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ÖN SÖZ
Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok
akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli
olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve Beşeri
Bilimlere odaklanırken, diğerleri ise geleceğin bilim adamlarını
hazırlayarak, mühendislik bilimlerinin yeni alt alanları üretmeyi seçti.
Multidisipliner araştırmalar üzerinde çalışan bilim adamlarının artan
sayısı, yeni projeler ve mevcut araştırmayla ilgili fikirleri paylaşmak için
ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu. Multidisipliner
Çalışmaları kitabımız, multidisipliner araştırmalar yapan bilim adamlarını
bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için yeni tartışmaları
canlandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda bu kitapta Deri
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Ziraat, Nükleer Fizik ve Biyomedikal alanlarından oluşan
24 makaleye yer verilmiştir. Kitap multidisipliner çalışmaları
kapsadığından her disiplinin kaynak gösterme yönteminin farklı olduğu
gerçeği göz önünde tutulmuş ve bu nedenle de metinde kaynak gösterme,
ilgili disiplinin yaygın kullanım şekline göre düzenlenmiştir. Kaynak
göstermede Chicago Manual of Style kullanılırken kimi makalelerde de
APA sistemi kullanılmıştır. Kitabın ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda
bulunan yazarlara ve yazıların değerlendirilmesinde hakem olarak katkıda
bulunan meslektaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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I. BÖLÜM / VOLUME I

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
ENGINEERING SCIENCES

Deri Mühendisliği
Leather Engineering

DERİ ENDÜSTRİSİ İÇİN FARKLI BİR EGZOTİK DERİ:
MİDENİN KAREKTERİZASYONU VE KULLANIM
OLANAKLARI
A Different Exotic Leather for Leather Industry: Characterization and
Utilization Possibilities of Stomach
Selime MENTEŞ ÇOLAK & Fatma ŞEN
Giriş
Egzotik deriler; farklı cilt desenleri, diğer deri türlerinden farklılık
göstermekte ve nadir bulunur olmaları nedeniyle üretimi, büyükbaş ve
küçükbaş diğer deri türlerine kıyasla çok az miktarda yapılmaktadır.
Egzotik deriler genellikle küresel pazarda, yüksek fiyatlarla satılan
ayakkabılar, çanta, cüzdan ve giysi üretiminde kullanılır. Özel cilt
görünümüne sahip egzotik deriler, değerli deriler olarak nitelendirilmekte
ve özellikle lüks ürün tüketicileri tarafından ilgi çekmektedir. Hatta bilinen
normal derilere, baskı ve finisaj işlemleri ile egzotik deri cilt desenleri
verilerek ekonomik değeri attırılmaktadır.
Yılan, kertenkele, timsah, yılan balığı, devekuşu, emu, köpek balığı,
kurbağa, vatoz balığı v.b. gibi canlıların derileri egzotik deriler sınıfa
girmektedir (Şekil-1).

Şekil-1: Farklı egzotik deri ve ürün örnekleri

Egzotik deri üretimi, diğer derilerin üretiminden farklı bir yaklaşım
gereklidir. Üretim sırasında; cilde her hangi bir zarar verilmeden, cildin
doğal özelliklerini kaybetmeden, derinin stabilize edilmesi, boyanması ve
finisajlanması gerekir. Deri sektörü, dünya hayvan popülasyonuna
bağımlıdır ve sınırlı kaynaklarla çalışmaktadır. Ham madde sıkıntısı
nedeniyle, deri sanayisinde sürdürülebilirlik için, farklı deri türleri ve deri
benzeri kaynaklara yönelme daha önemli hale gelmektedir.
Mide, farklı bölümlerinde farklı cilt desen ve görüntüye sahiptir.
Kendine özgü deseniyle egzotik bir deri üretimi için kaynak olabilir. Çok
kolay bulunabilmesi nedeniyle diğer egzotik deri kaynaklarından daha
avantajlı durumdadır. Midede sindirim olayında farklı işlevleri bulunan,


(Doç. Dr.); Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İzmir, Türkiye. E-mail:
selime.mentes.colak@ege.edu.tr
 Ege Üniversitesi, a Fakültesi, İzmir, Türkiye.
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farklı morfolojik özelliklere sahip bölümleri vardır. Mideleri genellikle
dört bölümden oluşur (Şekil-2);
-İşkembe (Rumen)
-Börkenek (Retikulum)
-Kırkbayır (Omasus)
-Şirden (Abomasum)

Şekil-2: Midenin bölümleri ve cilt deseni görüntüsü

Midenin bölümleri incelendiğinde, her birinin yapısal özelliklerinin ve
cilt desenin farklı olduğu görülmektedir. Retikulum; Bal peteği görüntüsü
veren poligonal hücreler oluşmuştur. Deri sanayisi için midenin en ilgi
çekici kısmı; işkembe ve retikulum kısmıdır. Bu kısımların ayırıcı özelliği,
çarpıcı bir yüzey görünümüne sahip olmasıdır.
İşkembe (rumen); İç yüzeyi, şekil ve boyut bakımından kısa ve sivri
olandan uzun ve yapraklara kadar değişen çok sayıda papilladan
oluşmaktadır. Düzlemsel olarak midenin alanı 1.0-1.5 m2 civarındadır. Bu
alan hayvanın cinsiyetine, yaşına ve cinsine bağlı değişiklik gösterir.
Bu çalışmada, işkembenin egzotik deriler gibi çok farklı bir cilt
desenine sahip olması ve kolay bulunabilirliği nedeniyle deri sanayinde
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada, dana midesinin özelliklerinin
belirlenmesi, deri endüstrisi için değerlendirilerek midenin tüketim
mallarına dönüştürülmesi için amaçlanmıştır. Bu amaçla ham dana
midesinin ve bitkisel tabaklanmış dana midesinin fiziksel ve kimyasal
özellikleri tespit edilmiştir.
Materyal
Çalışmada kullanılan dana midesi, Pınar Entegre Et tesislerinden temin
edilmiştir. Midenin retikulum ve rumen bölgeleri kesilerek üretime
hazırlanmıştır. Bu kısımların arkasındaki yağlı dokular el ile
temizlenmiştir.
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Metot
1. Araştırmada kullanılan işkembelerin işlenmesi
Çalışmada, mide örnekleri aşağıdaki reçeteye göre bitkisel tabaklama
yöntemi kullanılarak mamul hale getirilmiştir (çizelge-1, 2).
Çizelge-1:Bitkisel tabaklanma reçetesi
İşlem

Kimyasal

°C

(%)

Süre(dk)

Yıkama

Su

20

400

30

Ön ıslatma

Su

20

400

30

Islatma

Su

20

400

Nanyonik ıslatma
maddesi
Yumuşatma

Su

0,5
20

Nanyonik ıslatıcı madde
Kireçlik

Su

1h

300
0,5

20

Sodyum sülfidrat

1

1h

Ca(OH)2

2,5

18h

Ca(OH)2

1

Gece bekler
30

Yıkama

Su

20

400

Kireç giderme

Su

20

150

Kireç giderici

1,5

30

Sama

Alkali sama enzimi

40

1

30

Yıkamax2

Su

20

200

15

Pikle

Su(°6be)

25

80

10

HCOOH

2

1h

Polialdehit

1

30

Su(3-4°be)

1

30

Disperge edici sintan

4

20

Elektrostabil yağlama
mad.

2

10

Mimoza

12

60

Dispergeedici sintan

2

20

Kebroko

12

45

1

15

Tabaklama

Elektrostabil yağlama
mad.
Formik asit

40

1

30’

pH:4,0
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Çizelge-2: Bitkisel Tabaklanmış İşkembe örneklerinin retenaj reçetesi
İşlem
Yıkama

Kimyasal
% 200 Su

(C )

Süre)

pH

40C
30’

% 0.2 okzalik asit
%0.2 Noniyonik Y.A.M.
Süz
Nötralizasyon

% 150 su

40

% 1 Glutardialdehit
% 1 Nötralizasyon yrd. mad.

30’

Yıkama

%200 Su

35

Retenaj

% 80 Su

40

4.5

10’

%1 Boya yrd.mad.

10’

% 2 Boya

60’

% 3 Anyonik reçineli tanen

20’

% 2 Fenolik sintan

20’

+% 50 su 55 C
% 8 Kombine yağlama mad.

Yıkama

60’

%1 formik asit

2*10’ +10’

% 200 su 30C

10’

Şekil-3: Mide örneklerinde yapılan kimyasal analiz ve testler

3,5
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5.Bulgular ve Tartışma
5.1.Ham Midenin ile İlgili Bulgular ve Tartışma
Midenin yağ içeriği, yapı olarak şekillerine göre farklılık
göstermektedir. Yağ tayini sonucunda ham midede örneklerindeki yağ
miktarı %2-5 arasında değişmektedir (Çizelge-3).
Çizelge-3: Ham mide örneklerinin yağ tayini ile sonuçlar
Örnekler

%Yağ

Rumen

2,03

Retikulum (Bal peteği)

4,93

Bu değerlere göre işkembe derileri yağ miktarı açısından sığır derilerine
benzer özellik göstermektedir. Ham midenin yağ miktarı göz alındığında
üretimde yağ giderme işlemi yapılmaması ya da az miktarda yağ giderme
işlemi yapılması yeterli olacaktır.
Doğal yağ miktarları;
-Koyun derilerinde % 5-30,
-Keçi derilerinde % 2-10,
-Sığır ve dana derilerinde % 2-6 arasında değişmektedir.
Deri türleri ile karşılaştırıldığında dana midenin düşük miktarda yağ
içerdiği görülmüştür.
Deri maddesi miktarı, deri kalitesi hakkında bilgi verir. Çalışmada ham
mide örneklerinde yapılan deri maddesi tayini sonucunda, ortalama olarak
% 24-30 arasında bulunmuştur.
En fazla deri maddesi miktarı ise, midenin rumen olarak adlandırılan
kısmında bulunmuştur. Mide örneklerinin deri maddesi miktarı, diğer
derilere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (çizelge-4 ).
Çizelge-4:Ham mide örneklerinde yapılan deri maddesi tayini
sıcaklığı sonuçları

ve büzülme

Örnek

% Deri maddesi

Büzülme Sıcaklığı (oC)

Rumen

30,35

65

Retikulum (petek)

24,7

63

Büzülme sıcaklığı, tabaklama işleminin ölçüsü belirler, kollagenin
sıcaklığa karşı gösterdiği davranış, stabiliteyi ifade eder. Büzülme
sıcaklığının düşük olması deride stabiliteyi sağlayan kollagen (özellikle H
köprüleri) liflerinden bir bölümünün koparak azaldığını, yüksek olması
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(tabaklanmış olması) ise, yeni çapraz bağları oluşarak arttığını gösteren bir
ölçütdür.
Çeşitli derilerin büzülme sıcaklıkları;
-Dana derisi için 65-67 °C,
-Koyun derisi için 60-65 °C,
-Keçi derisi için ise 62-64°C
Çalışmada kullanılan mide örneklerinde büzülme sıcaklığı, rumen
kısmında 65 oC, retikulum bölgesinde 63 oC olarak tespit edilmiştir. Diğer
deri türlerine benzer bir büzülme sıcaklığı değeri vermiştir.
5.2.İşlenmiş Mide örnekleri ile İlgili Bulgular ve Tartışma
Midenin bölümlerinin kendi arasında ise, büzülme sıcaklıkları
yönünden çok küçük değişimler gösterdiği görülmüştür. Birbirlerine
yakın değerler çıkmıştır. Bitkisel tabaklanmış mide örneklerinin büzülme
sıcaklığının 86-87,5 oC arasında değiştiği ortaya konulmuştur. Bitkisel tbk.
bir mamul derinin büzülme sıcaklığı 75-80°C’ dir (çizelge-5 ). Buna bağlı
olarak bitkisel tabaklanmış işkembe örneklerinin büzülme değerleri,
beklenenden daha yüksek olarak tespit edilmiştir.
Çizelge-5 :Bitkisel tbk midenin fiziksel özellikleri
Örnek

Rumen
Retikulum (bal eteği)

Büzülme
Sıcaklığı
( oC)
87,5
87

Çekme dayanımı ve uzama sonuçları
2

N/mm
9,3
7,4

% Uzama
33,2
30,5

Bitkisel tabaklanmış midenin bölümleri çekme dayanımı ve uzama
açısından elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; Rumen kısmında
çekme dayanımının 9,3 N/mm2, Retikulum kısmında ise, 7.4 N/mm2 olarak
tespit edilmiştir. Uzama değeri ise, Rumen kısmında % 33,2 olarak
bulunurken, retikulum kısmıda %30.5 olarak tespit edilmiştir (çizelge-5).
İşlenmiş mide bölümlerinin çekme mukavemeti değerleri düşük
bulunmuştur. Fakat çok farklı ve ilginç cilt desenleri nedeniyle ilgi
çekicidir. Bu deriler saraciye ve ayakkabı üretimi sırasında kullanılan
destek materyalleri ile mide kısımları güçlendirilerek kullanılabilir. Şekil4 ve 5’de ham ve işlenmiş midenin görüntüsü görülmektedir.
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Şekil-4: Ham ve Tabaklanmış ve boyanmış midenin görüntüsü

