim yeri için yatay düzleme gelen
güneş ışınım değerlerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Güneş ışınım verilerinin mevcut olmadığı yerlerde
meteorolojik verilere dayalı uygun korelasyonlar oluşturularak bu parametre belirlenebilmektedir.
Bu çalışmada, günışığı süresine dayalı olarak literatürde önerilen modeller, Uşak ili için yatay düzleme gelen
aylık ortalama ölçülmüş güneş ışınımı verileri ile karşılaştırılarak ele alınan modeller arasından uygun model
belirlenmiştir. Ayrıca Uşak ili için lineer, ikinci ve üçüncü dereceden yeni polinom modelleri önerilmiş ve
sonuçlar, istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilerek en uygun model belirlenmiştir.

2. YATAY DÜZLEME GELEN TEORİK GÜNEŞ IŞINIMI MODELLERİ
Belirli bir konum için güneş radyasyonunun gerçek değerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi, özellikle az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hala az olan uzun vadeli ortalama meteorolojik verileri gerektirir.
Bundan dolayı ele alınılan belirli bir konum için güneş ışınımını önceden doğru tahminlemek her zaman
mümkün değildir.
Literatürde güneş ışınımı ile çeşitli meteorolojik parametreler arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan
birçok deneysel bağıntılar mevcuttur. Işınım modellerini girdisi olarak kullanılan meteorolojik parametrelerin
erişilebilirliği herhangi bir konumda uygun ışınım modelini seçmek için en önemli anahtardır. Deneysel
modeller genel olarak uygulanan meteorolojik parametrelere dayalı olarak dört grupta sınıflandırılabilir.
a) Gün ışığına dayalı modeller
b) Bulutluluğa dayalı modeller
c) Sıcaklığa dayalı modeller
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d)Diğer meteorolojik parametrelere dayalı modeller (yağış, bağıl nem, çiylenme noktası sıcaklığı, toprak
sıcaklığı, buharlaşma ve basınç gibi).
Bütün bu meteorolojik parametreler arasında parlak güneş ışığı saatleri, bulut örtüsü ve sıcaklık herhangi bir
lokasyonda toplam güneş ışınımını tahmin etmek ve onun bileşenlerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır.
Toplam güneş ışınımını tahmin etmek için en yaygın bir şekilde kullanılan parametre günışığı süresidir.
Günışığı süresi kolay ve güvenilir bir şekilde ölçülebilir ve bu verilere kolay bir şekilde hava istasyonlarında
erişilebilir [1].
Aylık ortalama günlük atmosfer dışı ışınım değerleri aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.
𝐻𝐻0 =

24

𝐼𝐼
𝜋𝜋 𝑠𝑠𝑠𝑠

360𝑛𝑛

𝜋𝜋

�1 + 0.033𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � 365 �� �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔𝑠𝑠 + 180 𝜔𝜔𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�

(1)

Burada I sc güneş sabiti (1367 W/m2), f dünya yörüngesinin düzeltme katsayısı, λ enlem, δ güneş deklinasyon
açısı, ω s ay için ortalama gündoğumu saat açısını göstermektedir. Düzeltme katsayısı, deklinasyon açısı ve
gündoğumu saat açısı aşağıdaki eşitliklerden hesaplanabilir.
𝑓𝑓 = 1 + 0.033 �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
360

360𝑛𝑛
365

�

(2)

𝛿𝛿 = 23.43𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �365 (284 + 𝑛𝑛)�

(3)

𝜔𝜔𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −1 (− 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜆𝜆 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛿𝛿)

(4)

Burada; n, 1 Ocaktan başlayan gün sayısıdır. Belirli bir ay için aylık ortalama mümkün olan en yüksek
güneşlenme süresi S 0 , aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir [2].
2

𝑆𝑆0 = 15 𝜔𝜔𝑠𝑠

(5)

2.1. Lineer modeller
Aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım şiddetinin hesaplanması ilk kez Angström tarafından ortaya atılmış
ve Angstrom eşitliği geliştirilmiştir. Lineer model olarak bilinen Angström modeli şu şekilde ifade edilir [3];
𝐻𝐻

𝐻𝐻0

𝑆𝑆

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 �𝑆𝑆 �

(6)

0

Burada H aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım şiddetini, H 0 aylık ortalama günlük atmosfer dışı güneş
ışınımı, S güneşlenme süresini, S 0 gün uzunluğunu, a ve b sabitleri belirtmektedir.
Angström modeline bağlı olarak önerilen bazı lineer modeller Tablo 1’de Model 1-15 olarak verilmiştir.

2.2. İkinci Mertebeden Polinom Modeller
Ögelman ve ark. tarafından global ışınımın atmosfer dışı ışınıma oranını güneşlenme süresinin oranının ikinci
mertebeden bir polinom fonksiyonuyla aşağıdaki gibi vermiştir [21].
𝐻𝐻

𝐻𝐻0
𝐻𝐻

𝐻𝐻0

𝑆𝑆

𝑆𝑆 2

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 �𝑆𝑆 � + 𝑐𝑐 �𝑆𝑆 �
0

0

𝑆𝑆

(22)
𝑆𝑆 2

= 0.195 + 0.676 �𝑆𝑆 � − 0.142 �𝑆𝑆 �
0

(23)

0

Birçok araştırmacı bu modeli uygulamış ve belirli lokasyonlar için bu modelin ilişkili katsayılarını Tablo 1’de
Model 16-28 olarak önermişlerdir.
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Tablo I. İncelenen lineer, ikinci ve üçüncü dereceden polinom modeller
Model
No
1

Yazarlar

2

Alsaad [5]

3

Jain ve Jain [6]

4

Katiyar ve ark. [7]

5

Lewis [8]

6

Tırıs ve ark. [9]

7

Almorox ve Hontaria [10]

8

Raja ve Twidell [11,12]

9

Li ve ark. [13]

10

Said ve ark. [14]

11

Ülgen ve Özbalta [15]

12

Ülgen ve Hepbaşlı [16]

13

Aras ve ark. [17]

14

Toğrul ve Toğrul [18]

15

Page [19,20]

16

Ögelman ve ark. [21]

17

Akınoğlu ve Ecevit [22]

18

Almorox ve Hontaria [10]

19

Bakırcı [7]

20

Taşdemiroğlu ve Sever[23]

21

Yıldız ve Öz [24]

22

Aksoy [25]

23

Ülgen ve Özbalta [15]

24

Said ve ark. [14]

25

Toğrul ve Toğrul [18]

26

Ahmad ve Ulfat [26]

27

Tahran ve Sarı [27]

28
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29

Samuel [28]

Korelasyon

Lokasyonlar
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.2786 + 0.4160 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.174 + 0.615 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
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𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
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𝑆𝑆
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𝑆𝑆
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𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.2170 + 0.5453 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.335 + 0.367 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.2223 + 0.6529 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
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𝐻𝐻0
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𝐻𝐻
𝑆𝑆
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𝐻𝐻
𝑆𝑆
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𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
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𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.318 + 0.449 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0

Bakırcı [4]
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𝑆𝑆
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𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
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𝐻𝐻
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𝑆𝑆 2
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𝑆𝑆0
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𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
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𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
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𝐻𝐻
𝑆𝑆
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= 0.2038 + 0.9236 � � − 0.3911 � �
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𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
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𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
= 0.0959 + 0.9958 � � − 0.3922 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
= 0.1 + 0.874 � � − 0.255 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
= 0.1541 + 1.1714 � � − 0.705 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
= 0.348 + 0.320 � � − 0.07 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
= 0.1874 + 0.8592 � � − 0.4764 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
= 0.3398 + 0.2868 � � − 0.1187 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
𝑆𝑆 3
= −0.14 + 2.52 � � − 3.71 � � + 2.24 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
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Türkiye
Amman
Zambiya
Hindistan
ABD/Tennessee
Türkiye
İspanya
Pakistan
Çin/Tibet
Libya/Tripoli
Türkiye/İzmirBornava
Türkiye/Ankara,
İstanbul, İzmir
Türkiye/İç
Anadolu Bölgesi
Türkiye/Ankara,
İzmir, Antalya,
Aydın, Adana ve
Elazığ
Dünyanın
herhangi bir yeri
Türkiye/Ankara,
Adana
Türkiye
İspanya
Türkiye
Türkiye/Ankara,
Antalya, İzmir
Diyarbakır, Gebze
ve Samsun
Türkiye
Türkiye/Ankara,
Antalya, Samsun,
Konya, Şanlıurfa
ve İzmir
Türkiye/İzmirBornava
Libya/Tripoli
Türkiye/Ankara,
İzmir, Antalya,
Aydın, Adana ve
Elazığ
Pakistan/Karachi
Türkiye/Merkez
Karadeniz Bölgesi
Türkiye/İç
Anadolu Bölgesi
Sri Lanka
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Ertekin ve Yaldız [29]

31

Almoraox ve Hontaria [10]

32

Lewis [8]
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Ülgen ve Hepbaşlı [30]
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Toğrul ve Toğrul [18]

35

Ülgen ve Hepbaşlı [16]

36

Tahran ve Sarı [27]

37

Aras ve ark. [17]

38

Bakırcı [31]
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𝐻𝐻
𝑆𝑆
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= −2.4275 + 11.946 � � − 16.745 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
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+ 7.9575 � �
𝑆𝑆0
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
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𝑆𝑆0
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𝑆𝑆0
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𝑆𝑆 2
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𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
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𝑆𝑆
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𝐻𝐻0
𝐻𝐻
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𝑆𝑆0
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
𝑆𝑆 3
= 0.4832 − 0.6161 � � + 1.8932 � � − 1.0975 � �
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
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= 0.6307 − 0.7251 � � + 1.2089 � � − 0.4633 � �
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0

𝐻𝐻
𝐻𝐻0

Türkiye/Antalya

İspanya
ABD/Tennessee
İzmir
Türkiye/Ankara,
İzmir, Antalya,
Aydın, Adana ve
Elazığ
Türkiye/Ankara,
İstanbul, İzmir
Türkiye/Merkez
Karadeniz Bölgesi
Türkiye/İç
Anadolu Bölgesi
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2.3. Üçüncü Mertebeden Polinom Modeller
Samuel, H/H 0 ile S/S 0 ilişkisini üçüncü mertebeden bir polinom eşitliği olarak aşağıda verilen modeli
önermiştir [28].
𝐻𝐻

𝐻𝐻0
𝐻𝐻

𝐻𝐻0

𝑆𝑆 2

𝑆𝑆

𝑆𝑆 3

= 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 �𝑆𝑆 � + 𝑐𝑐 �𝑆𝑆 � + 𝑑𝑑 �𝑆𝑆 �
0

0

0

𝑆𝑆

𝑆𝑆 2

(36)
𝑆𝑆 3

= −0.14 + 2.52 �𝑆𝑆 � − 3.71 �𝑆𝑆 � + 2.24 �𝑆𝑆 �
0

0

(37)

0

Bazı araştırmacılar dünya üzerindeki farklı lokasyonlarda global güneş ışınımını tahminlemek için bu modeli
kullanmışlardır. Bunlardan bazıları Tablo 1’de Model 29-38 olarak verilmiştir.

3. İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ
Literatürde, güneş radyasyonu tahminleme modellerinin performansını değerlendirmek maksadıyla birçok
istatistiksel test yöntemi vardır. Bunlar arasında en yaygın olanları aşağıda verilmiştir.

3.1. Ortalama yüzde hata (MPE %)
Önerilen modellerden tahmin edilen aylık ortalama günlük radyasyon değeri ile ölçülen değerlerin sapması
olarak aşağıdaki bağıntı yardımıyla hesaplanmaktadır.
1

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑐𝑐 −𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(%) = 𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 �

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚

� 𝑥𝑥100

(47)

3.2. Ortalama mutlak sapma hatası (MABE)
Ortalama yüzde hata değerinin, tahmin edilen ve ölçülen değerin arasındaki farkın mutlak ortalama değeri
olarak aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır.
1

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1��𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑐𝑐 − 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 ��

(48)

3.3. Ortalama sapma hatası (MBE)
Kolerasyonun uzun vadeli değeri hakkında bilgi vermektedir. Düşük değeri arzu edilmektedir, ideal değeri
sıfıra yakın olmasıdır. Aşağıdaki denklemle hesaplanmaktır.
1

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1�𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑐𝑐 − 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 �

(49)
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3.4. Ortalama hata kareleri kökü (RMSE)
Bu istatistiksel veri bize kısa dönem ölçülen ve tahmin edilen model performans kıyaslanmasında önem teşkil
etmektedir. Her zaman pozitif değer almakla birlikte ideal değeri sıfıra yakın olandır.
2 1/2

1

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �𝑛𝑛 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1�𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑐𝑐 − 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 � �

(50)

3.5. Korelasyon katsayısı (r)

Bu istatistiksel veri bize ölçülmüş ve hesaplanmış değerler arasında pozitif lineer ilişkiyi vermektedir.
𝑟𝑟 =

����
�����
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 �𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑐𝑐 −𝐻𝐻𝑐𝑐 � �𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 −𝐻𝐻𝑚𝑚 �
2
2 1/2
𝑛𝑛
𝑛𝑛
����
�����
�∑𝑖𝑖=1�𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑐𝑐 −𝐻𝐻𝑐𝑐 � ∑𝑖𝑖=1 �𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 −𝐻𝐻
𝑚𝑚 � �

(51)

3.6. Belirlilik (determinasyon) katsayısı (R2)
Belirlilik katsayısı bir değişkenin diğerine hangi oranda bağlı olduğunu göstermektedir. Hesaplanan ve ölçülen
değerler arasındaki doğrusal ilişkiyi belirlemekte kullanılmaktadır. Bu katsayının değeri 0 ile 1 (0<R2<1)
arasında değişmektedir ve ideal değeri 1’e yakın olanıdır.
𝑟𝑟 2 = 1 −

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1�𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 −𝐻𝐻𝑖𝑖.𝑐𝑐 �

2

(52)

2

�����
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1�𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑚𝑚 −𝐻𝐻𝑚𝑚 �

Yukarıdaki bağıntılarda alt simge i güneş ışınımın i’ninci değerini, n güneş ışınımı verisinin sayısını belirtir. c
����𝑐𝑐 ortalama
ve m simgeleri sırasıyla hesaplanmış ve ölçülmüş global güneş ışınımı değerini gösterir. 𝐻𝐻
hesaplanmış global ışınımı ve ����
𝐻𝐻𝑚𝑚 ise ortalama ölçülmüş global ışınımıdır [1].

4. BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada Uşak (Enlem 37o 08’ K, Boylam 29o 25’ D, Rakım 912 m) ili yatay düzlemi üzerine gelen günlük
global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresini kapsayan veriler T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır [32]. Aylık ortalama günlük atmosfer dışı radyasyon
(H 0 ) ve maksimum mümkün güneşlenme süresi (S 0 ) sırasıyla denklem (2) ve (6)’dan hesaplanmıştır.
Kullanılan modellerin parametreleri Tablo 2’de verildiği gibi hesaplamıştır.
Tablo II. Uşak ili için kullanılan parametreler
Aylar
Ocak

Şubat

Mart

Nisan Mayıs

Haziran

Temmuz Ağustos Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

H

6.59

8.68

14.15 18.32

22.07

23.69

23.87

21.17

17.39

12.64

7.88

5.94

H0

16.03 21.28

28.01 34.95

39.78

41.73

40.73

36.84

30.59

23.33

17.31

14.62

S

4.60

5.33

6.46

9.37

10.83

11.42

10.76

9.38

6.93

5.14

3.98

S0

9.63

10.59

11.74 13.01

14.11

14.66

14.42

13.49

12.25

10.98

9.89

9.36

7.48

4.1. İncelenen Güneş Işınımı Modelleri
Uşak ili için yatay yüzeye gelen güneş ışınım değerini tahminleme için on beş lineer model, on üç ikinci
dereceden polinom model ve on adet üçüncü dereceden polinom model incelenmiş karşılaştırmalarda kolaylık
ve seçicilik olması açısından verilen sıralamaya göre gruplara ayrılmış ve grafiklerde bu şekilde gösterilmiştir.
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Şekil 1,2 ve 3’te incelenen modellerden tahminlenen güneş ışınım değerleri ile ölçüm değerleri arasında
karşılaştırma görülmektedir.