Şekil-5: Tabaklanmış ve boyanmış midenin görüntüsü
Sonuç
Mide, doğal cilt desenleriyle orijinallik taşımaktadır. Yeni ham madde
kaynakları yaratılması, materyallin bulunma kolaylığı da göz önünde
tutulduğunda, bu yönü onu estetik açıdan cazip hale getirmektedir.
Çalışma sonuçları, midenin mamul deri üretimi için kullanılarak
ekonomiye kazandırılması, özellikle yüksek katma değerli lüks deri
mamullerin üretiminde bir alternatif olabileceği ortaya konmuştur.
Mideden elde edilen deri, besleme (destek) maddeleri ile birlikte
kullanılarak, el çantaları, cüzdan, kemer, küçük aksesuarlar ve ayakkabı ve
iç dekorasyona kadar bir çok farklı amaçla değerlendirilebilir.
Kaynaklar
TS EN ISO 2589, Deri - Fiziksel ve Mekanik deneyler - Kalınlık tayini,
Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 11 s., 2016
TS EN ISO 3380, Deri – Fiziksel ve Mekanik deneyler – 100 Co ye kadar
olan sıcaklıklarda büzülme sıcaklığı tayini, Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara, 15 s., 2016
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TS EN ISO 2418, Deri – Kimyasal, fiziksel, mekanik ve haslık deneyleri
– Numune alma bölgeleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 21 s.,
2017
TS EN ISO 2419, Deri – Fiziksel ve Mekanik deneyler – Numune
hazırlama ve şartlandırma, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 12 s.,
2015
TS EN ISO 3376, Deri – Fiziksel ve Mekanik deneyler – Çekme
Mukavemeti ve uzama yüzdesinin tayini, Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara, 13 s., 2012
TS EN ISO 4044, Deriler – Kimyasal deneyler – Kimyasal Deney
numunelerinin hazırlanması, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 16 s.,
2017
T.S 4124, 1984, Mamul Deriler- Diklormetanda Çözünen Madde Tayini
Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
T.S 4134, 1985, Deri Maddesi Türk Standartları Enstitüsü, Ankara
İnternet Kaynakları
(1)

http://www.safakaydin.com.tr/2011/04/gevis-getiren-hayvanlarindort-bolumlu-midelerinin-dorduncu-bolumu

(2) http://webders.net/sindirim-sistemi-ders-20-366p2.html
(3) https://tr.wikipedia.org/wiki/Gevis getirenler
(4)http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/herbivores/r
umen_anat.html , 2018)

TRANSGLUTAMINAZ ENZİMİ İLE TERS AKIŞLI DERİ
ÜRETİMİ
Reversed Flow Leather Production by Transglutaminase Enzyme
Selime MENTEŞ ÇOLAK
1.Giriş
Deri sanayinde ekolojik derilere olan ilgi ve insan sağlığına uygun deri
üretimi ile ilgili yasal baskılar oldukça artmıştır. Derinin mamul hale
getirilmesi sırasında, farklı yöntemler ve kimyasallar kullanılmaktadır.
Kullanılan kimyasalların bir çoğunun deri ile yaptığı çapraz bağlar ile
derinin termal stabilitesi ve mekanik özellikleri arttırılmaktadır. Üretim
işlemleri sırasında kullanılan kimyasalların bazıları, insan sağlığını
olumsuz etkileyebilecek özellikler taşıması nedeniyle çevre kirliliğini
azaltan ürünlerin kullanılarak üretim yapılması, kullanılan kimyasal
madde miktarının azaltılması ve üretim sırasında oluşan atık suların kirlilik
yükünün azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle geleneksel
yöntemlere alternatif, daha çevreci ve ekolojik yöntemler aranmaktadır.
Bunun yanı sıra geleneksel deri üretiminin bir takım sorunları mevcuttur;
Geleneksel üretimin en önemli sorunları;
-Kullanılan kimyasalların yarattığı çevre kirliliği,
-Büyük miktarlardaki atıklar,
-Yüksek miktarda su kullanımı,
-Uzun proses süreleri,
-Yüksek enerji tüketimi ve
-Fazla işçilik yüküdür
Çevre ve sağlık bilincinin artması, tüketicinin üründe, bir çok
performans özelliklerini taşımasını istemesi, üreticiyi daha yüksek
performanslı, daha doğal, çevre ve insan sağlığına saygılı üretime
yönlendirmektedir.
Temiz üretim süreçlerinde, çevre kirliliğini azaltmak açısından
geleneksel teknolojilerin yerine; enzimlerin veya enzim destekli
yöntemlerin kullanımı yeni alternatif teknolojiler arasında üzerinde önemle
durulmaktadır.
Bu çalışmada, geleneksel üretim basamaklarının sıralaması
değiştirilerek (ters akışlı), çevre kirliliğinin azaltılması ve teknik olarak
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uygulanabilir enzim destekli, alternatif bir yöntem ile deri üretimi
amaçlanmıştır. Çalışmada, deri üretimi sırasında, ters akışlı deri üretim
işleminde, transglutaminaz enziminden yararlanma olanakları araştırılmış
ve bu enzimin kullanımının, deri özellikleri ve proses atık sularının kirlilik
yükü üzerine etkisi ortaya konulmuştur.
Transglutaminaz enzimi, gıda sistemlerinde, proteinlerinin fonksiyonel
özelliklerini değiştirmek için yaygın olarak kullanılan bir enzimdir.
Transglutaminaz enziminin en önemli özelliği; proteinler arasında
kovalent çapraz bağların oluşumunu katalizleyen enzim olmasıdır.
Ters akışlı deri üretim süreci; deri üretim süreçlerini iyileştirmek için
geliştirilmiş bir yöntemdir. Geleneksel deri işleme yöntemi 14-15 adımdan
oluşur ve bu sırada büyük miktarlarda organik ve inorganik atıklar ortaya
çıkmaktadır. Buna ek olarak, geleneksel metod ayrıca geniş bir pH
aralığında çalışılmaktadır. Geleneksel deri üretiminde sistem yap- geri al
mantığı ile çalışmaktadır. Üretim işlemleri için pH’ yükseltilir yada
düşürülür, bu pH değişiklikleri için kullanılan asit ve alkaliler tuz
oluşumuna neden olmaktadır. Bu durum, çevre ciddi için problem
oluşturmaktadır. Çalışmada, ters akışlı deri üretim süreci modifiye edilerek
proteinler arasında çapraz bağlar oluşturabilen transglutaminaz enziminin
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Böylece insan ve çevre sağlığı için daha
uygun deri üretimi yanı sıra kimyasal madde kullanımının ve atık kirlilik
yükünün azaltılması hedeflenmiştir. Araştırmada, deri üretimi sırasında,
ters akışlı deri üretim işleminde, transglutaminaz enziminden yararlanma
olanakları araştırılmış ve enzim kullanımının, deri özellikleri ve proses
atıksularının kirlilik yükü üzerine etkisi ortaya konulmuştur.
2.Materyal Yöntem
Çalışmada materyal olarak tuzlu kuru yerli keçi derileri kullanılmıştır.
Deriler; ıslatma, yumuşatma, kıl giderme kireçlik, kireç giderme- sama
işlemine kadar geleneksel yönteme göre, aynı şekilde işlendikten sonra
deriler dört gruba ayrılmıştır. Birinci grupta geleneksel deri üretim yöntemi
uygulanmıştır, bu grupta transglutaminaz enzimi kullanılmamıştır. Diğer
üç grupta ise, herhangi bir retenaj maddesi (dolgu) kullanılmadan % 1, 2
ve 3 oranlarında transglutaminaz enzimi ile ters akışlı deri üretim yöntemi
uygulanmıştır.
Trasglutaminaz enzimi Benosen firmasından temin edilmiştir
Ters akışlı yöntemde, tüm gruplarda yağlama oranı yarı yarıya
indirilmiş ve boyama işlemleri aynı oranlarda yapılmıştır. Farklı
yöntemlerle elde edilen derilerin özellikleri derilerin; hidrotermal
stabilitesi, çekme dayanımı, % uzama, % deride kromoksit miktarı TS
standartlarına göre tespit edilmiştir. İşlem sonunda ortaya çıkan atıksuların
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kirlik yükü hazır kitler kullanılarak Merck SQ 300 atık su fotometresinde
tespit edilmiştir.
Derilerin işlenmesi
I.Grup Deriler
Geleneksel deri üretim yöntemi ile aşağıdaki reçeteye göre işlenmiştir
(çizelge-1).
Çizelge-1:Transglutaminaz ile ters akışlı deri üretimi reçetesi
Pikle
%100 Su 25C
Tabaklama
% 10 Tuz 10’
%1 Formik asit 3*10’
% 1.5 Sülfirik asit (3*10’)+60’
pH: 3,2
+ % 8 Bazik kromsülfat 2h
% 1 Sülfite yağ 30’
% 0,5 MgO 6h+ Gece
Dinlendirme-Traş
Yıkama:%200 Su 10’
Nötralizasyonu:
% 150 su
%1 Na-Formiyat 20’
%1 Na-Karbonat 60’ pH: 5,5
% 50 Su 35C
%2 Fenolik sintan
45’
%1 Akrilik reçine
30’
%1 Melamin reçine 30’
% 2 Boya
45’
%100 Su 45C 45’
% 4 Sülfite yağlama mad.
% 4 Sentetik yağlama mad.
% 4 Lanolin bazlı yağlama mad.
%1,5 Formik asit (2*10’)+10’
Yıkama
%200 Su 10’

60’

II. Grup Derilerin üretimi;
%1, %2, %3 oranlarında transglutaminaz enzimi kullanılarak aşağıdaki
reçeteye göre, ters akışlı deri üretimi yapılmıştır. Retenaj işlemi sırasında,
geleneksel yöntemde kullanılan hiçbir dolgu maddesi kullanılmamıştır.
Transglutaminaz ile ters akışlı deri üretimi aşağıdaki reçeteye göre
yapılmıştır; (çizelge-2)
Çizelge-2:Transglutaminaz ile ters akışlı deri üretimi reçetesi
% 30 Su 35 C
% 2 Asit Boya 45’
Boyama
%2 Sülfite yağ 38C
Yağlama
%2 Sentetik yağ karışımı
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TG enzimi uygulaması
Tabaklama

%2 Lanolin bazlı yağ 60’
% X TG enzimi 2h (X= %1, %2, %3)
%0.5 Formik asit 2*10’ +10’
pH: 5.5
% 6 bazik krom sülfat 2,5h + Gece
pH; 3,8-4,0
Yıkama:% 200 Su 10’