Şekil. 1. Lineer Modeller 1-15 ile tahminlenen ve ölçülen (H m ) Uşak ili Aylık ortalama güneş ışınımı değerleri

Şekil. 2. İkinci Dereceden Polinom Modeller 16-28 ile tahminlenen ve ölçülen (H m ) Uşak ili Aylık ortalama güneş
ışınımı değerleri

Şekil. 3. Üçüncü Dereceden Polinom Modeller 29-38 ile tahminlenen ve ölçülen (H m ) Uşak ili Aylık ortalama güneş
ışınımı değerleri

Uşak iline ait ortalama toplam güneş ışınım değerlerinin lineer modellere göre istatistiksel analiz sonuçları
Tablo 3’de, ikinci dereceden polinom modellere göre istatistiksel analiz sonuçları Tablo 4’de ve üçüncü
dereceden polinom modellere göre istatistiksel analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Şekil 1 ve Tablo 3’de
görüldüğü üzere güneş ışınımın tahmini için seçilen modellerin Uşak iline ait ışınım verileri ile istatistiksel
açıdan karşılaştırma yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, ele alınan lineer modeller arasında
Model 15 (Page Modeli) vermektedir. Page modeli dünyanın herhangi bir yerine uygulanabilir olduğu ileri
sürülen ampirik bağıntıdır. Bu modelin r2’si 0,98498 ve r’si 0,83314 değerlerini alarak uyumluluk bakımından
Uşak ilinin güneş ışıma verileri ile oldukça dengelidir.
Şekil 2 ve Tablo 4’de görüldüğü üzere güneş ışınımın tahmini için seçilen ikinci dereceden polinom modellerin
Uşak iline ait ışınım verileri ile istatistiksel açıdan karşılaştırma yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın
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değerleri, Model 19 (Bakırcı Modeli) sağlamıştır. Bakırcı Modeli Türkiye için önerilmiştir ve r2’si 0,98605 ve
r’si 0,81202 değerlerini alarak Uşak ilinin ölçülmüş ışınım verileri ile en uyumlu sonuçları vermiştir.

Tablo III. Uşak iline ait ortalama toplam ışınım değerlerinin lineer modellere göre istatistiksel analizi
MPE
Model 1

6,16565

MABE

MBE

RMSE

r

r2

6,39118

-0,65500

0,86530

0,99626

0,98232

Model 2

9,28566

9,28566

1,39579

1,77371

0,98048

0,92571

Model 3

10,16841

10,16841

1,37239

1,58682

0,80549

0,94054

Model 4

7,33611

7,44629

0,96035

1,20836

0,81508

0,96552

Model 5

-2,97269

4,78086

-0,43020

0,91987

0,82712

0,98002

Model 6

11,09299

11,09299

1,66260

2,02948

0,79424

0,90274

Model 7

-12,10733

12,10733

-2,04032

2,38801

0,83706

0,86535

Model 8

11,53804

11,53804

1,35412

1,44288

0,78091

0,95084

Model 9

23,55036

23,55036

3,49936

3,90301

0,80824

0,64029

Model 10

6,85288

7,05915

0,91703

1,19872

0,82776

0,96607

Model 11

9,24566

9,24566

1,22285

1,43174

0,80719

0,95160

Model 12

11,04900

11,04900

1,44346

1,60836

0,80855

0,93892

Model 13

12,08948

12,08948

1,50628

1,61516

0,80892

0,93840

Model 14

18,05400

18,05400

2,41021

2,54657

0,80684

0,84687

Model 15

4,17136

4,17136

0,46290

0,79767

0,83314

0,98498

Şekil 3 ve Tablo 5’te, güneş ışınımın tahmini için seçilen üçüncü dereceden polinom modellerin Uşak iline ait
ışınım verileri ile istatistiksel açıdan karşılaştırma yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, Model
36 (Tahran ve Sarı Modeli) verdiği görülmüştür. Tahran ve Sarı Modeli ise Türkiye’nin Merkez Karadeniz
Bölgesi için önerilmiştir. Modelin r2’si 0,98592 ve r’si 0,81470 değerlerini alarak Uşak iline uyumlu model
olarak belirlenmiştir. Ayrıca modellerin sonuçları diğer incelenen MPE, MAPE, MBE, MABE ve RMSE
istatistiksel analiz verileri ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Tablo IV. Uşak iline ait ışınım değerlerinin ikinci dereceden polinom modellere göre istatistiksel analizi
MPE

MABE

MBE

RMSE

r

r2

Model 16

10,05345

10,05345

1,33971

1,52082

0,80571

0,94539

Model 17

80,10200

80,10200

11,39546

11,99502

0,75383

-2,39745

Model 18

9,69965

9,69965

1,32825

1,54805

0,90848

0,94341

Model 19

5,61854

6,00158

0,54405

0,76850

0,81202

0,98605

Model 20

-53,14320

53,14320

-8,44902

9,44592

0,98991

-1,10688

Model 21

22,79432

22,79432

3,08393

3,21309

0,74143

0,75622

Model 22

4,46849

5,60731

0,63979

1,04620

0,83981

0,97415

Model 23

9,82565

9,82565

1,32648

1,49128

0,80349

0,94749

Model 24

6,36454

6,36454

0,89778

1,18836

0,81677

0,96665

Model 25

18,89857

18,89857

2,32330

2,36526

0,78717

0,86790

Model 26

3,12113

7,42665

-0,04960

0,92185

0,83270

0,97993

Model 27

5,21461

6,34917

0,31164

0,79663

0,81591

0,98501
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Model 28

-6,25080

11,15962

-1,53168

2,23344

0,82559

0,88221

Lineer model (Model 15), ikinci dereceden polinom model (Model 19) ve üçüncü dereceden polinom model
(Model 36) birlikte incelendiğinde ise Uşak iline uygun modelin r2 ’si 0,98605 ve r’si 0,81202 değeri alan
Model 19 olduğu görülmektedir. Ancak, incelenen MPE, MAPE, MBE, MABE ve RMSE istatistiksel analiz
verileri bakımından Model 19’un Uşak ili için uygun model olmadığı görülmektedir.
Model 19 ve Model 36’nın r2 ve r verileri birlikte değerlendirildiğinde birbirlerine çok yakın oldukları ve
istatistiksel analiz verileri bir bütün olarak ele alındığında Uşak ili için en uyumlu modelin Model 36 olduğu
görülmektedir. Bu modeli sırasıyla Model 19, Model 15 izlemektedir. Model 36, hatırlanacağı üzere Tahran ve
Sarı tarafından Türkiye’nin Merkez Karadeniz Bölgesi için önerilmiş üçüncü dereceden bir polinom bağıntıdır.
Tablo V. Uşak iline ait ışınım değerlerinin üçüncü dereceden polinom modellere göre istatistiksel analizi
MPE

MABE

MBE
0,82559

RMSE
1,28535

r
0,80902

r2

Model 29

5,96472

6,98025

0,96099

Model 30

-19,78307

19,78307

-2,82228

3,02212

0,86139

0,78434

Model 31

-67,25844

67,25844

-11,40296

13,47179

-0,25650

-3,28550

Model 32

-4,56119

5,20648

-0,74144

0,94422

0,77957

0,97895

Model 33

8,64064

8,64064

1,13265

1,30950

0,79273

0,95951

Model 34

18,92637

18,92637

2,33550

2,37850

0,79435

0,86641

Model 35

11,44018

11,44018

1,47552

1,59047

0,82778

0,94027

Model 36

5,36010

6,20459

0,35354

0,77225

0,81470

0,98592

Model 37

160,87042

160,87042

24,71396

27,26522

0,75450

-16,55371

Model 38

183,12554

183,12554

27,90917

30,62673

0,79742

-21,14890

4.2. Geliştirilen güneş ışınımı modelleri
Uşak ilinin güneş verilerine dayanarak yatay düzleme gelen güneş ışınımını tahminlemek için modeller
geliştirilmiştir. Geliştirilen modeller sadece Uşak iline özgüdür. Modellerin geliştirilmesinde kullanılan veriler,
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden sağlanmıştır [32].
Modeller, temel parametreler olan H/H 0 ve S/S 0 değerlerinin doğrultusunda oluşturulmuştur.

(A)

(B)

(C)

Şekil. 4. Geliştirilen lineer model (A), ikinci (B) ve üçüncü dereceden polinom model (C)’lerin korelasyon eğrileri

Geliştirilen lineer model (Model A) Şekil 4.A’da gösterilmiş ve bu lineer modelin a ve b değerleri sırasıyla
0.1986 ve 0.4999 bulunmuş ve belirleme katsayısı R²=0.8683 değerini almıştır.
𝐻𝐻
𝑆𝑆
= 0.1986 + 0.4999 � �
𝐻𝐻0
𝑆𝑆0
Geliştirilen karekök model (Model B) Şekil 4.B’de gösterilmiş ve bu modelin a, b ve c değerleri sırasıyla 0.2997, 2.1581 ve -1.3244 bulunmuş ve belirleme katsayısı R²=0,9248 değerini almıştır.
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
𝐻𝐻
= −0.2997 + 2.1581 � � − 1.3244 � �
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻0
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Geliştirilen üçüncü mertebeden polinom model (Model C) eğrisi Şekil 4.C’de görülmektedir. Bu modelin a, b,
c ve d değerleri sırasıyla 0.9538, -4.2952, 9.4808 ve -5.8931 bulunmuş ve belirleme katsayısı R²=0,9359
değerini almıştır.
𝑆𝑆
𝑆𝑆 2
𝑆𝑆 3
𝐻𝐻
= 0.9558 − 4.2952 � � + 9.4808 � � − 5.8931 � �
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝑆𝑆0
𝐻𝐻0

Şekil. 5. Geliştirilen A, B ve C modelleri ile tahminlenen ve ölçülen (H m ) Uşak ili aylık ortalama güneş ışınımı değerleri

Tablo 6’te Uşak ili için geliştirilen güneş ışınımı modellerinin istatistiksel analiz sonuçları verilmiştir. Tablo 6
incelendiğinde Uşak iline uygun modelin r2 ’si 0,99567 ve r’si 0,99792 değeri alan Model B olduğu görülmekte
ise de, diğer incelenen MPE, MAPE, MBE, MABE ve RMSE istatistiksel analiz verileri bakımından Model
B’nin Uşak ili için uygun model olmadığı görülmektedir. Model B ve C’nin r2 ve r verileri birlikte
değerlendirildiğinde birbirlerine çok yakın oldukları ve istatistiksel analiz verileri bir bütün olarak ele
alındığında Uşak ili için en uyumlu modelin Model C olduğu görülmektedir. Bu modeli sırasıyla Model B,
Model A izlemektedir. Model C, ayrıntılı incelendiğinde üçüncü dereceden bir polinom bağıntı olduğu görülür.
Tablo VI. Uşak ili için geliştirilen modellerin istatistiksel analizi
MPE

MABE

MBE

RMSE

r

r2

Model A

0,28731

4,11483

0,06538

0,70051

0,99427

0,98841

Model B

0,15708

3,14316

0,03193

0,42808

0,99792

0,99567

Model C

0,12678

2,84847

0,02796

0,46731

0,99745

0,99484

Sonuç olarak, Uşak ili merkez coğrafyasında yatay yüzeye gelen güneş ışınımı tahminlemesini en uygun şekilde
veren matematiksel modelin üçüncü dereceden polinom denklem olduğu anlaşılmıştır.

4.3. İncelenen ve geliştirilen güneş ışınımı modellerinin karşılaştırması
Hatırlanacağı üzere, Uşak ili yatay yüzeyine gelen güneş ışınımının tahmini için incelenen lineer, ikinci ve
üçüncü dereceden modellerden Uşak iline ait ışınım verileri ile istatistiksel açıdan karşılaştırma yapıldığında
ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, üçüncü dereceden polinom denklem olan Model 36 (Tahran ve Sarı
Modeli) verdiği görülmüştü. Yine Uşak ili yatay yüzeyine gelen güneş ışınımının tahmini için geliştirilen lineer,
ikinci ve üçüncü dereceden modellerden Uşak iline ait ışınım verileri ile istatistiksel açıdan karşılaştırma
yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, üçüncü dereceden polinom denklem olan Model C’nin
verdiği belirlenmişti. Bu iki modelin sonuçları ile ölçülen (H m ) Uşak ili yatay yüzeye gelen aylık ortalama
güneş ışınımı değerlerinin karşılaştırması Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekil 6 incelendiğinde geliştirilen model
Model C’nin incelenen model Model 36’dan Uşak ili için çok daha uyumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu
modeller Tablo 5 ve 6’da verilen istatistiksel analiz yöntemlerinin sonuçları bakımından da değerlendirildiğinde
Model 36’nın r2’si 0,98592 ve r’si 0,81470 değerlerini, Model C’nin r2’si 0,99484 ve r’si 0,99745 değerlerini
almakta ve geliştirilen Model C ile r2 ve r değerlerinde önemli bir iyileşme sağlanmaktadır. Ayrıca Model C
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sonuçları ile MPE, MAPE, MBE, MABE ve RMSE istatistiksel analiz verilerinde önemli iyileşmeler
görülmektedir.