2.Deri ve Atık banyoda yapılan Analiz ve testlerler
2.1.Atık banyoda yapılan testler
2.1.1.Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)
Farklı üretim yöntemleri ile işlemniş derilerin atıksularından örnek
alınarak Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) tespit edilmiştir. Örneklerin
kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değerleri, hazır KOİ kitleri kullanılarak
Merck SQ 300 markalı su ve atıksu fotometresinde, fotometrik yöntemle
tespit edilmiştir.
2.2.Deride yapılan Kimyasal Analizler ve Fiziksel Testler
Örneklerin hazırlanması
Kimyasal test uygulamaları için TS ENO ISO 2418’ e göre numune
alma bölgelerinden deriler alınmış ve TS EN ISO 4044’ e göre kimyasal
deney numuneleri standartlara göre hazırlanır.
Fiziksel testler için, TS EN ISO 2418’de belirtildiği şekilde fiziksel test
örnek alma bölgelerinden deri örnekleri alınarak TS EN ISO 2419’a göre
kondisyonlama işlemi yapılmıştır.
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2.2.1.Deride Krom Oksit Tayini
Derilerde bulunan krom oksit içeriği TS EN ISO 5398-1 standartlarına
göre yapılmıştır.
2.2.2.Deride Büzülme Sıcaklığı Tayini
Derilerin büzülme sıcaklığı testi TS EN ISO 3380’ye göre yapılmıştır.
2.2.3.Mamul Deride Çekme Mukavemeti ve % uzama Testi
Derilerin çekme mukavemeti ve % uzama Testi TS EN ISO 3376
standartına göre yapılmıştır.
3. Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonuçları incelendiğinde; %1, 2 ve 3 oranlarında
transglutaminaz enzimi kullanılarak yapılan ters akışlı deri üretim yöntemi
ile işlenmiş deri örneklerinin atık sularının kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)
değerleri; sırasıyla 16.980 mg/l, 18.170 mg/l ve 19.630 mg/l olarak
bulunmuştur.
Geleneksel yöntemle işlenen derilerin, tabaklama ve retenaj işlemleri
ayrı banyolarda yapılmaktadır. Bu nedenle, hem tabaklama işlemi sonucu
ortaya çıkan atık sular, hem de retenaj işleminden sonra ortaya çıkan atık
su örneği alınarak, her bir atık su örneğinde KOİ testi yapılmıştır.
Geleneksel yöntemde tabaklama işlemi sonrası oluşan atık suyun KOİ
değeri 3.780 mg/l olarak tespit edilmiştir. Geleneksel yöntemle işlenen
derilerin tabaklama işlemi sonrası yapılan retenaj işleminde ise, KOİ
değeri 25.790mg/l olarak bulunmuştur. İki işlem basamağının toplam
kirlilik yükü KOİ değeri; 29.570mg/l’dir. Oysa enzim destekli ters akışlı
deri üretiminde tabaklama ve sonrası işlemler tek banyoda
gerçekleştirilmektedir. Her iki üretim yöntemi, ortaya çıkan atık su
açısından incelendiğinde, enzimle yapılan ters akışlı deri üretim
yönteminde ortaya çıkan atık suların kirlilik yükünün daha düşük olduğu
görülmüştür (Çizelge-1 ).
Deriye bağlı krom miktarı deri kalitesi açısından önemli bir
parametredir. Derinin içerdiği krom miktarı ne kadar yüksek ise, bu durum
deri kalitesi için o kadar iyidir. Deriye bağlı krom miktarı açısından
çalışmadaki yöntemler incelendiğinde; enzim destekli ters akışlı yöntemle
işlenen deriler, krom tabaklama sırasında daha düşük oranda bazik
kromsülfat kullanılmasına rağmen, kontrol grubuna göre daha yüksek
oranda bağlı krom oksit içerdiği görülmüştür. Bu, ters akışlı işlemde krom
tabaklama sürecinin tamamı boyunca iyonize formda karboksil gruplarının
varlığından kaynaklanmaktadır (Çizelge-1).
Enzim destekli yöntemle üretilmiş derilerin diğer özellikleri
incelendiğinde, geleneksel yönteme göre üretilen, derinin özelliklerinin
daha iyileştiği tespit edilmiştir. Transglutaminaz enzimi kullanılan
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örneklerin hidrotermal stabilitesi, diğer deri örneklerine göre bir miktar
daha yüksek olduğu görülmüştür. Derilerin büzülme sıcaklığının; 123oC
ile 125oC arasında değiştiği ve %2 transglutaminaz enzimi kullanılan
örneklerin büzülme sıcaklığı diğer TG oranlarına göre daha yüksek
bulunmuştur. Geleneksel yöntemle işlenen derilerin hidrotermal stabilitesi
(büzülme sıcaklığı) ise; ortalama 120 oC olarak bulunmuştur (Çizelge-2).
Hem deney hem de kontrol işlemlerinden elde edilen derilerin kalitesinin
bir ölçüsü olan derilerin büzülme sıcaklığının 120 oC'yi aştığı
görülmektedir. Bu, enzim esaslı ters akışlı yöntemin derilerin temel
gereksinimini olan büzülme sıcaklığını olumsuz yönde etkilemediği
anlamına gelmektedir.
Çizelge-2: Çalışmada yapılan test ve analiz sonuçları
Büzülme
Sıc.(C)

Kopma muk.
N/mm2

%
Uzama

Deride Cr2O3
(%)

KOİ

1 TG

123

19,91

58,5

4,01

16.980

%2 TG

125

22,82

61,6

4,36

18.170

%3 TG

125

22,22

63,2

4,29

19.630
3.780

Geleneksel Tbk.
Geleneksel
Retenaj

mg/l

120

24,17

74,09

3,52

25.790

Mamul bir deride aranan özelliklerin başında çekme mukavemetinin
yüksek olması gelir, bunun yanı sıra uzama miktarının da yeterli seviyede
olması derilerin kalıba çekilmesi veya eğilip bükülme durumunda cilt
kısmında deformasyon olmaması liflerin geri dönülemez şekilde formunun
bozulmaması açısından oldukça önemlidir. Tranglutaminaz enzimi ile
yapılan ters akışlı yöntemle üretimi yapılmış derilerin, geleneksel
yöntemle üretilmiş deri örneklerine göre daha yüksek çekme mukavemeti
verdiği tespit edilmiştir. Deri örneklerinin çekme mukavemeti ve yüzde
uzama testi ile ilgili bulgular Çizelge-2’de verilmiştir.
Çalışma sonucu; geleneksel ve ters akışlı yöntemle işlenen subjektif
olarak değerlendirilmiştir. Ters akışlı derilerin; Yumuşaklık, dolgunluk
gibi tutum özelliklerinin daha iyi olduğu görülmüştür.
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Çizelge-3:Yöntemler arası farklılıklar
Geleneksel yöntem

Ters akışlı deri üretim yöntemi

-Geleneksel yöntemde 1kg deri
için yaklaşık 8kg su
harcanmaktadır.

-Ters akışlı deri üretiminde ise 1kg deri
için 2.3 kg harcanmıştır. (Üretim
sırasında kullanılan su tüketimi, Ters
akışlı yöntemde azalmıştır)

Geleneksel yöntemde işlem süresi
yaklaşık 16-17 h’dir.

Yeni yöntemde süre; 6-7 h’e
düşmektedir.
Proses süresi azalması nedeniyle
kullanılan enerji ve işçilik azalmaktadır.

4.Sonuç
Ters akışlı deri üretim sürecinde, proses tersine döndürülerek,
geleneksel deri işleme yöntemlerinde üretimde uygulanan birkaç
asitlenme-asitliğin giderilmesi adımı ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca
geleneksel deri üretiminde fazla miktarda su kullanılmaktadır. Ters deri
üretiminde yapılan çalışmalarda krom tüketiminin daha iyi olduğu, su
kullanımının azaldığı, tuz oluşumunun ve emisyon yükünün azaldığı,
enerji, zaman ve kimyasal tasarrufu sağlandığı yapılan önceki yapılan
çalışmalarda tespit edilmiştir. Çalışmada farklı olarak retenaj (dolgu
maddeleri) yerine Transglutaminaz enzimi kullanılarak biyo-retenaj
yapılmıştır. Yeni yöntemle insan sağlığı için tehlikeli olan kimyasalların
bir kısmı
elimine edilmiş olmaktadır. TG gıda üretiminde
kullanılmaktadır.
Geleneksel yöntemde kullanılan retenaj maddeleri, insan sağlığı için
tehlikeli kabul edilen kimyasallar içermekte ve kirlilik yükü yüksek
atıksulara neden olmaktadır. Yapılan çalışmada; ters akışlı deri üretim
yönteminde, retenaj işleminde kullanılan kimyasallar yerine
transglutaminaz enziminin kullanılması ile üretim sırasında kullanılan
kimyasal miktarının azaldığı ve atık suyun KOİ kirlilik yükünün düştüğü
görülmüştür. Araştırmada ters akışlı deri üretim sürecinde kullanılan
kimyasallar yerine, transglutaminaz enzimi kullanılarak üretilen derilerin
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geleneksel yönteme göre daha iyileştiği
tespit edilmiştir.
Geleneksel esaslı tabaklama operasyonlarındaki zorlukların giderilmesi
ve kirliliği azaltmak, proses zamanı ve kimyasal ve su tasarrufu sağlamak
için üstesinden gelmek için, ters akışlı deri üretimi ve bu üretimde
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Transglutaminaz enziminin kullanılabileceği ortaya konmuştur. Ayrıca
yöntem;
*Verimli hammadde ve enerji kullanımı sağlanmaktadır
*Hızlı ve yürütülmesi kolay bir süreçtir.
* Karlılık artar, üretim maliyetleri azmaktadır.
*Üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileşme sağlanmaktadır.
*Atık miktarının azalmaktadır.
*Enzim destekli yöntemde gerek kullanılan kimyasalların miktarının
azalmasından gerekse, transglutaminaz enzimi kullanılmasından dolayı
atık su kirlilik yükü
azalmaktadır. Dolayısıyla atık su arıtma
maliyetlerinde azalma sağlanır.
*Proses süresi kısalmaktadır.
*İş gücünden tasarruf sağlanmaktadır.
İnsanlık, gittikçe kirlenen dünyamızda doğayı ve kaynaklarını en iyi
şekilde korumak ve faydalanmak çabasındadır. Bu amaçla ekolojik
dengeyi bozmadan, insan ve çevre sağlığına zarar vermeden deri
ürünlerinin üretilmesi üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.
Çalışmada, enzim destekli- ters akışlı yöntemin, deri endüstrisi için;
sürdürülebilir, eko-etiket konseptli temiz deri üretimi için uygun bir
yöntem olarak kullanılabilir olduğu ve yöntem ile su, zaman ve enerji
tasarrufu sağlandığı yanı sıra atık suların kirlilik yükünün düştüğü ortaya
konmuşmuştur.
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RÜZGÂR SANTRALLERİNDEN OLUŞAN ÇEVRESEL
EKONOMİK GÜÇ DAĞITIM PROBLEMLERİNE ATEŞBÖCEĞİ
OPTİMİZASYON ALGORİTMASI YAKLAŞIMI
Firefly Optimization Algorithm Approach Obtained From Wind Power
Plants to Environmental Economic Power Distribution Problems
Nihat PAMUK
1.

Giriş

Elektrik sistemlerinde, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu enerji üretim
maliyetinin minimize edilmesi, Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım
Problemleri (ÇEGDP) olarak isimlendirilir (Aydın, 2014). ÇEGDP, enerji
sistemlerinin optimal olarak işletilmesinde karşılaşılan en temel
sorunlardan birisidir. Dünyada enerji alanındaki talep artışı, kentleşme ve
sanayileşme gibi çevresel faktörlere bağlı olarak sürekli bir biçimde
artmaktadır. Bu talebin oldukça büyük bir bölümü termik güç santralleri
aracılığıyla karşılanmaktadır (Karadeniz, 2016). Bu enerjiden en etkin bir
şekilde yararlanabilmek için termik güç santrallerinin optimal bir biçimde
yüklenmesi ve bunun için de öngörülen planlamanın hızlı ve doğru bir
şekilde yapılması gerekmektedir. Bu durum, termik güç santrallerinden
talep edilen enerjinin karşılanması aşamasında oluşan maliyetin minimize
edilmesini gerektirir.
Çevresel açıdan elektrik enerjisi üretiminde kullanılan en önemli
kaynaklardan birisi fosil kaynaklı yakıtlardır (Pamuk, 2016). Ülkemizde
elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık % 20’si fosil kaynaklı yakıtlarla
çalışan termik santraller vasıtasıyla sağlanır (Özyön, 2011). Termik
santrallerde fosil kaynaklı yakıtların kullanılması sonucunda, çevreye
zararlı emisyon gazları salınmaktadır. Bu emisyon gazları, hava kirliliğine,
asit yağmurlarına, küresel ısınmaya ve insan sağlığında bozulmalara neden
olmaktadır (Yalçınöz, 2011). Bu durum, termik santrallere ait emisyon gaz
dağılımının sürekli olarak kontrol altında tutulmasını gerektirir. Emisyon
gaz dağılım miktarının azaltılması, çevreye verilen zararın düşürülmesi
açısından büyük önem arz etmektedir. Emisyon gaz dağılım miktarı
hesaplanırken, sistemden talep edilen güçte bir değişiklik olmaması istenir.
Ekonomik emisyon dağıtım probleminin temel hedefi, sistem tarafından
talep edilen enerjiyi karşılarken, oluşacak emisyon miktarını minimum
yapmaktır. Bu durum ÇEGDP’nin önemini arttırmaktadır. ÇEGDP’nin
temel amacı, sistem tarafından talep edilen enerjiyi, sisteme ait bir takım
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kısıtları da göz önünde bulundurarak minimum maliyetle üretebilmektir
(Özyön, 2012).
Ekonomik yük dağıtım problemlerinde, maliyetin minimize edilmesi ön
plandadır ve oluşacak emisyon miktarı önemsenmemektedir. Ekonomik
emisyon dağıtım problemlerinde ise oluşacak emisyon miktarının
minimize edilmesi ön plandadır ve maliyet hesabı önemsenmemektedir.
Hem ekonomik yük dağıtımını hem de ekonomik emisyon dağıtımını
birlikte gerçekleştirmek amacıyla birleşik ekonomik yük-emisyon dağıtımı
yapılmaktadır. Birleşik ekonomik yük-emisyon dağıtımında ekonomik yük
dağıtımının ve ekonomik emisyon dağıtımının sonuçları birbirine bağımlı
olarak hesaplanmaktadır. Bu sayede, hem daha az emisyon salınımı
yapılmakta hem de daha ekonomik enerji üretimi sağlanmaktadır.
Enerji santrallerinin aktif güç çıkış değerlerinin ayarlanması,
enterkonnekte sistemden çekilen yük değerlerinin enerji iletim hatlarının
akım taşıma kapasitesi limitleri dahilinde minimum maliyetle
karşılanabilmesi, geleneksel ekonomik güç dağıtım problemlerinin
temelini oluşturur. Bu geleneksel ekonomik güç dağıtım probleminde ele
alınan üretim santrallerinden bazıları yenilenebilir enerji kaynaklı üretim
birimleridir. Rüzgâr santralleri, yenilenebilir enerji kaynaklı üretim
birimlerinin başında gelir. Enerji sistemlerine rüzgâr santrallerinin ilave
edilmesi, ÇEGDP’nin çözümünde de farklılıklar oluşturmaktadır. Sistem
tarafından talep edilen gücün bir kısmının rüzgâr enerjisinden karşılanması
durumunda, termik birimler tarafından üretilen elektrik enerjisinin yakıt
maliyeti azalacaktır.
Literatürde ekonomik güç dağıtım problemleri yeni geliştirilen iki farklı
hibrit optimizasyon algoritmalarıyla (Yaşar, 2011; Pamuk, 2016),
diferansiyel gelişim algoritması veya geliştirilmiş diferansiyel gelişim
algoritmalarıyla (Özyön, 2011), parçacık sürü optimizasyonu
algoritmasıyla (Özyön, 2011), yapay arı koloni optimizasyon
algoritmasıyla (Karaboğa, 2014), evrimsel programlama algoritmasıyla
(Wang, 1998), geliştirilmiş evrimsel programlama algoritmalarıyla, tabu
arama ve geliştirilmiş tabu arama algoritmalarıyla (Chatterjee, 2012),
yapay bağışıklık sistemi algoritmasıyla (Basu, 2011), geliştirilmiş grup
arama optimizasyon algoritmasıyla (Zare, 2012) ve bakteri yem arama
optimizasyon algoritmasıyla (Farhat, 2010) çözülmüştür. Bu çalışmada,
rüzgâr santrallerinden oluşan ÇEGDP’nin çözümü için son yıllarda ortaya
koyulan ve güçlü bir rastsal arama optimizasyon algoritması olan
Ateşböceği Optimizasyon Algoritması” (AOA) kullanılmıştır.
2. ÇEGDP’nin Formüle Edilmesi
ÇEGDP’nin formüle edilerek çözümü, güç sistemindeki enerji iletim
hatlarının akım taşıma kapasiteleri altında ağırlıklı toplam metoduyla
birleştirilmiş amaç fonksiyonunun (toplam rüzgâr maliyeti) minimize
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edilmesi şekliyle bulunur. Sistemdeki enerji üretim santrallerinin rüzgâr
maliyeti her bir birim için aktif güç üretiminin ikinci derece fonksiyonu
olarak alınmıştır.
Fn (PG ,n )  an  bn . PG ,n  cn . PG2 ,n

(1)

Eşitlik 1’de PG,n’nin birimi MW olarak alınmıştır. ÇEGDP’nin çözümü,
sistem kısıtları altında amaç fonksiyonunun minimize edilmesi şeklindedir.
Amaç fonksiyonu olarak kabul edilen sistemdeki toplam yakıt maliyeti
eşitlik 2 ile tanımlanmıştır. Kayıplı sistemlerdeki güç denge sınır değeri ise
eşitlik 3’deki gibi tanımlanmıştır (Pamuk, 2016).
FR (PG ,n ) 
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nNG

G ,n
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n

nNG
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(2)

)

 PYük  PKayıp  0

(3)

Termik üretim birimlerinin çalışma sınır değerleri eşitlik 4’deki gibi
tanımlanmıştır.
max
PGmin
(n  N G )
, n  PG , n  PG , n ,

(4)

Güç sistemindeki iletim hatlarında meydana gelen aktif güç kayıpları B
kayıp matrisi ile ifade edilmiş ve eşitlik 5’deki gibi tanımlanmıştır.
PKayıp 
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(5)

Minimize edilecek olan ÇEGDP’nin ağırlıklı toplam metodu ile
birleştirilmiş Amaç Fonksiyonu (AF) eşitlik 6’daki gibi tanımlanmıştır
(Özyön, 2011).
AF  w  Fn (PG ,n )  (1  w)
nNG

 E (P

nNG

n

G ,n

)

(6)

Eşitliklerde; γ ölçekleme faktörü, w ise (0 ≤ w ≤1) şeklinde değişen
ağırlık faktörünü ve NG sistemdeki tüm rüzgâr enerjisi santrallerinin
kümesini göstermektedir. Eşitlik 6’da w = 1.0 değeri sadece yakıt
maliyetinin, w = 0.0 değeri ise sadece emisyon miktarının minimum
olmasına karşılık gelmektedir. Sistemdeki toplam yakıt maliyeti
FToplam(PG,n) ile toplam emisyon miktarı ise EToplam(PG,n) ile tanımlanmıştır.
FToplam (PG ,n ) 
EToplam (PG ,n ) 
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Eşitlik 3’de verilen güç denge sınır değeri, rüzgâr santrallerinden elde
edilen elektrik üretiminin (Pw) güç sistemine ilave edilmesiyle eşitlik 9’da
gösterilen yapıya dönüşür.

P

nNG

G ,n

 ( PYük  PW )  PKayıp  0

(9)

Eşitlik 9’daki rüzgâr gücü (PW), rüzgâr santrallerinden elde edilen
optimal güç üretimini (POP)’ye bağımlı olarak sınırlandırır. Söz konusu
duruma ait matematiksel ifade eşitlik 10’da tanımlanmıştır.
Pkayıp  Pyük 

P

nNG

G ,n

 POP

(10)

3. Ateşböceği Optimizasyon Algoritmasının (AOA) Tanıtılması
AOA, ilk defa 2008 yılında bilim adamı Xin-She Yang tarafından
geliştirilmiş ve literatürdeki yerini almıştır. Sürü zekası algoritmalarına
dayalı bir optimizasyon yöntemi olarak çalışır. Bu algoritmanın temelini
ateşböceklerinin tek cins olması ve birbirlerini çekmeleri oluşturmaktadır.
Algoritmaya göre, her ateşböceğinin parlaklık ve çekicilik olmak üzere iki
özelliği bulunmaktadır (Pamuk, 2016). AOA’da üç temel kural
bulunmaktadır.
 Ateşböcekleri tek cins olup bütün ateş böcekleri birbirinden
etkilenebilmektedirler.
 Her ateşböceğinin çekiciliği sahip olduğu parlaklık ile ilişkilidir. Daha
az parlaklığa sahip olan ateşböceği daha fazla parlak olan ateş böceğine
doğru hareket etmektedir. Etrafında daha parlak ateşböceği
bulunmayan ateşböceklerinin hareketi rastgele seçilmektedir.
 Bir ateşböceğinin parlaklığı kullanılan amaç fonksiyon değerine göre
belirlenmektedir.
Ateşböceklerinin parlaklık değerlerinin hesabı eşitlik 11’de
tanımlanmıştır. Eşitlik 11’de; “I0” iki ateşböceği arasındaki uzaklığın sıfır
olduğu durumdaki orijinal parlaklık değerini, “γ” öğrenme katsayısını ve
“r” ise iki ateş böceği arasındaki mesafeyi göstermektedir.

I  I 0 e  r

2

(11)

Ateşböcekleri arasındaki etkilenme değerinin hesabı eşitlik 12 ve eşitlik
13’de tanımlanmıştır. Eşitlik 13’da; “β0” iki ateşböceği arasındaki
uzaklığın sıfır olduğu durumdaki etkilenme değerini, “γ” öğrenme
katsayısını ve “r” ise iki ateş böceği arasındaki uzaklığı göstermektedir.
ri , j  xi  x j 
   0 e  r

2



d
k 1

(x i ,k  x j ,k ) 2

(12)
(13)
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Birbirlerinden etkilenen ateşböceklerinin yeni konumları eşitlik 14’de
tanımlanmıştır. (i. ateşböceği, çekiciliği daha yüksek olan j.
ateşböceğinden etkilendiği durumdaki yeni konumu eşitlik 14’de
tanımlanmıştır.)


1

xi  xi   (x j  x i )   (R  )

(14)

2

Eşitlik 14’de; “xi” ve “xj”, sırasıyla i. ve j. ateşböceklerinin önceki

konumlarını, “ xi ” ise i. ateşböceğinin, j. ateşböceğine doğru hareketi
sonucu elde edilen yeni konumunu göstermektedir. “α” ve “R” sabit olup
çözümün yerel optimum noktalarına takılmasını engelleyen rastgele
sayılardır ve [0,1] aralığında değerler almaktadır.
4.

Optimizasyon Uygulamaları

Şekil 1’de IEEE 6 generatörlü 24 baralı elektrik güç sisteminin tek hat
şeması gösterilmiştir. Enerji santrallerinin bağlı olduğu baralara ait aktif
güç üretim değerlerinin limitler içerisinde olduğu kabul edilmiştir.

Şekil 1. IEEE 6 generatörlü 24 baralı elektrik güç sistemi tek hat şeması
Sistemin Pgüç = 236.4 MW değeri için AOA çözümü uygulanmıştır.
Yapılan çalışmada ölçekleme faktörü γ = 600, ışık kaynağı sayısı (görevli
ateşböceği sayısı) (M) 60, parametre sayısı (N) 5, wf max = 1.0, wfmin = 0.1,
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sınır limit değeri (çözüm geliştirememe durum değeri) 20, Toplamhata =
5x10-5 MW ve iterasyon sayısı 100 olarak alınmıştır. Problemde kullanılan
rüzgâr santrallerine ait bakım maliyet fonksiyon katsayıları, emisyon
katsayıları ve aktif güç üretim sınır değerleri tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Enerji üretim santrallerinin birim maliyet fonksiyonları,
emisyon katsayıları ve aktif güç üretim limitleri
Parametre
a
b
c
d
e
f
g
h
PGmin
PGmax

DG1
20
100
100
3.652
-4.624
4.337
1.0E-5
4.146
40
230

DG2
30
230
60
1.838
-4.147
5.158
1.0E-4
4.615
25
175

DG3
15
150
90
4.182
-4.244
5.0816
5.0E-5
5.143
50
100

DG4
10
100
80
3.626
-3.855
5.143
5.0E-5
7.864
50
185

DG5
20
120
130
4.095
-4.089
4.656
1.0E-5
4.166
35
100

DG6
15
245
95
2.331
-3.944
3.933
1.0E-3
3.456
20
310

AOA’nın ÇEGDP’ne uygulanabilmesi amacıyla MATLAB R2017b
programlama yazılımı kullanılmıştır. Söz konusu yazılım Intel(R)
Core(TM) i7-4720HQ 3.6 GHz işlemciye sahip ve 8 GB RAM bellekli bir
bilgisayarda çalıştırılmıştır. Elde edilen B kayıp matrisi değerleri aşağıda
verilmiştir.