Şekil. 6. Model 36 ve geliştirilen Model C ile tahminlenen ve ölçülen (H m ) Uşak ili aylık ortalama güneş ışınımı değerleri

5. SONUÇLAR
Güneş enerjisinin kullanıldığı sistemlerin tasarımı ve verimliliğinin saptanmasında, ele alınan konumda yatay
yüzeye gelen güneş ışınımının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Yatay yüzeye gelen güneş ışınımı değerleri
(anlık, saatlik ve günlük) belirli meteoroloji istasyonları ve araştırma merkezlerindeki güneş ışınımı ölçüm
cihazları ile ölçülerek veya bölge için geliştirilen matematiksel bağıntılar ile hesaplanmaktadır.
Bu amaçla, Uşak iline ait meteorolojik verilerden yola çıkılarak mevcut literatürdeki günışığı süresine dayalı
lineer, ikinci ve üçüncü dereceden polinom modellerle yatay düzleme gelen toplam ışınım şiddetinin 12 aylık
değişimi belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçların ölçülen değerlerle ne kadar uyumlu olduğunu ve araştırılan
konuma en yakın modeli anlamak adına istatistiksel çözümleme metotları kullanılmıştır Ancak matematiksel
modelin daha kararlı sonuçlar vermesi bakımından ele alınan konum için hazırlanmasının daha uygun olacağı
kanaatine varılmıştır.
Yapılan analizlere göre aşağıdaki tespitler yapılabilir:
Uşak ilinde yatay yüzeye gelen güneş ışınımını tahminleme için ele alınan onbeş lineer modelden, Uşak iline
ait ışınım verileri ile istatistiksel açıdan karşılaştırma yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, Model
15 (Page Modeli) vermektedir. Bu modelin r2’si 0,98498 ve r’si 0,83314 değerlerini almaktadır.
Ele alınan onüç adet ikinci dereceden plinom modelden, Uşak iline ait ışınım verileri ile istatistiksel açıdan
karşılaştırma yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, Model 19 (Bakırcı Modeli) vermektedir. Bu
modelin r2’si 0,98605 ve r’si 0,81202 değerlerini almaktadır.
Üçüncü dereceden on adet model arasında ise, Uşak iline ait ışınım verileri ile istatistiksel açıdan karşılaştırma
yapıldığında ölçüm sonuçlarına en yakın değerleri, Model 36 (Tahran ve Sarı Modeli) vermektedir. Bu modelin
r2’si 0,98592 ve r’si 0,81470 değerlerini almaktadır.
Bütün modeller arasında Uşak ilinde yatay yüzeye gelen güneş ışınımını tahminleme için Model 19 ve Model
36’nın r2 ve r verileri birlikte değerlendirildiğinde birbirlerine çok yakın oldukları ve istatistiksel analiz verileri
bir bütün olarak ele alındığında Uşak ili için en uyumlu modelin Model 36 olduğu görülmektedir.
Uşak ili için geliştirilen güneş ışınımı modellerinin istatistiksel analiz sonuçları birlikte değerlendirildiğinde en
uygun modelin üçücü dereceden bir polinom model olan Model C’dir.
Bu sonuçlar, incelenen MPE, MAPE, MBE, MABE ve RMSE istatistiksel analiz verileri bakımından da
doğrulanmıştır.
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Abstract
Today, food variety is also increasing due to the progress of food technology. Many foods are produced
for daily consumption or touristic consumption. However, one of the bad aspects of this development is
that the food becomes unhealthy. The use of chemical substances, artificial sweeteners and sugar which
prolong
shelf
life,
consistency
and
flavor
are
causing
health
problems.
Today, competition has also increased in the food sector, creating different experiences has become
important. It is not just nutritional needs that are anticipated from nutrition. The healthyness of the food,
taste,
appearance,
smell,
packaging
and
presentation
are
also
important.
World Health Organization’s definition of health is “the complete well-being of man in physical, mental
and social terms”. Such well-being requires conscious nutrition taking into consideration scientific facts.
In the paper, especially the traditional Turkish delights are handled in the historical background.
The main purpose of the study is to enrich traditionally manufactured Turkish delight with healthy
nutritional elements and make it consumable by children, diabetics, and people on a diet. The names
"Milk-Lokum" and "Ku-Lokum" given to Turkish delights describe the new healthy components
participating in Turkish delight. The goal is to look for a solution to this problem through an
experimental method. The experimental study discussed in the paper describes solutions that are
produced by preserving traditional sweet cultures and reducing excessive sugar consumption. The result
is
a
solution
that
can
be
implemented
in
a
really
common
way.

Keywords: Healthy nutrition, traditional Turkish Delight, experimental study.
1. GİRİŞ
Beslenme ve sağlık ilişkisi, yaşamın her aşamasında ve döneminde önemli olmuştur. Canlıların yapı taşlarının
kaynağı ve yaşam sürekliliğinin temeli olan beslenme eğer bilinçli uygulanıyorsa yaşama artı değer
katmaktadır. Doğru beslenme kavramının küçük yaşlardan başlayarak, bilinçli ailelerde ve eğitim ortamında
öğretilmesinin yararı büyüktür. Doğru beslenme bilinci edinmek çok zengin olmayı gerektirmez. Hatta, yerel
olan besinler ve az miktarlarla en doğru beslenilebilir. Beslenme karın doyurmak değildir; buna karşılık,
“...büyüme ve gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için, vücudun gereksinim
duyduğu besin ögelerinin vücuda alınması ve kullanılmasıdır” (Bulduk, 2005:1).

1.1. Metodoloji ve Genel Değerlendirme
Bildirinin temeli Türk kültürüne özgü bir tatlı olan lokumun, sağlıklı ve doğal beslenme açısından nasıl ele
alınabileceği kavramına dayandırılmıştır: “Geleneksel Türk Lokumunda Tasarım Düşünüşü” başlığı, sağlıklı
ve doğal beslenme sözcüklerine yer vermiyor gibi görünebilir. Oysa tasarım kavramı, önce insana, diğer
canlılara ve onların her türlü kullanım ve değerlerindeki sağlıklı ve doğal işlevselliklerine öncelik verir.
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“Tasarım düşünüşü” kavramı doğrudan insan sağlığını da içermektedir. Bu bakış açıları ile bildiride literatür
taraması, Türk lokumunun tarihçesi, hammaddeleri, yapım yöntemi, türleri, ticari değeri yer almaktadır.
Araştırmada Türk lokumunun sağlıklı türlerinin hem beslenme değerini hem de tasarım değerini öne
çıkaracak küçük uygulamalar ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

2. SAĞLIKLI BESLENME
Araştırmaların ortaya koyduğu bilgilere göre, çocukların “beyin gelişimlerinin, 2/3’ünün anne karnında,
1/3’ünün ise doğumdan sonraki 3 yıl (%80-90) içinde tamamlandığı bilinmektedir. Üç-dört yaşına kadar hızlı
beyin gelişimi döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme çocuklarda zekâ geriliğine neden olmaktadır”
(Bulduk, 2005: 4). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), (World Health Organisation-WHO), (Üstün&Jakop,
2005:83:802), (http://www.who.int/bulletin/bulletin)’nün sağlık tanımı “İnsanın, fiziksel, zihinsel ve sosyal
yönden tam bir iyilik halinde olması” şeklindedir. Sağlıklı beslenmek için; doğal, taze, tuzu az besinler,
meyve ve sebzeler, bol su, taze sıkılmış meyve suları, limonata, ayran tüketilmelidir.

2.1. Beslenme Kavramı ve Doğal Beslenme
Gıdaların hazırlanışında, çevresel koşullar, toprağın tipi, özelliği, gübre, yağış durumu, yağışın süresi, güneş
ışığını alma zamanı, hasat zamanı, toplanan gıdanın depolanması gibi önemli etkenler gıdanın yapısında
bulunan bileşenlerin değişimine neden olur. Gıda bileşenlerini, karbonhidratlar, protein, yağlar, su, vitamin ve
mineraller, gıdaların, dokusu, rengi, aroması, toksik bileşikler, antinutrientler, katkı maddeleri
oluşturmaktadır. Diğer taraftan, “…vitaminler, karbonhidratlar daha küçük moleküllerdir. Yapıları farklıdır,
fonksiyonları farklıdır, enerji vermezler ancak enerji üretimi ve sağlık için gerekli reaksiyonlarda görevli
enzimlerin yapısına girerler... İnsan vücudu için yaşamsal önemleri olan mineraller anorganik moleküllerdir.
Bunun yanı sıra, besin öğesi olduğu ya da olmadığı halde sağlık üzerinde olumlu etkileri olan, kreatin,
glikosidler, karnitin, alfa-lipoik asit, karotenler vb. daha çok sayıda yararlı kimyasal bileşikler
bulunmaktadır... Bu bileşenleri biyoaktif bileşikler başlığı altında toplamak mümkündür” (El, 2008: 15-52).
Çocukların doğal ve sağlıklı büyümeleri için elzem olan, hayvansal besinler grubuna giren balık, diğer beyaz
etler, kırmızı etler, yumurta, süt ve mamulleri, tahıllar, kuru baklagiller, sebzeler, meyveler, bal gibi besinler
dolaysız tüketilecek besinler grubundandırlar. Kamış ve pancardan elde edilen şeker ve tatlı grubu ise en az
ve dikkatle tüketilmesi gereken gıda türüdür.
Sağlıklı ve doğal beslenme kavramının temel niteliği, AB Taahhüdü altında “Beyaz Kağıt Beslenme
Kriterleri” başlığı ile 2007 yılında yayınlanmıştır. “Diyet, Fiziksel Aktivite ve Sağlık için Avrupa Birliği
Platformu” adını taşıyan bu beslenme kriterlerinin içerikleri özellikle on iki yaş altı çocuklara yönelik olarak
geliştirilmiştir. Bitkisel yağlar, tereyağı, sürülebilir yağlar ve emülsiyon esaslı soslar (örn. mayonez); meyve,
sebze ve tohum ve yağ dışında kendi ürünleri; et bazlı ürünler; su ürünleri; süt ürünleri; tahıl bazlı ürünler;
çorbalar, kompozit yemekler, ana yemekler ve içi doldurulmuş sandviç ekmekleri; yemekler; yenilebilir
buzlar olarak dokuz kategoriden oluşmaktadır (www.eu-pledge.eu/). Bu sözleşmenin genel amacı, Avrupa
Komisyonu'nun belirlediği hedefler kapsamındaki, sağlıklı toplum, yüksek verimlilik ve sürdürülebilir
ekonomik kalkınma doğrultusunda, herkes için daha sağlıklı yaşam yıllarına ulaşmak için, kötü beslenme,
egzersiz eksikliği, bunların neden olduğu sağlık ve ekonomik zararı azaltmaktır (ec.europa.eu/.../). Ayrıca,
gıda araştırmacıları, “sağlıklı beslenme için tüketilmesi gerekli gıdaları 5 farklı grupta toplamaktadır: Birinci
grupta ekmek, tahıllar, pirinç ve makarna; ikinci grupta sebzeler; üçüncü grupta meyveler; dördüncü grupta
et, tavuk, hindi, balık, kuru baklagiller, yumurta ve çerez; beşinci grupta süt, yoğurt ve peynir” (El, 2008: 1552) yer almaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde, meyvelerin içerdiği şekerin dışında, şekere ayrı olarak
yer verilmediği fark edilir. Oysa, Türk toplumunun geleneksel beslenme ve mutfak kültürü kapsamında
şekerli ve özel yapılmış gıdaların yoğunluğu, törensel günlerde ve hediyelik besinlerde tuttuğu yer Türkler ve
Türk kültürünü tanıyan diğer toplumlar tarafından bilinmektedir. Türk kültürünün bu temel özelliğinin
korunması adına ne yapılabilir ve bu kültür sağlıklı beslenme temelinde nasıl geliştirilmelidir?

3. TÜRK LOKUMUNUN TARİHİ, STANDART UYGULAMASI VE ARAŞTIRILMASI
Lokumun orijinal adı “Arapça’dan gelmiş olup ‘Rahat-ül Hulkum” (Erkılıç, 1999: 8-9), (Toros, 1999) (boğazı
rahatlatan) anlamındadır. Türkçe’ye önce ‘lati lokum’, sonra sadece ‘lokum’ olarak girmiştir. Yazarı Mehmet
Kamil olan “Melceü’t Tabbahin” (Acar Tek, Saip, 2014:226) adlı kitap Osmanlı mutfağının önemli bir yemek
kitabıdır. 1844-1888 yılları arasında 9 defa baskı yenilemiş olan yemek kitabının Turgut Kut tarafından
hazırlanan latin harfli baskısı 1997 yılında 5000 adet basılmıştır. O tarihlerde lokumun standart yapımı
bilinmesine rağmen, yeniliklerle ortaya çıkan Hacı Bekir oğlu Mehmet Muhiddin Efendi Osmanlı Sarayı’na
şekercibaşı olarak kabul edilmiştir. Osmanlı Mutfağı konusunda önemli araştırmaları olan Turgut Kut,
lokumun Türkiye’de 15. Yy’ dan beri üretildiğini belirtmekte ve lokumun özelliklerini “Melceü’t
Tabbahin”den nakille söyle tanımlamaktadır (Erkılıç, 1999: 8-9), (Toros,1999): “1 kıyye (1282 gram) ala
şekeri, 3 kıyye (3846 gram) su, ile şerbet edip bir kalaylı tencerede orta ateş üzerinde kaynatırken hemen 75
dirhem (240 gram) ala ezilmiş nişastayı yavaş yavaş karıştırarak ilave ediniz ki top top olmaya ve tencerenin
altına (dibine) yapışmaya.”
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Türk lokumunun tarihi 240 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Bazı kaynaklarda 1776, bazılarında 1777 olarak
belirtilen tarihte, 13 yaşında, Kastamonu’nun Araç İlçesi’nden İstanbul’a gelen, burada bir süre şekerci çırağı
olarak çalışıp para biriktirerek, Bahçekapı’da küçük bir dükkân açan, Bekir adında bir çocuğun hayalleri ile
başlayan lokum tarihi Türkiye’nin en eski ve en köklü birkaç kurumundan birisini temsil etmektedir. Hacca
giden Bekir, çalışmalarını ‘Hacı Bekir’ unvanı ile aralıksız sürdürdü. Dede Hacı Bekir Efendi’nin oğlu
Mehmet Muhiddin Efendi ve onun oğlu Ali Muhiddin Hacı Bekir “Osmanlı Sarayı’nın Şekercibaşı”
(www.hacibekir.com) ünvanları ile uzun yıllar çalıştılar, başarılarına başarı kattılar.

3.1.Türk Lokumunun Tarihi Geçmişi İçindeki Mihenk Taşları
Yıllar içinde, metallerin değerinin ölçülmesinde kullanılan siyah mihenk taşları gibi, art arda gelen başarılarla
çok sayıda ödül alındı. Bu ödüllere ulaşmada, Türkiye’de gıda konusundaki üretimin çok eski tarihlere
uzanması etkili oldu. Konuya ürün tasarımı temelinde bakıldığında, dede Hacı Bekir ilk kez dükkan açtığında
ona ivme veren ve başarılı olmasını sağlayan şeyin standart lokumu ilk kez çifte kavrulmuş lokum gibi
düşünüp, tasarlayıp üretimini gerçekleştirmesi olduğu görülmektedir. Ayrıca, tarçınlı, güllü, portakallı, ve
limonlu lokumlar Hacı Bekir’in buluşu olarak bilinmektedir. Başarılarının sürekliliğinde, Osmanlı
İmparatorluğu’nun da desteği ile dünya fuarlarına katılmış olmaları da etkilidir (www.hacibekir.com):
1

2
3

4
5

1873 yılında, Avusturya Macaristan İmparatoru I. Franz Joseph himayesinde Viyana’da düzenlenen
fuarda Osmanlı şekerlemelerini tanıtan Mehmet Muhiddin Efendi’ye şekerlemeleri için fuar
komisyonu tarafından gümüş madalya verildi. Avrupa’da edindiği bilgilerle döndüğünde,
Osmanlı’nın ilk markasını kurdu.
1888 yılında Alman İmparatoriçesi ve Prusya Kraliçesi Augusta himayesinde düzenlenen Köln
fuarına katılan şekerleme ustası Mehmet Muhiddin Efendi fuardan 2 gümüş madalya ile döndü.
1893 yılında Amerika Kıtası keşfinin 400. Yıl dönümünde Chicago’da, 1897 yılında Brüksel’de
fuarlara katıldı ve altın madalyalar kazandı. Mehmet Muhiddin Efendi’nin oğlu Ali Muhiddin
Efendi, dedesinin dükkanını 13 yaşında devir alarak annesinin desteğiyle kısa sürede toparlandı;
1906 yılına kadar Viyana’da düzenlenmiş olan dört fuara, Fransa-Paris’te ve Nice’te fuarlara katıldı
ve yine altın madalyalarla döndü.
Osmanlı şekercibaşı ünvanını sürdüren Ali Muhiddin Hacı Bekir 1911 yılında, Mısır Sarayı’nın da
şekercibaşı ünvanını aldı. Kahire ve İskenderiye’de şubeler açtı.
Bu tarihlerde, Ali Muhiddin Hacı Bekir Efendi’nin lokumlarından bir sandık satın alıp İngiltere’ye
hediye götürmüş olan bir İngiliz turistin lokumlara “Turkish Delight” olarak isim takmış olması,
Türk lokumunun uluslararası yaygınlaşmasına yol açtı.