 0.00230
 0.01687

 0.00270
 B  
 0.0237
 0.00839

 0.0217

 B    0.0012
0

0.00160

0.0355

0.02840

0.0145 0.0157

0.0113

0.02430

0.00470

0.05820

0.0354

0.0020 0.0660

0.0034

0.0184

0.1740

0.01780

0.00130

0.0120

0.02780

0.01860

0.00653 

0.01370

0.0380

0.00380

0.01653

0.04860 

0.00150

0.0023 0.000370 0.00130 0.00940

0.07130

0.01270 

0.00370 




0.02380 



 B   0.0005132
00

Ağırlık değerleri w = 1.0’dan başlayarak 0.1 aralıklarla w = 0.0 olana
kadar 100 iterasyon ile çalıştırılmış ve optimal sonuçlar elde edilmiştir.
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Tablo 2’de AOA ile elde edilen elektrik santrallerine ait çıkış güçleri
verilmiştir.
Tablo 2. IEEE 6 generatörlü 32 baralı elektrik güç sistemi için AOA
yaklaşım değerleri
Ağırlık
değeri
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Elektrik santrallerinin üretim birimlerinden
elde edilen pu cinsinden çıkış güçleri
DG1
DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
0.255 0.345 0.855 0.627 0.754 0.244
0.123 0.316 0.880 0.612 0.743 0.212
0.188 0.354 0.876 0.613 0.745 0.264
0.341 0.361 0.880 0.662 0.734 0.289
0.195 0.386 0.856 0.637 0.764 0.291
0.199 0.391 0.864 0.665 0.752 0.312
0.205 0.403 0.830 0.661 0.720 0.314
0.225 0.411 0.804 0.614 0.708 0.398
0.315 0.439 0.796 0.590 0.693 0.353
0.242 0.444 0.804 0.598 0.696 0.371
0.261 0.458 0.792 0.633 0.682 0.386

Tablo 3’de 0’dan 1’e kadar olan her bir ağırlık değeri için AOA’nın
IEEE 6 generatörlü 24 baralı elektrik güç sistemine uygulanması
sonucundaki maliyet, emisyon ve hat kayıp değerleri gösterilmiştir.
Şekil 2’de AOA’nın IEEE 6 generatörlü 24 baralı elektrik güç sistemine
uygulanmasından elde edilen toplam yakıt maliyet değerlerinin değişim
grafiği gösterilmiştir. Şekil 2’de toplam yakıt maliyetinin rüzgâr santralleri
için yaklaşık olarak 6. iterasyondan sonra çok az değiştiği hatta 10.
iterasyondan sonra neredeyse hiç değişmediği görülmüştür.
Termik santraller için ise, yaklaşık olarak 12. iterasyondan sonra çok az
değiştiği, 20. iterasyondan sonra ise neredeyse hiç değişmediği
görülmüştür. Bu durum IEEE 6 generatörlü 24 baralı rüzgâr santrallerinden
oluşan elektrik güç sisteminin toplam yakıt maliyeti değişiminin AOA
çözümünde, 10. iterasyonda problemin optimal çözümüne yakınsadığını
göstermiştir.
Termik santrallerden oluşan sistemin ise, 20. iterasyonda problemin
optimal çözümüne yakınsadığını göstermiştir. Şekil 2’deki rüzgâr ve
termik santraller için çizdirilen değişimlerin eşzamanlı olarak azalması
yapılan işlemlerin doğruluğunu göstermektedir.
Tablo 3. IEEE 6 generatörlü 24 baralı elektrik güç sisteminin maliyet,
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emisyon ve hat kayıp değerleri
Ağırlık
(w)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Maliyet
FToplam
380.062
385.147
389.352
392.716
394.046
398.651
400.635
402.011
404.360
406.749
408.467

Emisyon
EToplam
0.0653
0.0630
0.0613
0.0604
0.0587
0.0581
0.0574
0.0566
0.0434
0.0377
0.0363

İletim Hattı
Kayıpları (pu)
0.0953
0.1029
0.1036
0.1051
0.1058
0.1101
0.1149
0.1157
0.1181
0.1203
0.1204

Şekil 2. Toplam yakıt maliyetinin iterasyonlara göre değişim grafiği
Şekil 3’de ise AOA’nın IEEE 6 generatörlü 24 baralı elektrik güç
sistemine uygulanmasından elde edilen toplam emisyon miktarındaki
değişim grafiği gösterilmiştir.
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Şekil 3. Toplam emisyon miktarının iterasyonlara göre değişim grafiği
Şekil 3’de toplam emisyon miktarının rüzgâr santralleri için yaklaşık
olarak 4. iterasyondan sonra çok az değiştiği hatta 8. iterasyondan sonra
neredeyse hiç değişmediği görülmüştür. Termik santraller için ise, yaklaşık
olarak 10. iterasyondan sonra çok az değiştiği, 15. iterasyondan sonra ise
neredeyse hiç değişmediği görülmüştür. Bu durum IEEE 6 generatörlü 24
baralı rüzgâr santrallerinden oluşan elektrik güç sisteminin toplam
emisyon miktarı değişiminin AOA çözümünde, 8. iterasyonda problemin
optimal çözümüne yakınsadığını göstermiştir. Termik santrallerden oluşan
sistemin ise, 15. iterasyonda problemin optimal çözümüne yakınsadığını
göstermiştir. Şekil 3’deki rüzgâr ve termik santraller için çizdirilen
değişimlerin eşzamanlı olarak azalması ve rüzgâr santralleri için daha az
iterasyonda yakınsama sağlaması (rüzgâr santralleri temiz enerji grubunda
olduğu için emisyon miktarının az olması) yapılan işlemlerin doğruluğunu
göstermektedir.
5.

Sonuçlar

Bu çalışmada, ateşböceği optimizasyon algoritması valf nokta etkili
konveks olmayan ÇEGDP’nin çözümü için IEEE 6 generatörlü 24 baralı
elektrik güç sistemine uygulanmıştır. Uygulama iki aşamalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, elektrik güç sisteminin rüzgâr
santrallerinden oluştuğu kabul edilmiş ve çözülmüş, ikinci aşamada ise güç
sisteminin termik santrallerden oluştuğu kabul edilerek çözüm yapılmıştır.
Çözüm işleminde ağırlık faktörü 0,0’dan başlayarak 0,1’lik artımlarla 1,0’a
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kadar değiştirilmiştir. AOA ağırlık katsayısının her bir değeri için en iyi
sonuca ulaşmaya çalışmıştır. Sonuç olarak, yerel optimumlara takılmadan
global optimumu hızlı bir şekilde yakalayan, çok az miktarda parametre
içeren, kolay kodlanabilir bir algoritma olan AOA’nın ağırlıklı toplam
metodu ile birleştirilmiş ÇEGDP’ne kolayca uygulanabileceği
gösterilmiştir. Sonraki çalışmalarda AOA algoritması daha fazla
geliştirilerek çözüm uzayının çok büyük olduğu ve çok fazla matematiksel
metodun kullanıldığı kısa ve uzun dönem hidrotermal ÇEGDP’ne
uygulanacaktır.
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DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİNDEKİ AŞIRI
GERİLİMLERİ ÖNLEMEK İÇİN YÜK ALTINDA KADEME
DEĞİŞTİRİCİ PARAMETRE ETKİSİNİN YAPAY SİNİR
AĞLARI KULLANILARAK BELİRLENMESİ
Determination of Under Load Tap Changers (ULTCs) Parameter Effect
to Prevent Overvoltage in Distribution Transformers Using Artificial
Neural Networks
Nihat PAMUK
1.

Giriş

Karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip olan elektrik güç sistemlerinden
çekilecek olan yüklerdeki ani değişimler, enerji kalitesinde bozulmaya ve
istenmeyen gerilim değişimlerine neden olmaktadır. Karakteristik yapıları
farklı olan darbeli yüklerin sistemdeki gerilim değişimlerine karşı oldukça
duyarlı olmaları, literatürdeki gerilim kararlılığı konusundaki çalışmaları
arttırmıştır.
Geleneksel güç sistemlerde gerilim kontrolü genel olarak iki farklı yol
ile sağlanmaktadır. Bunlar; güç sistemlerindeki senkron jeneratörler veya
şönt kapasitörler ile görünür güç değerleri kontrol edilerek gerilim
değerlerinin değiştirilmesi ve dağıtım transformatörlerindeki online
kademe değiştiriciler kullanılarak istenilen gerilim profillerinin elde
edilmesidir (Ara, 2011).
Dağıtım transformatörleri üzerinden çekilen darbeli yüklerin
oluşturduğu ani gerilim değişimleri, elektrik güç sistemini olumsuz şekilde
etkilemekte ve büyük bir problem oluşturmaktadır. Bu problemi çözmek
için “Yük Altında Kademe Değiştirici” (YAKD) özelliğine sahip olan
dağıtım transformatörleri kullanılmaktadır (Dohnal, 2001; Dohnal, 2002).
Son yıllarda YAKD’li transformatörlerin kontrolünü sağlamak için birçok
çalışmalar yapılmıştır. YAKD’li transformatörlerin Yapay Sinir Ağları
(YSA) tabanlı kontrolü ile reaktif gücün kontrolünü koordineli olarak
sağlayan çalışmalar önerilmiştir (Ersavaş, 2011; Yamaçlı, 2011).
Statik Güç Dengeleyicisi (SGD) ile YAKD’li transformatörlerin reaktif
güç kontrolünü sağlayan kontrol sistemleri önerilmiştir (Çöteli, 2010;
Abacı, 2015). Ayrıca YAKD’li transformatörler ile beslenen dağıtım
fiderlerindeki dengesiz yüklenmeler nedeniyle oluşan düzensiz bara
gerilimlerinin ayarlanabilmesi için hibrit bir kontrol modeli önerilmiştir
(Kim, 2005).
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Elektrik güç sistemlerinde bulunan ve YAKD özelliğine sahip olan
dağıtım transformatörlerinden, kademe değişimine bağlı olarak elektrik
sistemindeki reaktif güç akışını ve gerilim kontrolünü düzenlemesi
istenmektedir (Singh, 2012). Bu yapıdaki dağıtım transformatörlerine ait
kademe ayarı değiştirildiğinde eşdeğer devrelerine ait seri ve şönt admitans
değerleri değişmektedir (Milano, 2011). Bu durum, kademe ayarlı dağıtım
transformatörlerinin bağlı olduğu elektrik güç sistemlerinde bara admitans
yapısını değiştirmekte, sistemdeki aktif ve reaktif güç akışını
etkilemektedir (Okyere, 2007; Adebayo, 2016).
Özellikle esnek alternatif iletim sistemleri (FACTS) bu ihtiyaca cevap
verebilmek için üstünde çalışılan güncel konulardan birisidir. FACTS’ler
ile güç akışı kontrol edilebileceği gibi (Döşoğlu, 2012), gerilim ve
harmonik düzenleyici olarak da kullanılabilmektedir. Bu kapsamdaki
YAKD’li transformatörler gerilim kontrolünde kullanılan en önemli
sistemlerden biridir. Elektrik santrallerindeki üreticiler YAKD’li
transformatörlerin kademe ayarını istenen gerilim değerine getirmek
suretiyle tüketicilere kararlı ve anma gerilim profiline yakın gerilim
değerleri sunarlar (Hartung, 2014).
Bu çalışmada, elektrik güç sistemlerindeki YAKD’li transformatörlerin
kademe oranının ayarlanabilmesi amacıyla çok katmanlı YSA algoritması
kullanılmıştır. Sistemin çıkış güçleri ile yüklenme eğrilerinin dinamik
olarak değişimi göz önünde bulundurulmuş ve MATLAB R2017a
programı yardımıyla benzetimler yapılmıştır. Benzetim sonuçlarına göre
dağıtım transformatörlerinin tap değerleri, YSA ile belirlenmeye çalışılmış
ve kullanılan algoritma sayesinde, bara gerilim değerlerinin gerçek ve
tahmini değerleri arasındaki fark en aza indirgenmiştir. Benzetim sonuçları
arzu edilen dağıtım transformatörü çıkış gerilim değerini kısa zamanda
yakalayarak başarılı bir performans göstermiştir.
2.

Yük Altında Kademe Değiştiricilerin Tanıtılması

YAKD (şalter); transformatör çıkış gerilimini ayarlamak amacıyla yük
altında kademelerini değiştirerek, üç fazlı maksimum 600A nominal akımlı
ve tek fazlı maksimum 1500A nominal akımlı, 50 Hz frekanslı ve 35kV,
63kV, 110kV, 170kV, 220kV ve 380kV anma gerilimli dağıtım ve güç
trafolarında kullanılır. Üç fazlı şalter, yıldız bağlantısının nötr noktasında
kullanılırken, tek fazlı şalter ise her türlü bağlantı grubu içerisinde
kullanılabilir. YAKD şalter, yağ bölmesi, ayırıcı anahtar ve kademe seçici
olmak üzere üç ana kısımdan oluşan tipik bir kombine şalterdir. Şekil 1’de
YAKD şalterinin görünümü verilmiştir.
YAKD, ayırıcı anahtar ünitesi; tahrik ünitesi, yalıtılmış döner mil,
enerji biriktirme mekanizması, anahtar mekanizması (kontak sistemi) ve
kademe geçiş direncinden oluşmaktadır (Viawan, 2007). Enerji biriktirme
mekanizması, anahtarlama mekanizmasının direk olarak üzerine
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yerleştirilir ve yalıtılmış mili tahrik eder. Geçiş direnci anahtarlama
mekanizmasının alt kısmına monte edilir. Böylelikle ayırıcı anahtar yağ
bölmesinin içerisine kolaylıkla kurulup takılabilecek bir set oluşturulur.
Yalıtılmış döner mil özel olarak imal edilmiş yalıtım çubuğu, eşitleme
halkası ve mil piminden oluşur. Milin kendisi yalnızca ayırıcı anahtarı ve
kademe seçiciyi tahrik eden bir tahrik mili değil, aynı zamanda kademe
değiştiricinin ana toprak yalıtım seviyesindeki göstergesidir. Ayırıcı
anahtarının işletimi, enerji biriktirme mekanizmasınca gerçekleştirilir.
Enerji biriktirme mekanizması eksantrik çark, tahrik edilmiş üst kızak, alt
kızak, enerji depolama ve sıkıştırma yayı, kılavuz rayı, mandal, kam çarkı
ve dirsekten oluşur (Dong, 2004).

Şekil 1. YAKD şalter görünümü
Geçiş dirençleri spiral olarak sarılmış, yüksek ısıya dayanıklı nikel
krom tellerden yapılmıştır. Oynar kontaklar ve iyi yalıtım kapasitesine
sahip alt ve üst kılavuz çubuklar kılavuz yuvasına monte edilir ve
dönüştürme segmanının kavisli yuvasına döner pinlerle bağlanır. Durağan
kontaklar, ark söndürme hücreleri ile birbirinden ayrılır ve kavisli bir plaka
üzerine yerleştirilir. Anahtarlama mekanizması işletildiğinde oynar
kontaklar, kılavuz plakasının kılavuz yivi boyunca hareket eder ve kavisli
plakanın iç duvarındaki durağan kontakların belirli sırasına göre
anahtarlama operasyonu yaparak YAKD’yi çalıştırır. Segman yerinde
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arıza olması durumuna karşı monte edilmiş bir kompanzasyon yayı
mevcuttur, böylelikle anahtarlama sırası, kontakların yanmasından sonra
değişikliğe uğramayacaktır. Şekil 2’de ayırıcı anahtar ünitesi, yağ bölmesi
ve kontak yapısı gösterilmiştir.

Şekil 2. YAKD şalter ayırıcı anahtar ünitesi görünümü
3. Yapay Sinir Ağları (YSA)
Yapay Sinir Ağları (YSA), insan beyninden esinlenerek geliştirilmiş,
ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi
belleğine sahip işlem elemanlarından oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi
işleme yapılarıdır. Bir başka deyişle, biyolojik sinir ağlarını taklit eden
bilgisayar programlarıdır (Elmas, 2007).
YSA, paralel dağıtılmış işlem, sinirsel-işlem, doğal zekâ sistemleri ve
makine öğrenme algoritmaları gibi isimlerle de anılmaktadır. YSA insan
beyninin bazı organizasyon ilkelerine benzeyen özellikleri kullanmaktadır.
İnsan beyninin fonksiyonel özelliklerine benzer şekilde, öğrenme,
ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, özellik belirleme ve
optimizasyon gibi konularda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır
(Öztemel, 2006).
Örneklerden elde ettikleri bilgiler ile kendi deneyimlerini oluşturur ve
daha sonra, benzer konularda benzer kararları verirler. YSA günümüzde
birçok probleme çözüm üretebilecek yeteneğe sahiptir. YSA’nın temel
birimi işlem elemanı ya da düğüm olarak isimlendirilen yapay bir sinirdir.
Bir yapay sinir, biyolojik sinirlere göre daha basit olmasına karşın,
biyolojik sinirlerin dört temel işlevini taklit ederler. Şekil 3’de yapay bir
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sinir (düğüm) gösterilmiştir. Girişler x sembolüyle gösterilmiştir. Bu
girişlerin her biri ağırlık w ile çarpılır. Basitçe bu ürünler eşik değeri θ ile
toplanır ve sonucu oluşturmak için etkinlik işlevi ile işlem yapılır ve y
çıkışı alınır. Tüm YSA bu temel yapıdan türetilmiştir. Bu yapıdaki
farklılıklar YSA’nın farklı sınıflandırılmalarını sağlar. Bir yapay sinirin
öğrenme yeteneği, seçilen öğrenme algoritması içerisinde ağırlıkların
uygun bir şekilde ayarlanmasına bağlıdır.

Şekil 3. Yapay bir sinir (düğüm) görüntüsü
4.

Örnek Elektrik Test Sistemi ve Uygulanan Senaryolar

Bu çalışmada IEEE 6 generatörlü, 30 baralı örnek elektrik test sistemi
kullanılmıştır. Şekil 4’de kullanılan sistemin tek hat şeması gösterilmiştir.
Çalışmada iki girişli ve tek çıkışlı bir YSA yapısı kullanılmıştır. Giriş
verisi olarak dağıtım transformatörlerine bağlı orta gerilim barasının
gerilim ve aktif güç değişimi, çıkış verisi olarak ise kademe değerleri
kullanılmıştır. Denetlenen sistemin çıkışı ve aynı sistemin bir önceki çıkış
değerleri YSA algoritması giriş verileri olarak kabul edilmiştir. İncelenen
elektrik sisteminin nominal yükü 185 MW’tır.
Enterkonnekte sisteme bağlı her bir tüketim barasındaki yük değeri,
nominal yük değerinin ±%15 oranında değiştirilmesiyle oluşacak olan
yükteki belirsizlikler de sisteme ilave edilmiştir. Bu veriler 1 dakikalık
aralıklarla alınmış ve 1 günlük veri bilgisi için 1440 adet veri değeri
kullanılmıştır. Kabul edilebilir frekans değeri çıkış olarak verilmiş ve
sistemin denetiminde kullanılmıştır. Öğrenme algoritmasına ait katsayı
değeri 0.25 olarak seçilmiştir. Giriş ve çıkış değerleri arasındaki arıza
sinyalleri tespit edilerek, YSA algoritmasına ait ağırlık değerleri söz
konusu arıza sinyalleriyle güncellenmiştir.
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Şekil 4. IEEE 6 generatörlü, 30 baralı güç sisteminin tek hat şeması
YSA yapısında 5 adet saklı katman ve doğrusal olmayan aktivasyon
fonksiyonu kullanılmıştır. Doğrusal aktivasyon fonksiyonu ise çıkış
katmanında kullanılmıştır. Gerilim değişimini uygun referans değerinde
sabit tutmak için YSA denetleyici referans ile yük barası çıkış gerilimi
karşılaştırılarak bir hata değeri elde edilmiştir. Söz konusu hata değerini
azaltmak için sistemi referans değere yaklaştıracak kademe değerinin
bulunması hedeflenmiştir.
Kademe değerinin ayarlanması YAKD parametre değerinin
güncellenmesiyle yapılmaktadır. İşlem operatörü, kullanılan her giriş
değerine karşılık bir çıkış değeri üretmektedir. Kullanılan referans verisi
ile elde edilen çıkış verisi karşılaştırılarak hata değeri bulunmaktadır. Elde
edilen bu hata değerine göre YSA’ya ait parametre güncelleme işlemi
yapılmaktadır.
Sistemin 3, 13, 18, 19, 26 ve 30 numaralı baralarına bağlı olan dağıtım
transformatörlerine YAKD ilave edilerek Matlab/Simulink programında
modellenmiştir. YAKD’li dağıtım transformatörleri sırasıyla 3-2, 3-4, 314, 3-15, 3-16, 3-27, 13-12, 18-17, 18-19, 18-20, 19-18, 26-25 ve 30-5
dağıtım baralarının gerilim değerlerini kontrol etmektedir.
Şekil 5’de DG1 generatörünün bağlı olduğu sistemin Simulink modeli
gösterilmiştir. Şekil 6’da tüm generatörlerin bağlı olduğu YAKD’li
transformatörlerin Simulink modeli gösterilmiştir.
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Şekil 5. DG1 generatörünün bağlı olduğu sistemin Simulink modeli

Şekil 6. IEEE 6 generatörlü, 30 baralı güç sisteminin Simulink modeli
Benzetim sonuçlarında, enerji dağıtım hattının empedansı X=0.25 (perunit) pu ve şönt empedansı Bl=0.045 pu olarak alınmıştır. Dağıtım hattının
direnci çok küçük olduğundan dolayı ihmal edilmiştir (R=0). YAKD’nin
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kaçak reaktansı Xt=0.02 pu olarak alınmıştır. Tahmin edilen gerilim
değerleri öğrenme katsayısıyla orantılı olarak sürekli güncellenmiştir.
Tablo 1’de iki girişli ve bir çıkışlı 5 adet saklı katmandan oluşan yapay
sinir ağı hücresindeki her katmana ait giriş - çıkış ağırlık değerleri ile
ölçülen ve tahmin edilen YAKD’li dağıtım transformatörüne ait bara giriş
gerilim değerleri verilmiştir.
Tablo 1. YSA tabanlı kontrolörün giriş-çıkış katmanlarına ait ağırlık
değerleri ve YSA ile elde edilen bara gerilim değerleri
Kademe Katman Giriş
Çıkış
Değeri Değeri Ağırlığı Ağırlığı

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0.2534
-0.2167
0.1649
0.2458
0.1953
0.2257
0.1158
0.1870
-0.1863
0.2578
0.1687
0.2365
-0.2280
0.1720
0.0135
-0.0438
0.0145
0.1577
0.2568
0.0113
0.1426
0.2410
0.0325
0.2310
0.1723
-0.0314
0.0036
0.2526
0.1358
-0.1544

0.1442
-0.0953
0.3562
-0.1042
0.3215
0.1337
0.1263
0.0865
0.0054
-0.1271
-0.015
0.2668
0.1962
0.2298
-0.1451
0.2649
0.1836
0.01286
-0.3246
0.2521
-0.0214
0.1045
0.2841
0.2133
-0.2002
0.2619
-0.2568
0.2851
0.1107
0.1471

Ölçülen Bara
Tahmini
Gerilim
YSA Gerilim
Değeri
Değeri

28.976 kV

29.084 kV

30.731 kV

30.628 kV

31.637 kV

31.812 kV

33.058 kV

33.364 kV

34.587 kV

35.013 kV

35.918 kV

35.296 kV
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Oluşturulan 1440 adet veri setinden ilk 900 veri seti öğrenme amacıyla
kullanılmıştır. Sonraki 270 veri seti doğrulama amacıyla ve son 270 veri
seti de test amacıyla kullanılmıştır. Şekil 7-12’de her bir kademe için elde
edilen YSA sonuçları gösterilmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde, ilk dört kademe için YSA algoritmasından iyi
sonuçlar elde edilirken, son iki kademede dağıtım transformatörlerine bağlı
baraları kontrol eden gerilim değerlerine ait sonuçlar diğerleri kadar iyi
yakınsamadığı görülmüştür.

Şekil 7. Kademe-1’deki YAKD’li dağıtım transformatörü gerilim çıkışı

Şekil 8. Kademe-2’deki YAKD’li dağıtım transformatörü gerilim çıkışı
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Şekil 9. Kademe-3’deki YAKD’li dağıtım transformatörü gerilim çıkışı

Şekil 10. Kademe-4’deki YAKD’li dağıtım transformatörü gerilim çıkışı
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Şekil 11. Kademe-5’deki YAKD’li dağıtım transformatörü gerilim çıkışı

Şekil 12. Kademe-6’daki YAKD’li dağıtım transformatörü gerilim çıkışı
5.