Hacı Bekir Firması’nın başarısı 1918’de ‘İstanbul Ticaret, Tarım ve Sanayi Odası’na 154 numarayla kayıt
olmasıyla güçlendi. 1926'da Atatürk’ün emiri ile Türkiye sanayiini Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine
tanıtmak üzere Karadeniz Gemisi’yle 90 gün süren ilk yüzer sergi hazırlandı. Sergideki önemli ürün Ali
Muhiddin Hacı Bekir lokumlarıydı. Sonra da firma Marsilya, Köln, Moskova, Londra, Bakü gibi fuarlara
katıldı. Dünyanın 100 önemli markası arasında yer aldı. “1950 yılına kadar üretimin yaygınlaştırılmasını
sağlamak üzere uygun teknolojileri adım adım geliştirmiş, zanaat türü küçük atölyelerde üretim
gerçekleştirmiş olan kurum, 1950 ‘den sonra, Avrupa’dan getirilen makineler ile tesis edilmiş seri üretimli
imalathaneler ve ileri bir üretimle satış alanlarını oldukça geliştirip yaygınlaştırdı (Palacıoğlu, 2003:5,14,22).

3.2. Türk Lokumunun Standart Uygulaması ve Çağdaş Araştırması
Lokum yapmanın en yalın ve standart yöntemi; sakkoroz olarak adlanan şeker şurubunun sitrik veya tartarik
asit ya da tartar kremi ile kestirilmesi ile başlar. Ardından, nişasta ile pişirilir: bu esnada içine katılan meyve
özsuyu, meyve parçacıkları, bazı faydalı meyve yaprakları, zararsız meyve aromaları, fındık, fıstık, ceviz,
hindistan cevizi, sakız, kuru meyveler ya da kaymak ile karışım zenginleştirilmiş olur. Pastacı boyaları ile
karışıma hafifçe renk verilmektedir. Nişasta, pudra şekeri veya hindistan cevizi serpilmiş tepsilere dökülen
yoğun kıvamlı lokum mayii küçük ya da iri boyutlu küpçükler olarak kesilir. Pudra şekeri, ya da hindistan
cevizi ile kaplanarak paketlenir ve satışa hazır hale getirilir.
18. Yüzyılda bir İngiliz turist tarafından “Türk tatlısı veya Türk zevki” (Batu, Kırmacı, 2006:37-49) anlamına
gelen ‘Turkish Delight’ adı verilen Türk lokumunun Avrupa ülkelerinde tanınmış olması, çalışmaların
ilerletilerek, lokum konusunda uluslararası araştırmaların yapılmasını ve patent alınmasını sağlamıştır. Bu
bağlamda Batu ve Kırmacı (2006: 37-49)’nın araştırmalarında, “…ilk olarak Bulgaristan’da Vakrilov 1969 ve
1970 yıllarında lokum kitlesinin ısısal işlemler karşısındaki yapısal ve mekanik özellikleri üzerine; aynı
yıllarda Sovyetler Birliği’nde Gabzimalyan, lokumun değişik özellikleri üzerine; ayrıca, Gabzimalyan ve Lur,
lokumun kuru madde içeriğine ait değerlerin saptanması konusunda” incelemeler yapmışlardır…Hatta, bu
araştırmalar kapsamında, “…şeker ve kuru madde yüzdesi miktarlarına ait sayıların verildiği, ancak ürün
işlemeye ait ayrıntılara girilmemiş olan 423450 Sayılı bir ‘Lokum Üretim Yöntemi Patenti’nin alınmış
olduğu” tespit edilmiştir. Batu ve Kırmacı (2006:37-49) araştırmalarında, Heckman (1977:464-497)’dan
aktardıkları bilgiler doğrultusunda, ortamdaki şekerlerin nişasta granülünün şişmesine engel olduğu ve
jelatizasyon süresini uzatarak geciktirdiği; ayrıca pişme aşamasında su ile etkileşime girerek nişastanın
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tamamen ve düzgün bir şekilde suyu almasına engel olduğu, buna karşılık nişasta moleküllerinin birbirleri ile
birleşmelerini engelleyerek jel yapısını stabilize ettiği ve retrogradasyon yani yeniden kristalizasyon
oluşumunu azalttığı ileri sürülmektedir. Nişasta lokumun temel malzemesidir. Lokumun kalitesinde, lokum
dokusu, yüzey parlaklığı, saydamlık, jelatizasyon olgusu nişasta ile sağlanmaktadır. Lokumculukta en uygun
nişastanın “asit modifiye nişasta” (Gönül, 1985:30) olduğu dile getirilmektedir. Gönül (1985: 24, 30)
araştırmalarında, “…nişastanın lokum üretiminde kullanılan hammaddelerden en önemlisi” olduğu,
“ortamdaki suyun, asitin, şekerin miktarlarının nişastanın gelatizasyonunu etkilediği”, “...nişastanın mısır,
buğday, pirinç v.b. değişik türleri ve doğal veya modifiye olması gelatizasyon sonunda oluşan gel (jel)
kalitesini etkilediği” belirtmiştir. Lokumcular tarafından zaman içinde öğrenilmiş olan modifiye nişasta
kavramı “akışkan nişasta veya ince kaynayan nişasta” (Gönül, 1985:24) olarak açıklanabilir. Araştırmalar,
mısır nişastasının en verimli ve en iyi sonuç veren nişasta olduğunu, nem oranının %6-10 civarında olması
gerektiğini, bu miktardaki nem oranının lokumun kabuklaşmasını önlediğini belirtmektedirler.
Araştırmalar şekerin lokum yapımında su bağlayıcı ve doku yapıcı olduğunu, pazarda var olan şekerlerin
saflık ya da asitlik derecelerinin önem taşıdığını, zayıf şeker değil, kuvvetli şekerin lokumculukta tercih
edildiğini, şeker miktarının doğru belirlenmesi gereğini ortaya koymaktadırlar. Lokumda kullanılan suyun
yumuşak içimli kireçsiz su olmasının lokumun kalitesini çok etkilediği; lokumun pişme düzeyinin,
koyulaşmış lokum hamurunun iki parmakla tutulduğunda parmaklara yapışmaması, yalnız birinde kalmasının
önemli olduğu açıklanmaktadır. Pişmiş lokum hamurunun yağlanmış ya da nişasta, pudra şekeri veya
hindistan cevizi serpilmiş basık kenarlı çelik tepsilere dökülmesi önerilmektedir. Lokum üretiminde asit türü
olarak “…İşletmelerde tartarik asit kullanımı ile lokumun daha yumuşak olduğu,… bazı ustalar tarafından da
bu asit kullanımı ile daha dayanıklı lokum üretildiği” (Batu, 2006:38) belirtilmektedir.
Doğan (2008:13-17)’ın araştırmalarında, lokum üretiminde hammadde sorunları vurgulanmaktadır: “pudra
şekerinin topaklanmasını önleyici olarak %1 magnezyum karbonat karıştırılması gereği,.. lokumun yaklaşık
nem değerinin %15 ve denge nispi neminin ise %60 civarında olması gereği ortaya konmaktadır.
Batu, Arslan, (2014:517)’ın araştırmalarında Tunceli’deki bir süpermarketten aldıkları lokumun laboratuvar
deneylerinde, lokumun lezzet üretimi konusunda siyah üzüm ve vişne konsantrelerinin beraberinde musluk
suyu ve nişasta sütünün lokumun içeriğini teşkil ettiğini tanımlamaktadır. Yazarlar, duyusal analiz
değerlendirmesi açısından altı adet örnek meyve konsantresi ile lokum deneyi sonuçlarını, Tunceli
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün 11 Panelist öğretim üyelerinin en az altı kez değerlendirilmesini
sağlamışlardır. Bu bakış açısı ile bu bildirinin deneysel çalışmasındaki fark, bildirideki deneylerde meyve
konsantresinin değil, çeşitli kurutulmuş meyvelerin kendisinin kullanılması olmuştur.
“Türkiye’de lokum için yaklaşık yıllık kapasite 70.000 tondur. Bunun yıllık yaklaşık 45.000 tonu iç tüketim
için” söz konusudur. “Yurt dışı ihracat miktarının yaklaşık 2000 ton civarında olduğu” hesaplanmıştır ve
“önemli bir ölçüde atıl kapasitenin varlığı” dikkati çekmektedir (Doğan, 2008:13-17). Bu rakamlar sağlıklı
besin açısından ele alındığında, atıl kapasite farklı ve sağlıklı lokum türleri ile değerlendirilebilir. Bu
bildirinin yazarının önceki deneysel çalışmasında “süt lokum, lor lokum, zeyt lokum ve ku lokum” olarak
adlandırılmış lokum türleri, sağlıklı lokum grubunu teşkil etmektedir (Şatır, Türksoy, Doğru, 2015:665-681).
Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret hacminin giderek arttığı, “2015 yılı itibari ile EUR 1.4 Trilyona ulaşacağı”
(Sezgin, 2013:2) öngörülmüştür. Aynı araştırmanın Türkiye’deki e-ticaret gelişimine bakıldığında, sarı
sahifeler, açık pazarlar, çoklu kategoriler, özel alış-veriş klüpleri ve diğerleri kapsamında özellikle diğerleri
listesindeki yemek grubu içinde “lokum.com” yer almakta; işletme ile tüketici arasında dolaysız bir ticaretin
gerçekleştiği görülmektedir. Bu bakış açıları ile e-ticaret tüketicilerinin talepleri doğrultusunda lokum içeriği
şekeri az olan, sağlıklı beslenme gelişimlerine doğru yönlendirilebilir. Bu kapsamdaki lokum standart bir
lokum olmamakla birlikte sağlıklı beslenme koşullarını sağlamış bir lokum olur. Başka bir görüşte de
“kalorisi düşürülmüş lokum üretiminde bazı katkı maddelerinin kullanılabilirliği”nden söz edilmektedir ve
“Birch and Lindley (1988)’in diyabetik ve düşük enerjili gıda üretiminde katkı maddesi olarak tanımladığı
doğal ve yapay tatlandırıcıların etkileri araştırılmaksızın kullanılmaması gereği savunulmaktadır. Ancak,
araştırmacı, kendi çalışmalarına özgü, “…sade lokum formülasyonunda yer alan şeker, nişasta oranlarının en
az %25 enerji düşüşü sağlayacak şekilde değiştirilerek,.. yapıyı iyileştirmek amacıyla guar gum, ksantar
gum, ve ksilitol, tat ve lezzet oluşturmak amacıyla aspartam ve asesulfam-K kullanılarak enerjisi düşürülmüş
lokum üretiminin yapılabilirliği”nden söz edilmektedir (Demirağ,2005: 36,37). Bu araştırma aşırı kilolu ya da
şeker hastası insanlar için geçerli olabilir. Oysa bu bildirinin yazarlarının araştırması, doğal ya da yapay
tatlandırıcıların kullanılmamasını, sağlıklı beslenme adına su yerine süt kullanılmasını ve şeker miktarının
yarı yarıya azaltılmasını önermektedir.
Enerji düşüşü ve nişasta miktarının lokum üzerindeki etkilerinin araştırılması konusunda bir diğer çalışma
sonucunda, “Nişasta miktarı arttıkça, örneklerin su içerikleri ve pH değerlerinin arttığı, yoğunluklarının ise
düştüğü belirlenmiştir… Nişasta gibi makromoleküller jelatinize olarak ve hidrojen bağları aracılığıyla su
tutmaktadır. %20 nişasta ilave edilen lokumda su oranı %20-44 olarak bulunmuştur. Hem nişasta hem de su
oranı yüksek olduğundan dolayı bu lokumun özgül ağırlığı diğer sade lokumlardan daha düşük bulunmuştur.”
Araştırmacı, sonuçta, “…nişasta miktarının ve çöven suyu ilavesinin lokumların fiziksel, kimyasal, tekstürel
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ve duyusal özelliklerini etkilediği(ni) ve %12 oranında nişasta içeren lokumların duyusal olarak en beğenilen
lokum olduğu(nu) tespit” (Uslu, Erbaş, Turhan, Tetik, 2010:4-6) etmiştir.
Milliyet (2016;saat:11.24) Gazetesi’ndeki bir habere göre, “Türkiye’nin lokum itracatı, 2002 yılı itibariyle
Almanya, Belçika-Liksemburg, ABD, Fransa, Hollanda, Ingiltere, Arnavutluk, KKTC, S.Arabistan,
Avustralya, Kanada, Danimarka, İsviçre ve bazı diğer ülkelere 1.362.000 Dolar iken, 2016 yılı itibariyle 32
Milyon, 510 Bin, 772 Doları bulmuştur. 3.5 Milyon Dolarla İngiltere en fazla ihracat yapılmış ülkedir. Doğan
(2008:16) incelemelerinde Türk “lokumunun yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ürünün daha çekici ve albenisi
olması adına ambalajlarına önem verilmesi gereği”nden söz etmektedir. Ayrıca, “..tüketici talebini arttırmak
için diğer önemli bir husus da, lokumun fonksiyonel bileşenler bakımından zenginleştirilmesi gerekmektedir”
düşüncesindedir.
Bütün bu araştırmalar doğrultusunda, Türk lokumu konusunun bu bildirinin içeriğinde farklı bir bakış açısı ve
farklı bir argüman ile incelenmesi için yazarların kendi çalışma alanları olan ürün tasarımı konusu devreye
girmektedir. Türk lokumunun ürün tasarımı kapsamında incelenmesi, lokumun sağlıklı yaşam için
geliştirilmesini, satışta önemli etkisi olan lokum ambalajının ve lokum biçiminin bilinçli olarak
tasarlanmasını içermektedir.

4. SAĞLIKLI BESLENME KAPSAMINDA TÜRK LOKUMU VE AMBALAJ TASARIMI
Türk mutfak kültürünün sağlık üzerindeki etkisini incelemiş olan Ertaş, Gezmen-Karadağ (2013:117-136)’ın
çalışmalarında, bu bildiri açısından tatlılar konusundaki araştırmaları önem taşımaktadır:
“Türk mutfağında tatlılar; hamur işi tatlıları, taze veya kuru meyve ve sebzelerle yapılan tatlılar ve
sütlü tatlılar olarak ayrılmaktadır. Sütlü tatlılar pişirilirken şekerin tatlının ocaktan indirilmeye yakın
eklenmesi protein değerinin azalmasını önlemektedir. Türk mutfağında yapılan tatlılardan enerji ve
besin değeri açısından en dengeli olanları sütlü tatlılardır. Protein, kalsiyum ve özellikle B2
vitamininden zengin ve yağdan fakirdirler. Meyve ile yapılan tatlıların ise protein içeriği düşük iken,
hamur tatlılarının enerji değerleri oldukça yüksektir.”
Türk mutfağında beslenme değeri açısından özellikle sütlü ve meyveli tatlıların dile getirilmiş olması, bu
bildirinin de önemle ele aldığı bir konudur. Yüzyıllardır lokumun sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu,
yaraların iyileştirilmesinde kullanıldığı, yüksek karbonhidrat içeriğiyle böbrek hastaları tarafından tüketildiği
bilinmektedir. Lokum üretiminde standartlara uyum sağlanırken, şeker miktarının azaltılması ile diyet
yapanlar, çocuklar vb. özel beslenmek isteyenler için de üretim yapılabilir.