Sonuçlar

Sunulan bu çalışmada, elektrik dağıtım sistemindeki tüketim baralarına
bağlı YAKD’li dağıtım transformatörlerine ait orta gerilim çıkış değerinin
istenilen gerilim değeri aralıklarında elde edilebilmesi amacıyla, dağıtım
transformatörüne ait kademe değerini ayarlayacak öğrenme algoritmasına
sahip YSA tabanlı bir modelleme önerilmiştir. Önerilen bu yaklaşım ile,
literatürde aynı amaca yönelik benzer çalışmalardan farklı olarak, çok
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sayıda ve farklı bağlantı grubu şekline sahip YAKD’li transformatör içeren
elektrik dağıtım sistemlerinde, kademe değiştirici parametre etkisinin
belirlenmesi sağlanmıştır. Bu parametre etkisi dikkate alınarak, dağıtım
transformatörlerindeki aşırı gerilim kaynaklı arıza sayıları azaltılacak,
elektrik dağıtım sistemine bağlı elektriksel teçhizatların arızalanarak servis
harici olmaları önlenecektir. Söz konusu durum, elektrik dağıtım
sektöründeki enerji kalitesinin ve sistem güvenilirliğinin artmasını
sağlayacaktır.
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INVESTIGATION OF EFFECT OF NOZZLE DIAMETER IN
AM60 POWDER PRODUCTION BY GAS ATOMIZATION
METHOD
Mehmet AKKAŞ1 & Tayfun ÇETIN & Süleyman GÜNDÜZ
Mustafa BOZ
1. Introduction
Magnesium is the lightest of the structural metals, which makes it one
of the favoured metals for obtaining weight reductions in automotive,
aerospace and defence industry applications. Because of the fact that it’s
low density of 1.74 g/cm3, it is still widely used because of its lightness to
according to other metals (iron, aluminium). Magnesium are generally
alloyed with elements such as aluminium, zinc, manganese, zirconium and
rare earth elements so as to improving the strength, corrosion and high
temperature strength of magnesium [Neite et al. 1996; Yıldırım et al. 2013;
Dieringa et al. 2017]. AM series magnesium alloys are commonly using
due to their low cost, developed corrosion resistance and high mechanical
strength can be obtained by the addition of aluminium and manganese
[Xing et al. 2016]. Furthermore, powder metallurgy has been improving as
an option to the production methods such as casting, metal cutting, hot and
cold working [German 1994]. Powder production method is made by four
different methods. These methods are mechanical, chemical, electrolysis
and atomization. Gas atomization method is one of the most commonly
used method to attain fine and spherical powders. The most significant
justification to want fine and spherical is that powder-powder surface
contact in pressing and sintering of stages is required to be homogenous
and multi directional [Karagöz et al. 2009]. Atomization system is be
defined as the break up and solidification of molten metal into very small
droplets with air, water and gas pressure or mechanically. For this reason,
atomization operation is be divided into four parts including, water
atomization, centrifugal atomization, vacuum atomization and gas
atomization. Production of more than 60% of the metal and non-metallic
powders with gas atomization makes this method superior. Atomization
gases such as air, nitrogen, helium and argon can be used as pressurized
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fluid to break up the molten metal bundle in gas atomization. Actually, it
is possible to produce all kinds of metal and alloy powders that can be
melted by using gas atomization method [Uslan et al. 2010].
In powder production by gas atomization method, parameters such as
gas type, gas pressure, nozzle diameter and melting temperature are being
used. As the atomization gas pressure increased, the temperature and
viscosity of molten metal decrease, which enables the production of
smaller size and spherical powders [Aydın et al. 2007].
2. Materials and Methods
In this study, gas atomization system which given in Fig 1 is used.

Figure 1. Gas atomization system

M. Akkaş & T. Çetin & S. Gündüz & M. Boz | 53

For experimental studies, AM60 magnesium alloy ingot was supplied
from Varzene Metal A.S. Powder production at different nozzle diameter
was practiced by using argon gas in AM60 magnesium alloy powder
production. As a result of experimental studies, the effect of nozzle
diameter on the powder particle size and distribution and the shape of the
produced powders were investigated.
Gas atomization unit be on the point of being metal melting furnace,
atomization tower, nozzle and nozzle holder, powder collecting unit, gas
pressure ramp, cyclones and control panel consists of seven basic parts.
The metal melting furnace, has been manufactured in the manner to operate
continuously at approximately 1200 ºC. Through the melting operation,
gas inlet and outlet units onto the gas atomization unit were assembled on
the sides of the melting furnace. Because these units are providing the form
a shielding gas atmosphere and to prevent the formation of oxide during
and after the period of time atomization. Metal melting process was
performed in a stainless steel melting pot placed in the furnace. The
temperature of the molten metal has been measured by means of two Type
K thermocouples, one of which was dipped in a stainless steel melting pot
and other one was located outside the melting pot. The atomization tower
has been manufactured from stainless steel in the manner it wouldn’t
collide the wall of the tower during the atomization of the powders. The
closely matched nozzle and circular perforated supersonic nozzle holder
was used to atomize liquid metal. The nozzle was placed on the nozzle
holder in the metal melting furnace. Manufactured powders are gathered
in the powder collection unit at the bottom of the atomization tower. The
method of measurement and adjustment of the gas pressure was made by
manometer which three argon tubes were connected to the gas pressure
ramp. For the discharge of the gas used from the atomization tower and the
hold of fine powders, two cyclones which connected in serial to each other
were assembled.
3. Experimental Studies
For powder production, experimental studies carried out in the gas
atomization unit and AM60 magnesium alloy powders was produced by
using argon gas. AM60 magnesium alloy ingot was heated to 820 ºC in a
stainless steel melting pot in a metal melting furnace and held at this
temperature for one hour. After that, the melt was atomized at 35 bar gas
pressure and 2, 3, 4 and 5 mm nozzle diameter.
Powder size analyses were performed by using the Mastersizer 3000
model device at the Bartın University Central Research Laboratory. The
SEM (Scanning Electron Microscope) images analyses of the produced
AM60 magnesium alloy powders were taken from the “Carl Zeiss Ultra
Plus Gemini Fesem” brand device from Karabuk University Institute of
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Iron and Steel Research Laboratories. Crystalline phases present in
produced powders were determined by XRD (X-Ray Diffractometry) by
way of RIGAKU-Ultimate IV model device. The chemical compound of
produced AM60 magnesium alloy powder, XRF (X-Ray Fluorescence
Spectrometry) analysis was determined with RIGAKU ZSX Primus II
model device.
4. Results
The particle size values of produced AM60 magnesium alloy powders
are given as 10% (Dv,10), 50% (Dv,50), 90% (Dv,90) of volume distribution
and span values in Table. In addition to that, the specific surface area is
given in Table so as to determine the powder shape depending on variables.
The value of specific surface area is calculated by the equation:
𝑆=

𝑉𝑚 𝑥 𝑁 𝑥 𝛼
𝑚 𝑥 22400

(1)

where S is specific surface area (m2/g), N the Avogadro constant, α the
effective cross-sectional area of one adsorbate molecule (m2), m the mass
of the test powder (g) [Usp 29]. As is seen in Table 1, powder particle size
decreased as the specific surface area increased. The Dv,50 of value powders
at constant 820 ºC temperature and different nozzle diameter was obtained
as 83,3 µm at 2 mm nozzle diameter and 35 bar atomization gas pressure
(Table 1).
Nozzle diameter is known to have an important effect on the size and
shape of powder in the powder production with gas atomization. Unal and
Aydın, in these study “High Efficient Metal Powder Production by Gas
Atomization Process” emphasized the most important parameter for
production of fine powders efficiently is the velocity of the atomizing gas
[ Ünal et al. 2007]. It is seen in Table that the powder particle size reduced
as the gas pressure increased. Smaller particle size in powder production
was carried out because of the fact that there is more energy transfer to
melt metal as the gas pressure increased. As is seen in Figure 2, powder
particle size decreased as the atomization gas pressure increased.
Table 1. Size values of AM60 magnesium powders produced
Nozzle
Diameter
(mm)

Dv,10
(µm)

Dv,50
(µm)

Dv,90
(µm)

Specific
Surface
Area (m2/g)

Span

2

34,2

92,5

304

91,38

3,141

3

31,9

90,5

289

98,55

2,838

4

26,2

88,8

229

113,6

2,179

5

24,8

83,3

214

136,2

2,150
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5. Discussion
When the SEM image which is given in Fig 2 was examined, particle
size of powders was significantly decreased.
Figure 2. SEM images of AM60 magnesium alloy powders produced at

(a

(b

(c)

(d

Acicular

Spherical

different nozzle diameter. a) 2 mm b) 3 mm c) 4 mm d) 5 mm
Antipas, on the study “Gas Atomization of Aluminium Melts:
Comparison
Ligament of Analytical Models” emphasized particle size decreased as
the atomization gas pressure increased [ Antipas 2012]. When the SEM
appearances of the produced AM60 magnesium
Flake alloy powders were
examined, it wasSpherical
observed that the powders had ligament, acicular,
complex, flake, droplet and spherical shapes (Figure 3). But the shape of
the produced powders generally turned ligament, acicular, complex and
flake into droplet
and spherical depending on nozzle diameter.
Complex

Droplet

Droplet
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Figure 3. SEM image showing the general appearance of AM60
magnesium alloy powder
Figure 6 shows the XRD pattern of atomized AM60 magnesium alloy
powder.
α-Mg
β-Mg17Al12

Intensity
(counts)

Mn

Figure 6. XRD pattern of atomized AM60 magnesium alloy powder

2-theta
(deg) that the AM60 magnesium
This result of the XRD analyses indicate
alloy powder is composed of α-Mg matrix, β-Mg17Al12 second phase
particles and Mn were determined [Kondori et al. 2017].
AM60 magnesium alloy powder produced, whose chemical analysis is
presented in Table 3, contained 92,84 wt % Mg, 5,91 wt % Al, 0,43 wt %
Mn, 0,29 wt % Si, 0,20 wt % Na and 0,15 wt % Fe. It is seen in XRD
results given in Figure 5 that Mg and Al combined to form Mg17Al12
precipitate.
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Table 2. Chemical composition analysis (XRF) result of the AM60 alloy
powder
Constituent

Mg

Al

Mn

Si

Na

Fe

Weight in %

92,84

5,91

0,43

0,29

0,20

0,15

4. Conclusions
The following results were obtained in this study conducted on the
characterization of AM60 powder produced by the gas atomization method
applying different parameters.
1. Powders in different shapes and sizes were obtained with gas
atomization method. The smallest powder size was obtained at 820°C, in
2 mm nozzle diameter and at 35 bar gas pressure.
2. It was observed that the powder size decreased for Dv,50 from 92,5
μm to 83,3 μm depending on the decreasing nozzle dimeter.
3. It was determined from XRD and XRF results that the produced
AM60 alloy powder was composed of α and β (Mg17Al12) phases in the
structure.
4. With decreasing the nozzle diamater, it was found that the powder
shape changed from the ligament and the acicular to the droplet and
spherical structure. Shares of individual kinds of shape of obtained powder
were determined in relation to total surface of the material.
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GAZ ATOMİZASYON YÖNTEMİ İLE AM60 TOZU
ÜRETİMİNDE GAZ BASINCININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Effect of Gas Pressure on AM60 Powder
Production by Gas Atomization Method
Tayfun ÇETİN & Mehmet AKKAŞ & Serkan ISLAK
Mustafa BOZ
1. Giriş
Metal imalat yöntemleri arasında yer alan toz metalurjisi oldukça
yaygın kullanım alanına sahip olan bir yöntemdir. Bu yaygın kullanımın
nedeni, imalat kalitesinin yüksek olması ve ekonomik olarak çok karmaşık
parçaların
imalatının
yapılmasının
mümkün
olmasından
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu tür bir yöntem ile çeşitli malzemelerin
üretimi zamanla artmakta ve geleneksel metal işleme yöntemlerinin yerini
almaktadır [1,2]. Toz metalurjisi ile üretim; metal veya metal olmayan
malzemelerin tozlarının üretimi ve üretilen bu tozların harmanlanıp veya
karıştırıldıktan sonra istenen geometriyi alacak şekilde bir kalıbın içinde
preslenip daha sonrada sinterleme işlemi uygulanarak yapılan bir imalat
yöntemidir [3,4]. 1 mm’den daha küçük boyuta sahip oldukça ince
karakteristikte katı parçacıklar toz olarak nitelendirilebilir [5]. Tozlar
genellikle metaliktir ve bir tozun en önemli özelliği hacminin yüzey
alanına göre düşük olmasıdır [6]. Üretilen tozun belirgin özellikleri ise toz
üretim yöntemlerine ve üretim parametrelerine bağlı olarak değişmektedir.
Toz metalürjisinde metalik tozların üretim yöntemlerini bilmek, imal
edilecek toz ve imalatı yapılacak olan malzeme için son derece önemlidir.
Tozların imalatında kimyasal bileşimi ve saflığı ne kadar önemliyse
parçacık boyutu, parçacık boyut dağılımı, parçacık şekli ve tozların
yapıları da o kadar önemlidir [7-9].
Genel olarak her malzeme toz haline getirilebilir. Toz haline getirme
işlemi genellikle atomizasyon, kimyasal ayrıştırma ve elektroliz gibi 3
farklı yöntemle yapılmaktadır. Atomizasyon, eritilmiş metalin düşey veya
yatay bir şekilde akıtılırken, gaz veya su püskürtülerek toz haline
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getirilmesi işlemidir [10,11]. Bu yöntemin en önemli özelliği tozların
şeklinin ve biçiminin kontrol edilebilmesidir. Yüksek kapasitede ve ucuz
toz üretmek için genellikle su veya gaz atomizasyon yöntemi tercih
edilmektedir [12]. Gaz atomizasyon yöntemiyle üretilen tozların genel
özellikleri; düzgün yüzeyli küresel toz üretimi, küçük çaplı tozların hızlı
katılaşması, seri üretime imkân sağlaması ve ergitilen metalin kimyasal
bileşiminin değişmemesi gibi sıralanabilir [13]. Toz şekli ayrıca tozların,
görünür yoğunluk, preslenebilirlik, ham mukavemet ve sinterlenebilirlik
gibi özelliklerini etkiler. En yüksek görünür yoğunluğa sahip olan toz ise;
küresel tozlardır. Düzgün şekilli tozların preslenebilirliği kolay olurken,
karmaşık şekilli tozların preslenebilirliği daha zor olmaktadır [14]. Gaz
atomizasyonu ile toz üretiminin bu özelliklerden dolayı, gaz atomizasyonu
çok fazla uygulama ve üretim için tercih edilmektedir.
2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada, Karabük Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat
Mühendisliği Bölümünde Şekil 1’de görülen gaz atomizasyon ünitesinde
yapılmıştır. Gaz atomizasyon ünitesinde, magnezyum alaşımı olan AM60
tozunun üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim parametreleri olarak AM60
alaşımına benzerlik gösteren malzemelerde kullanılan parametreler ve
literatür göz önüne alınmıştır. Bu amaçla, deneysel çalışmalar; 795 °C
sıcaklıkta, 2 mm nozul çapında ve 4 farklı gaz basıncı (5,15,25 ve 35 bar)
uygulanarak yapılmıştır. Ergiyiği atomize etmek ve koruyucu gaz
atmosferi oluşturmak için argon gazı kullanılmıştır.
Kontrol Paneli