4.1. Türk Lokum Kültüründe Yeni Değerler
Temel bileşenlere ek olarak formülasyona dahil edilecek bileşenlere göre farklı alt kategorilerde üretim
gerçekleştirilmiştir. Türk Lokum Kültürünün Yeni Değerleri”: “Süt Lokum”, ve “Ku Lokum” olarak iki
kategoride geliştirilmiştir. Tüm ürünlerde geleneksel bileşenlerin kullanılması, geleneksel yöntemlerin gelişen
teknoloji ile desteklenmesi, şeker içeriğinin önemli oranda azaltılması ve gerektiğinde ikameleri ile
değiştirilmesi ortak üretim parametrelerini oluşturmaktadır. Belirtilen hedefler doğrultusunda üretimi
planlanan sağlıklı yaşam lokum grupları, tasarım değerleri ve ambalajları aşağıda sunulmaktadır (Resim 1-7)

Şekil. 1. Süt köpüğünden esinlenme. İlk tasarım denemesinde çikolata üretimlerinde görülen iki parçalı kalıp kullanılması
öngörülmüştü. Ancak kalıp maliyetinin yüksek olması ve kalıptan çıkarma zorlukları nedeniyle tek parçalı kalıp kararı ön
plana geçti. Süt Lokum, üretim esnasında zorluklar ve zaman kaybı olmaması için çevrildiğinde tabanı düz olan, ters
konumda döküm yapılacak tek işlemli kalıplara göre yeniden tasarlandı.
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Süt Lokum: Çalışmada Türk şekerlemelerinde kullanılan sütün lokumda su yerine kullanılabileceği
düşünülmüştür. Deneylere, standart lokumda olan bazı özelliklere ulaşılamayacağı bilinci ile girişilmiştir.
Amaç sağlıklı bir Türk tatlısının lokum kıvamını elde etmektir. Süt lokum, çocuklar, diyet yapanlar ve şeker
hastaları gibi grupların beslenmesi açısından önemlidir (Resim 1,2,3).
Esinlenme: Burada, sütün kaynama esnasındaki köpükleri esin kaynağı olmuştur.
İçerik: Uygulamada, süt tozunun az, eşit ya da fazla olmasına göre lokumun tadı ve görünüşü biraz farklılaşır.
İçerikte, süt ya da süt tozu, nişasta (mısır), şeker, potasyum bi tartarat (krem tartar) kullanılmıştır. Hedef
tüketici kitlesi çocuklardır. Şeker ve çikolataya alternatif olarak tüketilmesi önerilmektedir. Süt
kullanıldığında su kullanılmayacak ya da her ikisi de belli miktarlarda kullanılabilecektir.

Şekil. 2. Süt Lokum deneysel çalışması. Üzerlerine pudra şekeri serpilmiştir

Şekil. 3. Süt Lokum ambalajı ve üzerindeki Mısır “Osirion Mabedi” Sütunlarındaki “Yaşam Çiçeği” sembolü

Ku Lokum:‘Ku’ sözcüğü kurutulmuş meyveler için kullanılmış bir kısaltmadır. Telaffuzu kolay olsun, sipariş
verilirken kısa ifade edilebilsin, internet ortamında şifre gibi kullanılabilsin istenmiştir (Resim 4,5,6,7).
Esinlenme: Kurutulmuş meyvelerin kendisidir.
İçerik: Nişasta (mısır), potasyum bi tartarat (krem tartar), şeker, su, kuru meyveler, vazgeçilmez çeşni
maddesi (dolmalık çam fıstığı). Kahve ve çay yanında ve öğün aralarında sağlıklı bir besin katkısıdır.

Şekil. 4. Kuru meyveler şekeri azaltılmış lokuma artı lezzet katar ve beslenme değerini zenginleştirir

Şekil. 5. Çeşitli kuru meyvelerle zenginleşen farklı Ku Lokumlar. Önceki tasarım çalışmasında üretim açısından zorluklar
vardı. Tasarım kavramı özgün fikirlerle ilk ortaya konduğunda ender durumlarda ürün üretime hazır olabilir. İlk fikirlerin
defalarca sınanması gereklidir. Ku Lokumda da böyle oldu ve lokumların üretimini kolaylaştırıcı önlem olarak tek parçalı
kalıp ya da çoklu kalıp grubu önerilmek üzere yukardaki kroki düşünüldü. Burada ilk fikrin temel özelliği korunarak
geliştirilen üçer bölmeli dış ve iç bükey biçimin özelliği lokumların ambalaj içinde yer kaybı olmadan düzgün
yerleştirilmesini sağlamaktadır.
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Şekil. 6. Farklı kuru meyvelerle Ku Lokum deneyimi. Bu deneyde Çam fıstığı ve kuş üzümü değerlendirilmiştir. Kuru
meyvelerin her türü Ku Lokuma lezzet ve beslenme değeri katacaktır

Şekil. 7. Ku lokum ambalajı; kapalı ve açık görünüşü; gerek Süt Lokum ve gerekse Ku Lokumda özel tasarlanmış bulunan
desenin Mısır’da “Osirion Mabedi” Sütunları’nda bulunan “Yaşam Çiçeği” sembolünün seçilmiş olması, bu çalışmada
sağlıklı yaşamı temsil eden lokumların ambalajlarının da sağlıklı yaşam ile bağı olduğunu sergilemektedir

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Türk lokum kültürü projesi önceden düşünülmemiş yaratıcı ve özgün bir çalışma niteliğindedir. İçerik olarak
süt ve kurutulmuş meyve katkıları ile zenginleştirilmiştir. Çocuklar, diyet yapanlar, hatta şeker hastalarının
bile nefis körletmek adına yiyebilecekleri bir besin elde edildiği söylenebilir. Elde edilen ürünlerin duyusal
analiz sonuçları; tat, koku, renk, lezzet, ve genel kabul edilebilirlik düzeyi gibi kriterler bakımından ürünlerin
beğenilirliğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, bu ürünler üzerinde büyük ölçekli üretim hatlarına
uygunluk sağlaması açısından daha ayrıntılı tekstürel ve raf ömrü bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada, Türk lokumunun sağlıklı türlerinin beslenme ve tasarım değerini öne çıkaracak küçük
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Çocukların sağlıklı büyümeleri için hayvansal ve bitkisel besinler
vazgeçilmezdir. AB Kriterlerinde dokuz grup halinde yer alan gıdalar içinde yalnız meyveler anılmaktadır ve
seker hiçbir grup teşkil etmemektedir. Son dönemlerde, beslenme uzmanlarının araştırmalarında, kamış ve
pancardan elde edilen şeker ve tatlılar grubunun minimum düzeyde tüketilmesi önerilmektedir. Şekerli ve
tatlı gıdalar Türk kültürünün ve mutfağının hatırı sayılır gıda grubundandır. Bu bağlamda, şekeri, şekerli
gıdaları yok saymak, onlardan bütünüyle vazgeçmek yerine, bu gıdaların beslenme değerini yükselterek,
özellikle, çocukların, gençlerin büyüme ve gelişmelerinde; diyet yapanların sağlıklarının korunmasında
faydalı hale getirmenin yolları ve yöntemleri araştırılmalıdır.
Orijinal adı Arapça’dan gelen lokum çok eski tarihlerden beri bilinen bir tatlıdır. Ancak, Hacı Bekir
lokumlarının Anadolu’da, Avrupa’da, hatta ABD’de tanınmış olmasının en önemli nedeni, uluslararası
fuarlara katılma sürekliliğinin sağlanmış olması ve kaliteden ödün verilmemiş olmasıdır.
Bu bildirinin asıl amacı, standart lokum üretiminin reçetesini bozmadan, beslenme değerini arttırıcı ve şeker
miktarını belli oranda azaltıcı önlemler alarak lokumu daha sağlıklı duruma getirmekti. Uygulamalarda
literatür bilgileri doğrultusunda en uygun malzemelerin %12 oranında asit modifiye mısır nişastası, kireçsiz
su, şeker, sitrik veya tartarik asit bileşenleri ile pişirilmesi, ayrıca, lezzet arttırıcı ya da beslenmeye katkı
sağlayıcı gıdaların eklenmesi sonucunda yoğun kıvama ulaşılması da hedeflenmekteydi. Nişastanın lokumun
kalitesine kattığı doku, parlaklık, saydamlık, jelatizasyon özellikleri lokumun gıda kimliğini oluşturmaktadır.

5.1. Sonuç
Yukarıdaki bakış açılarıyla, bu bildirinin deneysel çalışmasında ve tasarım düşüncesinde bazı farklar ortaya
çıkmaktadır:
1. Lokum içeriğine süt karıştırılmış olması, kireçsiz su ile nişastanın pişme esnasında ulaştığı ve standart
lokumda mevcut olan parlaklık, saydamlık gibi niteliklere ulaşamayacak olduğunu gösterir.
2. Süt tozu kullanıldığında belki sıvı olarak kireçsiz su kullanılması sebebiyle, parlaklık ya da saydamlık
özelliği dışındaki bazı nitelikler elde edilebilecektir.
3. Lokumlara meyve konsantresi, renk elde etmek için pastacı boyası, kalori düşürmek için doğal ya da
yapay tatlandırıcılar katılması yerine doğrudan doğruya kurutulmuş meyvelerin ilavesi öngörülmüş
olduğundan bu kez standart lokumların niteliklerinin benzeri korunmuş olacaktır.
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4. Türk lokum kültürünün uzun yıllar sürdürülmesi başarılırken sağlıklı olmasının da sağlanması, içindeki
şeker miktarının azaltılmasına bağlıdır. Bu nedenle, bu bildirinin deneysel çalışmasının elde ettiği
sonuçta, az şekerli lokuma alışmaya bağlı olarak, görünüşte biraz daha az saydam ve az parlak olan ve
standart lokum kimliğinden sapmalara uğramış bir lokum kültürünün gelişeceği söylenebilir.
5. 2016 yılındaki lokum ihracatı artışına bakılırsa, lokumun ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmesini
sağlamak adına, Türk lokum kültürü kapsamında geliştirilecek lokumların sağlıklı beslenme için
zenginleştirilmiş bileşiklerinin kullanıcı deneyimlerinin yapılması ve bu doğrultuda pazara sürülmesi
gerekli olmaktadır.
Literatür araştırmalarının ortaya koyduğu ve çok sayıdaki laboratuvar deneylerinin işaret ettiği üzere, suyun
şeker ve nişasta bileşiminin meydana getirdiği ve lokumdaki temel özellikler olarak algılanmış olan
niteliklerden bazılarının, bu bildirinin Türk lokum kültürüne katmak istediği az şekerli sağlıklı lokum
deneyiminde olamayacağı bir gerçektir. Ancak, Türk lokum kültürü sağlıkla sürdürülecektir.
Bildiride yer alan araştırmalar ve deneysel çalışmalar değerlendirildiğinde “Türk lokum kültürünün özünden
fazla uzaklaşmadan geleneksel olarak sürdürülmesinin gerekli olacağı; bunun yanısıra sağlıklı beslenme
kavramına uygun olarak üretilen lokumların da lokum kültüründe ve üretiminde yeni bir niş yaratarak lokum
kültürüne katkı sağlayacağı ifade edilebilir.
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Abstract
In this study, AA2014 was selected as a matrix material, B 4 C and SiC were selected as reinforcements and
the vacuum infiltration route was used as the production method. The reinforcement volume ratios of hybrid
composites that were used in the experimental studies were designed by mixing as totally 10% B 4 C and
SiC. Additionally, powder mixtures which have a 10% B 4 C and a 10% SiC reinforcement volume ratio
were prepared in order to produce monolithic composites for comparison. Prepared mixtures were placed
into quartz tubes to prepare the preforms and the preform was sunk into the melting of AA2014 alloy at
700 ○C; meanwhile, the vacuum pump applied negative vacuum to the preform. While the produced
composites were attached to pin-on disc, weight loss was measured in relation to dry sliding wear
resistance at 20N, 30N and 40N load. Additionally, wear behavior was examined by taking photos of the
wear surface of composites through a Scanning Electron Microscope.
Keywords: AA2014, hybrid composite, aluminum matrix, SiC, B 4 C, reinforcement, wear, hardness, pinon disc.

1. INTRODUCTION
The interest for the research and development on different type of metal matrix composites (MMCs) is
substantially increasing due to demand of material properties like light weight, wear resistance, strength,
stiffness, etc. There are wide variety of matrix metals that are generally used in MMCs such as aluminum,
titanium, magnesium and their alloys. The advantage of using these composites instead of using only matrix
materials can be observed due to successfully combination of both matrix material and reinforcement
properties. In automotive industry, aluminum metal matrix composites (AMCs) reinforced with SiC, B 4 C or
Al 2 O 3 have been widely implemented in wear of the critical components such as brake drums, pistons, cylinder
heads, cylinder liners, drive shafts by automobile factories such as Honda, Nissan, Toyota, and General Motors.
For the development of these materials, various attempts have been taken into account on dry sliding wear
behavior of SiC, Al 2 O 3 , TiB 2 and B 4 C reinforced AMCs [1-4].
However, one of the possible problems with respect to the production is that the reinforcing components may
only partially mix in the matrix or not at all. Different methods of production are tested in order to resolve such
problems. For this reason, several methods for fabricating Al composites such as casting methods, powder
metallurgy techniques, in-situ processes and infiltration methods have been developed. Infiltration method have
several different application techniques such as pressureless infiltration, pressure infiltration and vacuum
infiltration techniques. In infiltration method, a molten metal matrix is introduced into a solid porous ceramic
reinforcement preform. An external driving force must be employed to force the infiltration of the liquid matrix
into the reinforcement. A gas over pressure is applied to the free surface of the liquid metal or the reinforcement
preform vented to either atmosphere (pressureless infiltration) or vacuum (vacuum infiltration). Among the
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liquid state techniques, the infiltration process stands out as one of the most economical and versatile processes
for producing AMCs containing high-volume fractions of reinforcement [5-7].
Composite materials with high levels of resistance are commonly used in different fields of engineering. [8, 9].
The wear pattern of composite materials is an important subject for research. Use of reinforcing components in
composite materials creates hard phases within the soft structure, improving resistance and toughness. The
resistance against wear can be altered by changing the amount, size and distribution of hard particles [10, 11].
In the view of such information, it can be understood that aluminum alloys and SiC or B 4 C are widely used in
engineering applications. However, no attempt has been made to manufacture AA2014/SiC/B 4 C hybrid
composites with vacuum infiltration method and to investigate the effect of volume fraction of B 4 C/SiC
particles on the wear properties of them. Therefore, the aim of this work was to investigate the effect of volume
fraction on the wear properties of hybrid reinforced AA2014 matrix composites produced by vacuum
infiltration.

2. MATERIALS AND METHODS
In this study, 2014 aluminum alloy (90.7% Al-5.26% Cu-1.1% Si-0.84% Mn-1.1% Mg), B 4 C (d 50 : 38,676 µm)
and SiC (d 50 : 72,452 µm) were used to produce the composites. The chemical composition of AA2014 alloy
was determined by determined by XRF. The particle size of B 4 C and SiC were determined by using laser
diffraction (Malvern, model Mastersizer Hydro 2000e) connected to a computer.

2.1. Preparation of powder blends
The reinforcement volume ratios of hybrid composites used in the experimental studies designed by mixing
as totally 10% B 4 C and SiC. Additionally, powder mixtures which had separately 10% B 4 C and 10% SiC
volume ratio were prepared in order to produce monolithic composites for better comparison.
Table I. The sample codes and volume fraction of composites used in experiments.

Sample Code
Powder Blend (Volume
Fraction)
% AA2014
% SiC
% B4C

AA2014

B10

S10

S9B1

S7B3

S5B5

S3B7

S1B9

100
–
–

90
–
10

90
10
–

90
9
1

90
7
3

90
5
5

90
3
7

90
1
9

2.2. Fabrication of composites
Vacuum infiltration process was carried out by using vacuum infiltration device. The device composes of
a vacuum unit, an infiltration tube, a crucible and temperature control system. Infiltration tube has an outside
diameter of 8 mm, a wall thickness of 1 mm and a length of 300 mm. Stainless steel filter and Al foil were
placed at the bottom of the tube. Infiltration tests were carried out with B 4 C and SiC powders having filled to
reach 50 mm height. A filter, alumina blanket and a balance weight were placed on the surface of powders to
prevent the oxidation of the powders. The liquid metal temperature was kept at 700 °C ± 1. 550 ± 5 mmHg
vacuum was applied to the infiltration tube and the tube was dipped into liquid metal. The vacuum was kept
under these conditions for 3 minutes. After 3 minutes of vacuuming, quartz tubes were taken out and cooled to
the room temperature. The tubes were broken and composites were removed from the tubes. After which
composites were cut for dry sliding experiment.
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(a)

(b)
Fig. 1. (a) Infiltration tube and (b)Vacuum infiltration device [6]

2.3. Wear Tests
Wear tests were carried out by using a prototype pin-on disc test machine. The machine consists of a disc,
a pin (specimen) and its mounting system and a loading system. Specimens with 8 mm diameter and 30 mm
length were prepared from AA2014, its monolithic and hybrid composites. Wear tests were performed at
different loads (20N, 30N and 40 N) and a sliding speed of 0.5 mxs−1 for a sliding distance of 40 m using 140
mesh (105 μm) grain size Al 2 O 3 abrasive papers. Each specimen was ultrasonically cleaned and weighed before
wear tests using a balance with an accuracy of 0.01 mg. Worn samples were removed after the test, cleaned in
solvents (to eliminate the debris) and weighed to determine the mass loss. The surfaces of the worn samples
were also examined by using SEM.

2.4. Hardness
After the production of the specimens, Brinell hardness test were applied according to ASTM E10-1. The
hardness of the alloy and composites were determined in HBW scale at an applied load of 31,25 kgxf.
Aluminum alloy, aluminum hybrid and monolithic reinforced composite materials were metallographically
polished and opposite sides were made perfectly parallel before the test. At least five hardness readings were
taken on each sample and average values were reported.

2.5. Porosity
The experimental density of the composite samples was measured by using Archimedes’ principle. In this
technique, density was determined by measuring the difference between the samples weight in air and when it
was suspended in distilled water at room temperature. The theoretical density of composites was calculated by
using the mixture rule according to the volume fraction of the particles. Total porosity of the composites was
determined by using theoretical and experimental densities. The average value was reported.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Dry sliding test was carried out by pin-on disc test machine with samples of aluminum alloy, aluminum hybrid
and monolithic reinforced composite materials.
Considering the volume loss of the samples in Figure 2, It can be seen that monolithic and hybrid reinforced
composites had much lower wear rate compared to unreinforced aluminum alloy. Similar results have been
reported by researchers working with particle-reinforced Al composites [12, 13].
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Fig. 2. Volume loss of samples after dry sliding test at 3 different loads

Uthayakumar et al. [14], Singh et al. [15] and Tang et al. [16] who studied on the hybrid reinforced and
monolithic reinforced aluminum composite materials reported that the wear mechanism remained same until
60-65 N in dry sliding tests. Looking at the graphs in Figure 2 and 3 and SEM images in Figure 6 a-h, it was
observed that the volume loss of the samples in three different loads was changed in accordance with the studies
of these researchers. Due to the increase in load, the direct metal-abrasive contact increased, it made samples
more tend to wear. Also, as a consequence of high plastic deformation during the sliding tests, a great amount
of debris accumulated on the counter surface. These findings are compatible with what Tang [16] have reported.

Fig. 3. Volume loss of eight samples after dry sliding test at 3 different loads

As is seen from Figure 3, the monolithic B 4 C reinforced composites had less volume loss than the monolithic
SiC reinforced composite materials in the abrasive tests carried out at 20 N. This result is compatible with the
work of Shorowordi et al. [17]. Regarding S9B1, S7B3, S5B5 and S3B7 coded hybrid reinforced composites,
it was seen that they experienced more volume loss than the monolithic reinforced composites. However, the
sample coded as S1B9 had the least volume loss among all samples.
As regards the tests which carried out at 30 and 40 N, it can be seen from Figure 3 that the monolithic B 4 C and
SiC reinforced composite materials showed similar volume loss and the hybrid composites generally exhibited
better wear resistance than monolithic reinforced composites. The least volume loss was again observed in
S1B9 sample.
In general, when taking into account the dry sliding tests carried out under three different loads, the hybrid
composites showed better wear resistance than the aluminum alloy and monolithic reinforced aluminum
composites. This result is also supported by different researchers [18-21].
Kumaran et al. [22] achieved similar results in dry sliding tests on AA6351-SiC-B 4 C hybrid composites at 20100 N and 1-5 m/s. They reported that B 2 O 3 film layer on the surface of samples up to 40 N and 3 m/s exhibited
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a substantial effect which decreased the amount of wear on the surface but the wear rate increased again at
higher load and speed at which they caused the oxide layer to be torn down.
They also reported that the wear resistance was increased by even small amount of SiC and B 4 C additive and
B 4 C exhibits better wear resistance in hybrid composites than SiC, which was thought that due to B 2 O 3 layer
that contributed to the decrease of wear coefficient in worn surfaces. B 4 C particles that have higher modulus
of elasticity than SiC particles that reduce the wear coefficient at wear surfaces. Similarly, Uthyakumar et al.
[14] reported that instead of large amount of SiC additive, even small amount of B 4 C particle additive could
not only increase the tribological properties of composites but also it enhance the fracture toughness of
aluminum matrix composites.

(a)

(b)

Fig. 4. (a) Brinell hardness and (b) porosity of AA2014 alloy and monolithic and hybrid composite materials

Among the hybrid composites tested, the highest wear coefficient was obtained from S5B5. It is thought due
to the highest hardness which is obtained from this alloy. Hirst [23] reported that while the hardness ratio
between tungsten and low carbon steel is 6:1, the wear coefficient, K, is 7000:1. Therefore, it can be concluded
that hardness has a great effect on the wear properties of composites.
Even a little increase in wear coefficient may lead wear mechanism to shift to abrasive wear or even to erosive
wear. This is because the hardness of the reinforcement materials which increases the penetration depth of the
abrasive particles in the composite material. Therefore, it causes much more volume loss. According to Figure
4, while S5B5 has the highest hardness, the wear coefficient has the second highest figure after AA2014 alloy
at 3 different loads which in turn likely caused severe wear loss in the S5B5 composites.

Fig. 5. Wear coefficient of AA2014 alloy and monolithic and hybrid composite materials

SEM photographs of the samples are shown in Figure 6 a-h. The worn surfaces of the composites were
characterized by smearing, grooves and scratches. It is thought that it could be formed by the aluminum rich
phase that was easily re-smeared at higher loads during wear tests and also ploughing action of the hard
reinforcement particles which broke into pieces and then penetrated again into the matrix.
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Examination of the wear surfaces revealed that there were numerous fine ploughs and scratches in the direction
of sliding in all samples, and these ploughs and scratches were observed as deeper and wider in the AA 2014
alloy without reinforcement. It was also seen that severely deformed alpha phase and very deep scratches in the
wear surface of AA2014 alloy. Additionally, when SiC particle content increased and B 4 C particle content
decreased in the hybrid composite materials, the smeared layers increased.
In addition, it was deduced that B 4 C has better wettability than SiC after physical and metallographic
examination and porosity tests. Looking at the wear surfaces, while a great amount of SiC particle was
disintegrated from the wear surface, B 4 C particles were not generally pulled out but the surface of these
particles was covered by a soft alpha matrix instead.
It can be concluded that the cause of low stress abrasion was likely the rough and hard surface of the counterpart,
the broken hard particles left between the contact surface and the material surface, micro-breaks and the debris
resulted from the worn surfaces. This suggests that the wear mechanism is a mixed type of wear (two or three
body).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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(g)

(h)

Fig. 5. SEM images of the sample surfaces worn out at 40 N (a)AA2014 (b)S10 (c)B10 (d)S9B1 (e)S7B3 (f)S5B5 (g)S3B7
and (h)S1B9

4. CONCLUSION
•
•
•
•
•

Through the dry sliding tests, it was observed that as B 4 C content increased in the hybrid composite
specimens, wear loss of composites decreased.
It is observed that as the applied force increased, the volume loss of the composites increased.
It is seen that the volume loss of hybrid composites was less than that of monolithic composites.
As the wear coefficient of materials compared, it was determined that the wear coefficient of the
sample S5B5 was the highest which might cause severe volume loss in the sample.
What stands out from Figure 1 and 2, the highest wear resistance was obtained from the S1B9 coded
sample.
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Abstract
In this study, high strength steel Weldox 700 was multi-pass welded using MAG (Metal Active Gas) and FCAW (Flux Cored Arc
Welding) methods. During welding, by keeping heat inputs of these two methods close to each other, the effects of these methods on
weld zone were investigated. Weld metals, which were deposited by specific wire electrodes for these different methods, were
subjected to mechanical tests and their toughness values were supported by micrographs. The main microstructures of weld metals
for both processes were acicular ferrite. Charpy notch impact values obtained were higher using FCAW compared with MAG both
in weld metal and fusion line.

Keywords: Weldox 700, MAG, FCAW, toughness, microstructure

1. INTRODUCTION
Industry constantly aims weight reduction, enhancement of performance and safety and rational manufacturing
methods, especially where steel materials are used. High strength steels, which possess good formability and
weldability, are considered to be important way of achieving this aim [1]. High strength low alloy steels (HSLA)
have been utilized widely for years and new types have been developed since they have high strength, fatigue
resistance, formability and weldability [2], [3]. HSLA steels are employed in structural components, pressure vessels
and liquid transfer pipes, shipbuilding, offshore structures and automotive applications, nuclear power reactors,
bridges and lifting/transport equipment etc.[4]. Individual parts of these structures are joined together by arc welding.
These weld joints should be characterized by strength matching base metal and high toughness [5], [6]. Weldox 700,
which is one of the HSLA steels, is obtained by thermo-mechanical processing of semi-finished parts at high
temperatures. This process involves material heating until austenite zone when recrystallization is over and it is
followed by rolling at this temperature and quenching (Q). Then, tempering is realized in order to achieve interphases
and preserve high mechanical strength (T) [7]–[9].

One of the most important properties of Weldox 700 is low carbon equivalent. Carbon equivalent (CE) term is used
in joining steels to define hardenability and crack susceptibility. CE helps prediction of the effect of alloy elements on
micro structure (martensite formation) in welding because it is the change in micro structure, which defines properties
after welding. Therefore, low values of CE are always preferable and they show good weldability. Formulation of CE
is given by International Institute of Welding (IIW) as follows [10], [11];

CE IIW = C%+

(eq1)
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Since it has relatively higher carbon content than thermo mechanically rolled HSLA steels and is quenched, Weldox
700 has bainitic and martensitic micro structure. Tempering is realized after quenching because of this reason. In
addition, micro-alloying elements (Nb, V and Ti) are important to achieve more fine grains [12]

In the literature, some researchers have investigated HSLA steels. Francis et al. [13], welded molybdenum-niobium
micro alloyed X 70 pipe line steel using different heat inputs, welding wires and shielding gas combinations. They
noted that volumetric rate of acicular ferrite was affected by oxygen and carbon dioxide content of the argon based
shielding gas mixture and it is possible to obtain proper weld metal micro structures in niobium micro alloyed steels
with suitable welding wire, shielding gas and heat input combination. Maurer et al.[14], researched HAZ softening in
single and multi-pass welding of Ti, Nb and V micro-alloyed S700 MC steel using welding wires with different
strengths and heat inputs. They reported softened interface layer (low heat input) and utilization of higher strength
welding wire contributed to static joint strength. Mukhopadhyay ve Pal [15], joined HSLA steel with 700 MPa yield
strength using different Ar-CO 2 -O 2 mixture gases. They investigated weld metal micro structures, inclusions and
mechanical strength values. They revealed that weld metal micro structure constituents were affected by oxygen and
carbon dioxide content in shielding gas. Yield and tensile strength values increased with the addition of oxygen up to
4% to shielding gas using solid wire. Unlike, yield and tensile strength values decreased with the addition of oxygen
up to 4% to shielding gas using cored wire.

Welding consumables and welding processes have significant effects on integrity of welded structures and service
performance. Chemical composition of filler metal and parameters used control phase transformation in weld metal
and thermal distribution, respectively. Other important parameters can be indicated as mechanical design (geometry)
of joining zone and heat input applied [16]. In this study, which took into account these effects, Weldox 700 base
metals were welded with FCAW and MAG methods and specimens extracted from these samples were subjected to
mechanical strength tests and differences occurred were explained with micro structural characterizations.

2. EXPERIMENTAL STUDIES
Weldox 700 HSLA steel material was welded with MAG and FCAW methods. Welding wires used were ER110-SG
and E110T1-K3C according to AWS standards depicting solid and cored wires, respectively. As a shielding gas, C1
was used with FCAW and M24 with MAG according to EN ISO 14175. Shielding gas flow rate was 12 L.min-1 for
MAG and 20 L.min-1 for FCAW. Chemical compositions of base metal and welding wires are given in Table I. Since
base metals’ thicknesses were 25 mm, X-groove was utilized. Cylindrical ceramic backing was employed to achieve
uniform bead and enough penetration at root. Welding groove design and weld passes are shown in Figure 1.

Table I. Chemical compositions of base metal and welding wires

Elements

Fe

C

Si

Mn

Mo

Ni

Co

Cr

Ti

V

Nb

Weldox 700

Balance

0.133

0.290

1.14

0.132

0.04

0.015

0.218

0.01

0.026

0.018

E110T1-K3C

Balance

0.04

0.51

1.72

0.42

2.04

ER110S-G

Balance

0.09

0.75

1.70

0.50

2

0.30

Welding parameters and heat inputs are given in Table II. Parameters differentiate according to welding wires and the
methods employed. Average heat inputs were calculated as 2.17 kJ.mm-1 and 2.56 kJ.mm-1 for MAG and FCAW
methods, respectively.
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Fig. 1. a) Joint design , b) Weld passes , c) X-groove and ceramic backing

Table II. Welding parameters and heat inputs
MAG
Pass

Current (A)

Weld Speed (mm.s-1)

Voltage (V)

1

180

-

190

28.3

-

2

220

-

230

31.1

3

215

-

225

32

4

220

-

230

5

205

-

215

6

200

-

7

220

-

Heat Input (kJ.mm-1)

28.6

1.81

2.25

-

2.40

-

32

3.11

1.76

-

1.89

-

32.5

2.90

1.90

-

2.02

31.9

-

32.3

2.82

1.99

-

2.11

32

-

32.4

2.31

2.27

-

2.41

210

31.9

-

32

1.98

2.57

-

2.71

230

31.9

-

32.3

2.82

1.99

-

2.11

FCAW
Pass

Current (A)

Weld Speed (mm.s-1)

Voltage (V)

Heat Input (kJ.mm-1)

1

180

-

184

33.3

-

33.5

1.65

2.90

-

2.98

2

210

-

220

36.6

-

36.9

2.52

2.44

-

2.58

3

215

-

225

37.1

-

37.6

2.64

2.42

-

2.57

4

220

-

230

36.1

-

36.5

2.81

2.26

-

2.39

5

220

-

230

35.4

-

36.2

2.17

2.88

-

3.07

6

220

-

230

36.5

-

38.5

2.64

2.44

-

2.69

7

215

-

230

35

-

35.8

2.98

2.02

-

2.21

Welded coupons with 25 mm x 15 mm x 500 mm dimensions were machined to extract samples for macro and micro
examinations. Samples were ground with abrasive papers and polished with diamond. Nital 2 was used as an etchant
for micro structural examinations. Macro and micro structures were investigated after etching. Charphy V-notch
impact test was utilized for specimens extracted from weld metals and fusion line zones. Test temperature for impact
test was -20°C. Tests were repeated three times and values averaged. JEOL JSM-6060LV scanning electron
microscope (SEM) with energy dispersive spectroscopy (EDS) were employed to analyze fractured surfaces after
impact tests.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Figure 2 shows welded Weldox 700 plates by MAG and FCAW methods. Welding parameters were selected close to
each other for both processes in order to maintain similar heat inputs but different deposition efficiencies of these two
methods and composition of the shielding gases affected heat inputs.CO 2 shielding gas is one of the most important
causes of voltage rise in FCAW. Average heat input is higher with FCAW method as seen in Table 3 and it is
inevitable this situation affects the results both mechanically and micro structurally.
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FCAW

MAG

Fig. 2. Welded plates

3.1. Microstructure
Weld metal micro structure is affected to a great extent by filler metal chemical composition and heat input in fusion
based welding. Generally, higher heat input leads to slower cooling rate and this causes weld metal to be coarse
grained. On the other hand, low heat input leads to higher cooling rate and as a result fine grained micro structure is
formed. Therefore, cooling conditions have a great role in weld metal micro structure formation [17], [18]. Figure 3
shows micro structure of Weldox 700 and it consists of bainite and martensite phases [19]. This quenched and
tempered micro structure mainly involves fine-lath martensite and coarse martensite. Grain sizes are small and
texture is homogenous. This kind of micro structure gives good strength and toughness to steel [20].

Figure 4a and Figure 4b show weld metal micro structures obtained with MAG and FCAW, respectively. The
microstructures consisted of acicular ferrite (AF) and fine-grained ferrite (FGF). Transformation rate from high
temperature austenite to ferrite is higher with MAG process. Ferrite transformation is realized in prolonged time
period with FCAW because of slower cooling rate. Also, the alloying elements (Mo, Mn, Si etc) in wire can inhibit
proeutectoid ferrite nucleation, and finally, the oxide inclusions of ~1 μm with small mismatch with ferrite crystal
plane (100) can promote ferrite nucleation [21], [22].

Fig. 3. Microstructure of base material

1827

The Effect of MAG and FCAW Methods on Microstructure and Impact Toughness of Multi-pass Welded Weldox 700
T. Mert, M. Tumer, M. Z. Kerimak

Fig. 4. Microstructure of weld metal a) MAG , b) FCAW

Weld and HAZ zones in HSLA steels can be divided into 5 different zones [23]. These are;
•

BM - Base Material

•

SCHAZ - Subcritical HAZ

•

FGHAZ - Fine grained HAZ

•

CGHAZ - Coarse grained HAZ

•

FL - Fusion Line

•

WM - Weld Metal

HAZ micro structures showing CGHAZ and FL for MAG and FCAW methods are given in Figure 5. FL is a
transition zone, which is formed by molten base metal and weld metal during solidification. In this zone, micro
alloying elements such as Nb, V, Ti etc. are diffused into micro structure from molten filler metal and cause rise in
weld metal strength. Base metal micro structure near fusion line is mainly bainite. High temperatures near fusion line
incur coarse grains. Austenite grain size got larger near fusion line since this zone stays longest period over Ac 3 [20],
[24]. Since cooling rate affected transformation, especially between t 8/5 temperatures, it caused more martensitic
zones at CGHAZ in MAG. There was enough time in CGHAZ for austenite growth because of higher heat input in
FCAW method. Cooling rate was high and micro structure is bainite after solidification; but some pearlite-ferrite
might form. Grain sizes in FCAW are larger compared with MAG method and can be seen as large as natural
austenite grain size.
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Fig. 5. Microstructure of HAZ a) MAG , b) FCAW

3.2. Impact Toughness and Fracture Analyses
Notch impact tests applied to weld metal of quenched and tempered Weldox 700 HSLA steels, which were joined by
MAG and FCAW methods, revealed compatible results with micro structures. Results of Charphy V-notch impact
tests pursued at -20°C are given in Table IV. Slow cooling during t 8/5 zone in FCAW led enough time for martensitebainite transformation. Whereas, notch impact values were lower despite finer grains in the micro structure of MAG
weld metal.

Table IV. Charpy V-notch impact values (J)

MAG

Test Temperature (°C)

-20

FCAW

WM

FL

WM

FL

62

62

70

89

Fracture surfaces (WM and FL) obtained after notch impact tests were investigated by SEM. Dimples, which broke
off fine grains and formed web structure are predominant in WM zones for both methods. Fracture surface
micrographs are given in Figure 6. FL zone micrographs represent CGHAZ/WM transition zone. When CGHAZ
zones are compared, the one obtained with MAG is more brittle. It was noted in FCAW method that in addition to
ductile zones with web structure, brittle zones were observed as well. Furthermore, irregularly distributed inclusions
were spotted near FL in MAG.
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Fig. 6. Fracture surface SEM micrographs

3.3 Hardness
When micro hardness values taken from a line direction, it was seen BM and WM values were close to each other.
Highest hardness value of 291 HV 0.2 was observed in MAG method at BM and lowest hardness value of 206 HV 0.2
in FCAW method at HAZ (Figure 7). It can be seen softening at FL and HAZ areas occurred in both methods. There
are differences in hardness values, between the base metal and especially the ones measured at HAZ and FL. These
differences arise from phase transformations and grain size changes due to cooling conditions.

Fig. 7. Micro hardness measurements for BM, HAZ, FL and WM
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4. CONCLUSION
•

Heat input affects cooling conditions. Duration of the stay at t 8/5 changes martensite and bainite
transformation proportions.

•

Notch impact test values gathered were higher both in WM and FL with FCAW method compared to MAG
method.

•

Partially ductile micro structure was observed during fracture surface investigations in WM zones for both
methods. Brittle zones noted were larger in FL zones and especially in MAG method. Micro inclusions
were present inside dimples in FL zone, in the vicinity of WM, in MAG method.

•

Micro hardness values exhibit softening in both methods in FL zones and HAZs.
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Abstract
This article analyzed the process of innovating through consumer product using the Theory of Inventive Problem
Solving (TRIZ) that is a systematic problem solving tool.
Innovation is a powerful tool for companies to ensure sustainable development in a competitive market. If
companies can not innovate, they lose their market advantage. This study reveals TRIZ based innovation process which is
not well known in Turkey. TRIZ is a systematic, reproducible method that produces creative / innovative solutions to
problems. It is a knowledge-based problem-solving technique that provides the most appropriate methods within wide
suggestions for solving a problem. TRIZ’s problem solving tools; "39 Engineering Parameter", "Contradiction Matrix" and
"40 Creative Principles" have been used in the innovation process. While 39 engineering parameters are used for the design
features to be developed, the contradiction matrix and 40 creative principles are used for innovative solutions.
A case study was carried out on the tray rack system used in food industry. Innovation process are explained using
problem solving tools of TRIZ through the case study. In addition, two innovative design solution have been developed
preserving the current operating principle of the tray rack system via simple design concept of TRIZ. These innovative
designs; (1) The tray rack system can be stored in small areas in the factory, (2) It is intended to use the same tray rack
system for different trays.
Keywords: TRIZ, Innovation, 39 Engineering Parameter, Contradiction Matrix, 40 Creative Principles,
Tray Rack System

1. GİRİŞ
Çağımızda işletmeler, globalleşen rekabet, hızlı değişen trentler, ürün ömürlerinin kısalığı, yeni teknolojik
gelişmeler, sosyoloji ile alakalı müşteri beklentilerinin değişimi gibi pekçok önemli faktörle karşı
karşıyadırlar. Bu koşullarda işletmelerin sürdürülebilir kalkınmaları ve rekabet ortamında ayakta
kalabilmeleri için farklı olmaları ve alanında fark oluşturmaları gerekmektedir. Bu fark oluşturma süreci ise
işletmelerin ürettiği ürün, hizmet, üretim süreçleri, iç stratejilerinde sistematik olarak inovasyon
gerçekleştirmekle mümkün olacaktır.
Latince ‘innovatus’ sözcüğünden türeyen inovasyon, kök bakımından “sosyal, kültürel ve idari çevrede yeni
metotların kullanılması’’ şeklinde ifade edilebilir. Webster’ de kelime anlamı olarak inovasyon “yeni bir
şeyin tanıtımı, yeni bir fikir, yöntem veya cihaz” şeklinde tanımlamıştır[1].
İnovasyonun tanımı hususunda uluslararası kaynaklara bakacak olursak, Oslo Kılavuzunun hala tedavülde
olan 2005 versiyonunda inovasyon şu ifadeyle tanımlanır: İnovasyon, yeni ya da önemli miktarda
dönüştürülmüş ürün (mal ya da hizmet) ya da sürecin; yeni bir pazarlama metodunun veya iş çalışmalarında,
iş yeri organizasyonunda ya da dış ilişki alışverişlerinde yeni bir organizasyon metodunun kullanılmasıdır [2].
Diğer uluslararası kaynaklardan OECD ise inovasyonu,“bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni
ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmek”olarak
ifade etmektedir[3].

*

Corresponding author. Tel.: +90-541-202-07-67

E-mail address: kadiresmeray14@hotmail.com (K. Esmeray).

1833

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17),19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Geniş manada inovasyonu tanımlayacak olursak; inovasyon bir bilginin veya fikrin ekonomik ve sosyal
faydaya dönüştürülmesidir. Bu tanımlama üzerinden değerlendirme yapılırsa, inovasyon yapmanın temel
noktası fikir üretmektir. Fikir üretme üzerine yapılan çalışmalar genelde psikolojik unsurlar üzerine
yoğunlaşmıştır. Buluşların, yeniliklerin daha çok dahi insanlar tarafından gerçekleştirilebileceği gibi deha
kuramı vb. kavramlar tartışılmıştır. Psikolojik tabanlı bu tartışmalarda fikir üretme ile ilgili beyin fırtınası,
sinektik, morfolojik analiz vb. fikir üretme metotları ortaya çıkmıştır.
İnovatif fikir üretme ile ilgili yukarıda belirtilen metotlardan farklı olarak, psikolojiye dayanmayan, bilgi
temelli, sistematik bir metot olan TRIZ metodolojisi Genrich S. Altshuller tarafından geliştirilmiştir.

2. TRIZ
TRIZ, "Yaratıcı Problem Çözme Teorisi"’ nin Rusça kısaltmasıdır. Rus bilim insanı Genrich S. Altshuller
tarafından 1940' lı yıllarda binlerce patent analiz edildikten sonra geliştirilen sistematik bir yenilik teorisidir.
TRIZ, ürün ve teknoloji inovasyonu için Samsung, General Electrics (GE), Intel vb. büyük şirketler
tarafından uygulanmaktadır[4].
TRIZ metodolojisinin temeli Rus bilim insanı Genrich S. Altshuller isimli patent uzmanı tarafından 1940
yıllarda atılmış ve süregelen yıllarda geliştirilmiştir. Altshuller’ in patent ofisinde 200.000 civarında patenti
incelemesi ve bunların 40.000’ inin bir şekilde yenilikçi çözümler ürettiği, diğerlerinin ise daha önce bilinen
bir düşüncenin veya kavramın yeni bir biçimde kullanılmasını gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. İncelemiş
olduğu patentler neticesinde aşağıda Tablo 1’ de gösterilen buluş seviyelerini tespit etmiştir[5]. Tablodanda
anlaşılacağı üzere problemlerin çözümünün yaklaşık % 95’ inin bir şekilde daha önceden çözüldüğü, % 5
civarının yeni bir kavram öne sürdüğü ve ancak % 1’ inin buluş seviyesinde olduğudur. Diğer bir husus ise
buluş seviyesi yükseldikçe gerekli olan bilgi ve çözüm için gerçekleştirilmesi gereken deneme-yanılma
miktarının çoğalmasıdır. Bu sonuçlar ona, mucitlerin problemleri çözerken daha önceden problemlerin
çözümünü bilecekleri bir sistematik olabileceği fikrini göstermiştir.

Tablo I. Buluş Seviyeleri Özet Tablo[5].
Seviye

Buluş Derecesi

Buluş

Düşünülmesi

Gerekli Bilgiler

Çözümlerin

gereken yaklaşık

Yüzdesi

çözüm sayısı

1

Görünen Çözüm

32%

Kişisel Bilgi

10

2

Küçük Geliştirmeler

45%

Firma Bilgileri

100

3

Büyük Geliştirmeler

18%

Endüstri Bilgileri

1000

4

Yeni Kavramlar

4%

Endüstri Dışı Bilgiler

100000

5

Yeni bir buluş

1%

Tüm Bilgiler

1000000

Genrich S. Altshuller’ in patentleri incelemesi neticesinde dikkatini çeken bir diğer konu ise sorunların
çözümü için kullanılan yöntemlerin yeni sorunlar yarattığı, bu durumun ise çelişki oluşturduğu, bu
çelişkilerin bir kısır döngüye neden olduğudur. Örneğin uçağın hız problemini ele alalım, klasik düşüncede
uçağın hızının artırılması için güçlü bir motor takılması gereklidir. Oysaki bu durum uçağın ağılığını artırır.
Bu durumda uçağın kalkıştaki kanat alanının artırılması gerekir. Kanatların boyutlarının artırılması kaldırma
kuvvetini artırır fakat bu seferde uçağın gökyüzündeki hızı sürtünmeden dolayı azalacaktır. Bu bir teknik
çelişkidir ve yenilikçi problem tipine örnektir. Altshuller TRIZ metodolojisini “çelişki oluşturan soruna neden
olan aksiyon ve karşıdaki reaksiyon sorun tahmin edilebilirse çözümde bulunabilir” felsefesine
dayandırmıştır[5]. Bu kapsamda tüm bu incelemeler neticesinde çelişkiye neden olan 39 parametre tespit
etmiştir. Mühendislik parametresi adı verilen sorunlar aşağıda Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo II. Mühendislik Parametreleri Tablo[5].
No

Mühendislik Parametreleri

No

Mühendislik Parametreleri

1

Hareketli Nesnenin Ağırlığı

21

Güç

2

Sabit Nesnenin Ağırlığı

22

Enerji Kaybı

3

Hareketli Nesnenin Boyu

23

Madde Kaybı

4

Sabit Nesnenin Boyu

24

Bilgi Kaybı
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5

Hareketli Nesnenin Alanı

25

Zaman Kaybı

6

Sabit Nesnenin Alanı

26

Madde Miktarı

7

Hareketli Nesnenin Hacmi

27

Güvenilir Olma

8

Sabit Nesnenin Hacmi

28

Ölçüm Doğruluğu

9

Hız

29

Üretim Hassaslığı

10

Kuvvet (Şiddeti)

30

Nesnenin Etkilendiği Zararlı Faktörler

11

Gerilim Veya Basınç

31

Nesnenin Ürettiği Zararlı Faktörler

12

Şekil

32

Üretim Kolaylığı

13

Nesnenin Yapısal Kararlılığı

33

Operasyon Kolaylığı

14

Dayanım

34

Tamir Kolaylığı

15

Hareketli Nesnenin Etki Süresi

35

İntibakı Veya Çok Yönlülüğü

16

Sabit Nesnenin Etki Süresi

36

Aletin Karmaşıklığı

17

Sıcaklık

37

Ortaya Çıkarma Ve Ölçme Zorluğu

18

Aydınlatma Şiddeti

38

Otomasyon Kapsamı

19

Hareketli Nesnenin Enerjiyi Kullanması

39

Verimlilik

20

Hareketsiz Nesnenin Enerjiyi Kullanması

Altshuller incelemiş olduğu patentleri çeşitli şekillerde bölümlendirmiştir. Bu çeşitlendirmeyi otomotiv,
tekstil vb. endüstriler yerine problem çözme formülünü göz önünde bulundurarak yapmıştır. Özdeş
problemlerin 40 ana yaratıcı/ yenilikçi prensip kullanılarak sürekli çözüldüğünü bulmuştur. 40 Yaratıcı
Prensip aşağıda Tablo 3’ te verilmiştir[5]. Şayet yenilikçiler bu ilkeleri önceden bilselerdi çözümlere daha
rahat ve kısa sürede erişebilecekleri neticesine ulaşmıştır[6].
Tablo III. 40 Yaratıcı Prensip Tablo[5].
No

Yaratıcı Prensip

No

Yaratıcı Prensip

1

Parçalara Ayırma

21

Hızlı Hareket

2

Çıkarma, Ayırma

22

Zararı Yarara Dönüştürme

3

Lokal (Kısmi) Kalite

23

Geri Besleme

4

Asimetri

24

Aracı Kullanma

5

Kaynaştırma, Birleştirme

25

Kendi Kendine Hizmet

6

Evrensellik, Genellik

26

Kopyalama

7

İç-İçe Yerleştirme (Matruşka)

27

Kullanıp Atma

8

Ağırlık Azaltma, Dengeleme

28

Mekanik Sistemi Değiştirmek

9

Başlangıçta Eylemsizlik (ön Karşı Hareket)

29

Pnömatik (Hava Basınçlı) veya Hidrolik Yapılar

10

Başlangıçta Hareket (önceden Yapma)

30

Esnek Membranlar (Diyaframlar) veya İnce Filmler

11

Önceden Önlem Alma

31

Gözenekli Malzemeler

12

Alternatif (Eş) Potansiyel

32

Renk Değiştirme

13

Tersinden Yapma

33

Homojenlik

14

Küresellik, Eğrilik

34

Parçaları Çıkarma Ve Yeniden Yapma

15

Dinamiklik

35

Özelliklerin Dönüştürülmesi

16

Kısmi Veya Aşırı Çalışma

36

Hal Geçişleri/ Faz Dönüşümü

17

Yeni Bir Boyuta Geçiş

37

Isıl Genleşme

18

Titreşim

38

Kuvvetli Oksitlendiriciler Kullanma

19

Periyodik Çalışma

39

Atıl Ortam/ Durağan Çevre

20

Faydalı Çalışmanın Sürekliliği

40

Kompozit Malzemeler

Altshuller incelemiş olduğu patentlerde problemleri teknik çelişki olarak ifade etmiş ve bu çelişkileri 39×39
Şeklinde bir matriste sınıflandırmışlardır. Bu matrisin satırları iyileşen özellikleri, sütunları ise kötüleşen
özellikleri içermektedir. Sütun ve satırın kesiştiği hücreye ise yine daha önceden çözülmüş ve
patentleştirilmiş buluşlardan elde edilen 40 Yaratıcı prensipten uygun olanları yerleştirmiştir. Çelişki
Matrisinde en fazla 4 çözüm önerisi sunulmaktadır. Bu prensipler problemin çözümüne yönelik yaratıcı
(patentlenebilir) çözüm elde etmek için kavramsal çözüm önerileri verecektir. Çelişkiler matrisinde yaklaşık
1600 hücre ve 6400 yenilikçi çözüm önerisi yeralmaktadır.
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TRIZ metodolojinin temeli 4 temel paradigmaya dayandırılmıştır. Bunlar; çelişkiler, ideallik, fonksiyonellik,
kaynakların etkin kullanımıdır[7]. Metodolojide problem temelde teknik bir sistem olarak algılanır. Her
sistem ise bir fonksiyonu icra etmektedir. TRIZ’ in özünde, çoğunlukla en az sayıda kaynağın konulmasıyla
çelişkilerin üstesinden gelerek teknik sistemlerin idealliğinin artırılması yatmaktadır. Dolayısıyla, yaratıcı
problem çözme için TRIZ, problemi bir sistem gibi algılamak, ideal çözümü ilk olarak görmek, çelişkileri
çözmek gibi şekillerde diyalektik bir düşünme yolu sağlamaya yarar[8]. Aşağıda TRIZ problemin şematik
gösterimi Şekil 1’ de yer almaktadır.

Şekil .1. TRIZ Problem Şeması

Yukarıda açıklanan temeller ışığında Altshuller TRIZ metodunu dört aşamalı bir süreci düzenleyerek
oluşturmuştur[9].
1.

Problemin belirlenmesi

2.

Problemin genel TRIZ problemiyle karşılaştırılması ve eşleştirilmesi

3.

Sorun çiftine karşılık gelen genel TRIZ çözümünün üretilmesi

4.

Sorunla alakalı uygun çözümün geliştirilmesi

TRIZ metodunda problemlere kavramsal olarak çözüm üretilir. Diğer bir deyişle problemlere detay çözümler
değil sistematik çözüm konseptleri sunar. Problem çözücüler için geniş çözüm önerileri içerisinde rehberlik
ederek yaratıcı/ inovatif çözüm konseptleri bulmasına yardımcı olur. TRIZ metodolojisinin temeli mevcut
durumun geçmiş deneyimlerin farklı bir versiyonu olduğu ve çözümünün bir benzerinin var olduğu kavramı
üzerine kurulmuştur[5].
TRIZ' in merkezi teknik problemlere yönelik kavramsal çözümler dizisidir. Bu çözümlerden herhangi birinin
uygulanması için problem kavramsal bir teknik probleme dönüştürülür. Kavramsal problem daha sonra bir
veya daha fazla kavramsal çözüm ile eşleştirilebilir. Tanımlanan kavramsal çözüm daha sonra orijinal olgusal
probleme cevap veren belirli, gerçekçi bir çözüm haline dönüştürülür. Bu yaklaşım, Şekil 2’ de TRIZ
problemlerinin çözülme sürecine genel bir bakış sunmaktadır. TRIZ' in bu özelliği, olgusal sorunlara
doğrudan somut gerçek çözümler bulmaya çalışan diğer geleneksel problem çözme yöntemlerinden (örneğin
beyin fırtınası) ayıran bir özelliktir[10].

Şekil. 2. TRIZ Problem Yaklaşımı

TRIZ metodolojisinin en önemli problem çözme aracı olan çelişki matrisi, 40 yaratıcı prensip, 39
mühendislik parametresi bu makale kapsamında incelenmektedir. Fakat TRIZ metodolojisinde buna benzer
bir çok temel TRIZ problem çözme aracı yer almaktadır. Bunlar; ARIZ, 76 standart çözüm, madde- alan
analizi, minyatür cüceler modeli, dokuz pencere yaklaşımı, BZM(boyut, zaman, maliyet) operatörü,
foksiyonel analiz olarak ifade edilebilir.
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3. TRIZ METODUNUN PROBLEME UYGULANMASI
3.1. Problemin Tanımlanması ve Açıklanması (Spesifik Gerçek Problem)
Fırınlarda kullanılan tepsi raf sistemleri, tepsiler ve bu tepsileri taşımaya yarayan raf arabasından
oluşmaktadır. Tepsilerin boyutlarının farklı olması ve farklı boyutlardaki tepsiler için farklı raf arabası
gerekmesi, gıda işletmelerinde her tepsi boyu için bir tepsi rafı arabası tedariğini gerektirmektedir. Rafların
çerçeve boyutları ile ilgili herhangi bir standart olmaması ve çerçevenin altına yerleştirilen destekleyicilerin
ısı iletimini etkilemesi nedeni ile farklı tepsiler aynı raf arabasında kullanılamamaktadır. Tepsiler için
kullanılan raf arabaları, kullanılmadığı durumlarda işletmelerde depolanmakta ve kapladığı alan sebebi ile
işletmeler için kullanılamayan atıl alanların oluşmasına ve maliyet artışına neden olmaktadır.
Bu kapsamda bu çalışmada iki problem tanımlanmış olup bunlar farklı boyutlardaki tepsilerin aynı raf
arabasında kullanılamaması ve raf arabalarının tasarımı gereği fazla yer kaplamasıdır.
Aşağıda Şekil 3.1’ de tepsi raf sistemi bileşenleri yer almaktadır. Raf sistemleri paslanmaz çelikten imal
edilen ana çerçeve, destek saçları, tekerlek sistemi ve tepsiden oluşmaktadır.

Şekil. 3.1 Tepsi Raf Sistemi

3.2. Problemin TRIZ problemine Dönüştürülmesi (Kavramsal Problem)
Tepsi raf sistemi problemi için çelişki analizi ve çelişki matrisinin kullanılması ile kavramsal çözüm önerisi
aranacaktır. Problem çözücüler için çelişkiler matrisinin kullanıldığı yöntem 3 adım olarak ifade edilebilir.
1.

Problemin neden çıktığı tespit edilmelidir.

2.

Çelişki durumları açıkça ortaya koyulmalıdır.

3.

Kaynaklar etkin kullanımı ile ideal çözüm hayal edilmelidir.

Problemi TRIZ ile tanımlar isek; tepsi arabasının farklı boyutlardaki tepsilere uyum sağlamasını istiyoruz.
Fakat farklı boyutlardaki tepsiler için farklı raf sistemi gerekiyor. Diğer yandan raf sisteminin kullanılmadığı
zaman fazla hacim kaplamamasını istiyoruz. Söz konusu sistem için iyileştirilmek istenen mühendislik
parametreleri; “hareketli nesnenin boyu”, “hareketli nesnenin alanı”, “hareketli nesnenin hacmi”, “uyum
sağlayabilirliği veya çok yönlülüğü” dür.
Eğer raf sistemini farklı boyutlardaki tepsiler için kullanmak ve depolama esnasında fazla yer kaplamamasını
istiyorsak raf sisteminin boyutunu, alanını ve hacmini değiştirmeliyiz. Kötüleşen mühendislik parametreleri ;
“hareketli nesnenin boyu”, “hareketli nesnenin alanı”, “hareketli nesnenin hacmi” dir.

3.3. Problemin TRIZ Çözümünün Üretilmesi (Kavramsal Çözüm)
Söz konusu parametreleri çelişki matrisine yerleştirdiğimizde bize 40 Yaratıcı Prensipten uygun olanları
gösterecektir. Aşağıda Tablo 4’ te çelişki matrisinin ilgili hücreleri yer almaktadır.

Tablo IV. Çelişkiler Matrisi[5].
Çelişkiler Matrisi

3. Hareketli nesnenin boyu
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5. Hareketli nesnenin alanı

7. Hareketli nesnenin hacmi
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3. Hareketli nesnenin
boyu
5. Hareketli nesnenin
alanı
7. Hareketli nesnenin
hacmi
35. Uyum
sağlayabilirliği veya
çok yönlülüğü

+

15, 17, 4

7, 17, 4, 35

14, 15, 18, 4

+

7, 14, 17, 4

1, 7, 4, 35

1, 7, 4, 17

+

35, 1, 29, 2

35, 30, 29, 7

15, 35, 29

Çelişkiler matrisinin probleme karşılık önerdiği yaratıcı çözümlere bakılmalıdır. TRIZ metodolojisinde
çözüm kavramsal olarak sunulmaktadır. Problemin çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ve tasarıma
dönüştürülmesi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Raf sistemi problemi için Çelişkiler Matrisinin
önerdiği çözümler; 6 defa 4. prensip, 5 defa 7 ile 35. prensip, 4 defa 17. Prensip, 3 defa 15, 1 ve 29. Prensip, 2
defa 14. Prensip ve 1’ er kez 2 ve 30. Prensiptir.
Yukarıda yer alan matrisin sık önerdiği prensipler öncelikle dikkate alınmalıdır. Bunlar aşağıda sıklık sırası
ile verilmiştir.
Prensip 4. Asimetri
Bir nesnenin şeklini simetrikten asimetriğe çevir.
Eğer bir nesne asimetrikse, asimetrik düzeyini artır.
Prensip 7. Birbirinin içine girebilme (Matruşka)
Bir objenin içine bir başkasının veya başkalarını iç içe yerleştirebilme.
Bir parçanın diğerindeki bir boşluğa girmesi.
Prensip 35. Parametre değişikliği.
Nesnenin fiziksel halini değiştirmek (katı, sıvı, gaz gibi).
Ölçülebilir parametreleri değiştirmek

3.4. Problem İçin Uygun Çözümünün Geliştirilmesi (Spesifik Gerçek Çözüm)
Yukarıda gösterilen prensipler sıklık derecesi göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Problem çözücülerin
yaratıcılık ve tasarım kabiliyeti ölçüsünde çözüm önerileri farklılık gösterecektir. Bu aşamada ideal çözüm ve
yaratıcı çözüm önerileri birlikte değerlendirilmeli, kavramsal çözüm önerileri probleme uygulanarak tasarım
tamamlanmalıdır.
Raf sistemi problemimiz için ideal çözüm raf sisteminin “kendi kendine farklı boyutlardaki tepsilere uyum
sağlaması ve yer kaplamaması” dır. İdeal çözüme bizi ulaştıracak yaratıcı prensipler yukarıda sıralanmıştır.
İlk üç yaratıcı prensip sırası ile; Prensip 4. Asimetri, Prensip 7. Birbirinin içine girebilme (Matruşka), Prensip
35. Parametre değişikliğidir.
Yukarıda yer alan prensipler dikkate alındığında raf sisteminin, asimetrik parçalardan tasarlanması, birbiri
içine geçen sistemlerden oluşması ve ölçülen parametrelerin değiştirilerek yapılması gibi çözüm önerileri
daha fazla sunulmuştur. Bu kapsamda raf sistemi problemi için ilk çözüm önerisi “parametre değişikliği” ve
“birbirinin içine girebilme” özellikleri değerlendirilmiştir. Parametre değişikliği ve asimetri prensibi Şekil
3.2.a’ da gösterildiği gibi destek metallerinin tasarımında, iç içe geçme özelliği ise Şekil 3.2.b’ de raf
sisteminin depolama alanında birbiri içine geçecek şekilde yerleştirilmesi için kullanılmıştır.
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Şekil. 3.2.a Asimetri, Parametre Değişikliği

Şekil. 3.2.b İç İçe Geçme

Solidworks programı ile tepsi raf sisteminin mevcut çalışma prensibi korunarak ve TRIZ’ in basit tasarım
konsepti ile iki inovatif tasarım önerisi geliştirilmiştir: Bunlar; Şekil 3.3.a’ da farklı boyutlu tepsiler için aynı
tepsi raf sisteminin kullanılmasına yönelik tasarım ve Şekil 3.3.b’ de ise tepsi raf sisteminin işletmelerde daha
küçük alanlarda depolanabilmesi için raf sisteminin birbiri içine girecek şekilde tasarlanmasıdır.

Şekil. 3.3.a Farklı Boyutlu Tepsilerin Kullanılması Şekil. 3.3.bTepsi Raf Sisteminin Depolanma Şekli

4. SONUÇ
Sonuç olarak inovasyon yapamayan şirketlerin ayakta kalmaları çok zordur. TRIZ metodolojisi inovatif
tasarım süreçlerinde kullanılabilecek bir yöntemdir. TRIZ yönteminin sorun tanımlama, fikir üretme ve
kavramsal çözüm geliştirme konularını kapsayan sistematik yaklaşımının kullanılması yoluyla örnek problem
için yenilikçi çözümler sağlayabileceği gösterilmiştir. TRIZ metodolojisinin kavramsal temelini oluşturan
problemi TRIZ metodu ile tanımlama (39 Mühendislik Parametresi), çelişkiler (Çelişki Matrisi), çelişkilere
karşılık gelen kavramsal çözüm önerileri (40 Yaratıcı Prensip) ve bu çözümlerin problem çözücünün
kabiliyetine göre tasarıma dönüşme aşamaları gösterilmiştir. Tepsi raf sisteminde kavramsal çözüm önerileri
dikkate alınarak TRIZ’ in basit tasarım konsepti ile iki inovatif tasarım önerisi geliştirilmiştir.
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