Ergitme Fırını
Toz
Siklon 2

Siklon1

Atomizasyon
Kulesi

Gaz Sistemi
Gaz Sistemi

Toz Toplama
Ünitesi

Şekil 1. Gaz atomizasyon ünitesi
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2.1. Üretilen Tozların Analizi
Toz boyut analizleri, Mastersizer 3000 model cihaz ile yapılmıştır.
Ölçümler esnasında taşıyıcı olarak saf su kullanılmıştır. Üretilen AM60
alaşım tozlarının SEM görüntüleri “Carl Zeiss Ultra Plus Gemini Fesem”
marka cihazdan alınmıştır. SEM’de alınan görüntüler için tozlar, ‘carbon
tape’ üzerine dökülmüş ve altın ile kaplanmıştır. Kimyasal bileşimin
belirlenebilmesi amacıyla tozların XRD ölçümleri, RİGAKU-Ultima IV
modeli cihaz ile yapılmıştır. Üretilen tozların kimyasal bileşimini
belirlemek için XRF ölçümleri ise RIGAKU ZSX Primus II modeli cihaz
yardımıyla alınmıştır.
3. DENEYSEL SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Bu bölümde; 795 °C sıcaklık, 2 mm nozul çapı ve 5, 15, 25 ve 35 bar
farklı gaz basınçları uygulanarak üretilen AM60 tozlarının üretim
parametrelerine bağlı olarak toz boyutu ve şekli, mikroyapı özellikleri
tartışılmıştır.
Üretilen tozların (atomizasyon ünitesinden alındığı şekliyle) nozul çapı
ve gaz basıncına bağlı olarak Dv (10), Dv (50) ve Dv (90) toz boyut
oranları ve spesifik yüzey alanları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Üretilen tozların boyut ve spesifik yüzey alanları
Gaz
Basıncı
(bar)

Dv
(10)
(μm)

Dv
(50)
(μm)

Dv
(90)
(μm)

Spesifik
Yüzey
Alanı
(m2/kg)

5

60,8

157

398

52,68

15

35,1

99,2

162

98,39

S3

25

29,8

84,4

150

115,3

S4

35

24,2

71,8

140

122,3

Deney
Sıcaklığı
(°C)

Nozul
Çapı
(mm)

S1
S2
759

2

Tablo 1 incelendiğinde üretilen AM60 tozlarının ortalama toz boyut
değerleri (Dv (50)) artan gaz basıncı ile küçüldüğü görülmektedir. En
küçük toz boyut değeri S4 kodu ile verilen 35 bar atomizasyon gazı
basıncında üretilen toz olmuştur ve ortalama toz boyut değeri 71,8 olarak
tespit edilmiştir.
Üretilen magnezyum alaşımı AM60 alaşımı tozlarının genel
görünümlerini gösteren SEM görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir.
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Küresel
Ligament

Pulsu

Damlamsı
Çubuksu

Şekil 2. Üretilen AM60 tozunun SEM görüntüsü.
Şekil 2’de verilen SEM görüntüsü incelendiğinde tozların genel
görünümlerinin ligament, damlamsı, çubuksu, pulsu ve küresel şekilli
olduğu görülmektedir.
Üretilen magnezyum alaşımı AM60 tozlarının artan atomizasyon gaz
basıncına göre toz şekil değişimlerini gösteren SEM görüntüleri Şekil 3’de
verilmektedir.
5 bar

Karmaşı

15 bar

Küresel
Karmaşı

Pulsu

Pu

25 bar

Küresel

Kü

Damlams
Kar
Da

35 bar

Küresel

Kü
Dam
Damlams
Dam
Damlams

Pulsu

Damlams

Küresel

Kü

Şekil 3. AM60 magnezyum alaşımı tozlarının SEM görüntüleri.
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Düşük atomizasyon gaz basınçlarında üretilen tozların, toz şekli genel
olarak karmaşık, ligament ve damlamsı şekillerde olduğu halde, yüksek
atomizasyon gaz basınçlarında üretilen tozların, toz şeklinin ligament ve
damlamsı yapıdan damlamsı ve küresel yapıya doğru değiştiği
gözlemlenmiştir.
Şekil 4’de magnezyum alaşımı AM60 tozunun XRD sonucu verilmiştir.
α-Mg
β-Mg17Al12

Yoğunluk (sayılan)

Mn

Şekil 4. AM60 magnezyum alaşım tozunun XRD grafiği.

2-theta
XRD sonuçları incelendiğinde, yapıda α (Mg ana matris) fazı, β fazı
olan Mg17Al12 ve Mn fazı görülmektedir.
Tablo 2’de gaz atomizasyon yöntemi ile üretilen magnezyum alaşımı
AM60 tozunun XRF kimyasal bileşim analiz sonuçları verilmiştir.
Tablo 2. Üretilen AM60 tozlarının kimyasal bileşimi
Element

Al

Mn

Si

S

Ca

Mg

İçerik (%)

6,18

0,23

0,02

0,007

0,005

Kalan

Tablo 2 incelendiğinde, üretilen AM60 magnezyum alaşım tozunun
kimyasal bileşimi % 6,18 Al, % 0,23 Mn, % 0,02 Si, % 0,007 S, % 0,005
Ca ve geri kalanı Mg elementinden oluştuğu tespit edilmiştir.
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4. Genel Sonuçlar
Gaz atomizasyonu yöntemi ile üretilen magnezyum alaşımı AM60 tozu
için aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.
 Gaz atomizasyonu yöntemi ile toz üretimi Gaz Atomizasyon
Ünitesi’nde gerçekleştirilerek, farklı şekil ve boyutlarda tozlar elde
edilmiştir. En küçük toz boyutu 35 bar atomizasyon gaz basıncında elde
edilmiştir.
 Atomizasyon gaz basıncının artması ile toz boyutunun küçüldüğü
ve toz şeklinin ligament, pulsu, karmaşık yapıdan damlamsı ve küresel
yapıya doğru değiştiği tespit edilmiştir.
 XRD sonuçlarında, yapıda α (Mg ana matris) fazı, β fazı olan
Mg17Al12 ve Mn fazı tespit edilmiştir.
 XRF kimyasal analiz sonuçlarında gaz atomizasyonu ile toz olarak
üretilen AM60 malzemesinin kimyasal bileşiminin neredeyse aynı olduğu
tespit edilmiştir.
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TOZALTI ARK KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN BASINÇLI
KAP ÇELİKLERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
The Microstructural and Mechanical Properties of the Pressure Vessel Steels to
Combined with Submerged Arc Method
Yakup KAYA & Aslı CANLI

1. Giriş
Basınçlı kaplar yüksek sızdırmazlık gerektiren tank ve depolar şeklinde
tanımlanabilir. TSE’ye göre, “Basınçlı kap, 0.490×105 Pa (0.5 Atü) ve
daha yüksek basınçlı gaz ve sıvıların üretiminde, taşınmasında veya
depolanması işleminde kullanılan küre, silindir formuna sahip küre, koni
veya silindir biçimli hacimlerin birleştirilmesinden elde edilen atmosfere
dirençli kaplardır.” Bir başka deyişle, dıştan ve içten basınç dayanımı
istenen kap olarak tanımlanabilirler [1]. Basınçlı kap imalatında genel
anlamda kullanılmakta olan malzeme türü karbonlu çeliklerden oluşur.
Bunun yanı sıra bazı özel koşullarda demir dışı metaller (Ni, Al, v.b.),
ostenitik çelikler ve ferritik çeliklerde kullanılmaktadır [2]. Basınçlı
kapların birleştirilmesinde tozaltı ark kaynağı, MIG-MAG kaynağı, örtülü
elektrot kaynağı, TIG kaynağı kullanılır [1].
Tozaltı ark kaynağı, arkın koruyucu atmosfer için tozaltında
oluşturulması ile uygulanan bir kaynak yöntemidir. Tozaltı ark kaynak
yönteminde kaynak metali; ana malzeme, ilave metal ve kaynak tozunun
kimyasal reaksiyonu sonucu meydana gelir [3,4]. Kaynak arkı, tel besleme
ünitesinden kaynak bölgesine iletilen örtüsüz elektrodla iş parçasının
arasında oluşur [5]. Kaynak arkı eriyebilen bir toz kütlesi tarafından
korunur. Kaynak uygulamasının yarı-otomatik ya da otomatik türde
uygulanabilmesi, oldukça yüksek oranda metal yığma oranı, iyi görünüşe
sahip kaynak dikişleri eldesi [6,7], derin nüfuziyet ile enerji ekonomisi ve
kaynak hızı gibi üstün nitelikleri bilinmektedir [8]. Bunun yanında tozaltı
kaynak metodu, yüksek enerji girdisi olan ve yüksek performans
sergileyen bir kaynak metodudur [9].
Bu çalışmada sanayide tehlikeli madde taşıyan araçların yapımında
kullanılan P355NL2 ve P460 basınçlı kap çelikleri ve bu farklı
özelliklerdeki çelik malzemeler için basıncı kap çeliklerinin kaynak
işlemlerinde en çok tercih edilen birleştirme yöntemlerinden tozaltı ark
kaynak yöntemi ile kendileri ve birbirleri arasında olmak üzere 3 farklı
kaynak numunesi olarak birleştirilmiştir.
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2. Deneysel Çalışmalar
Birleştirme işlemlerinde, 350x350x10 mm boyutlarında özel kesim
P355NL2 ve P460 sac levhaları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan
malzemelerin kimyasal bileşimleri Çizelge 1’de, bu malzemelerin mekanik
özelikleri ise Çizelge 2’de verilmiştir. Birleştirme işleminde kaynak teli ve
tozunun kimyasal özellikleri Çizelge 3’te verilmiştir.
Çizelge 1. Testlerde kullanılan malzemelerin kimyasal analizleri.
Malzeme
P355NL2
P460

C
0.18
0.20

Si
0.50
0.60

Mn
1.30
1.25

Cr
0.10
0.30

Ni
0.50
0.80

Mo
0.08
0.10

Cu
0.30
0.70

V
0.10
0.20

Fe
Kalan
Kalan

Çizelge 2. Testlerde kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri.
Malzeme
P355NL2
P460

Max. Çekme Dayanımı (MPa)
490-630
570-730

Uzama (%)
22 min
17 min

Çizelge 3. Testlerde kullanılan tel ve tozun kimyasal analizleri.
Malzeme
AS S2 3.20 mm
LINCOLN FX 860

C
0.04
0.05

Si
0.25
0.25

Kimyasal Bileşim
Mn
P
S
1.3
<0.025
<0.020
1.3
<0.025
<0.020

Fe
Kalan
Kalan

350x350x10 mm boyutlarındaki saclar, kaynak öncesinde tel fırça
kullanılarak yüzeyinde oksit, yağ gibi kalıntılardan iyice temizlenmiştir.
Daha sonra aralarında 1 mm kalacak şekilde birbirine yakınlaştırılan
parçalar örtülü elektrodla ark kaynak yöntemi kullanılarak uçlarından
sökülemeyecek şekilde Şekil 1’de görüldüğü gibi puntalanmıştır.

Şekil 1. Parçaların puntalanarak kaynağa hazırlanması.
Temizlenmiş olarak hazırlanmış saclar tozaltı ark kaynak yöntemi
kullanılarak çift pasoda birleştirilmiştir. Kaynak işlemlerinin
gerçekleştirileceği puntalanan parçalar bant eki kaynağı bölümündeki
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çenelere tutturularak tozaltı ark kaynağı ile birleştirilmişlerdir. Kaynak
esnasında kullanılan kaynak parametreleri Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Kaynak esnasında kullanılan kaynak parametreleri.
Paso
Sayısı
1
2

İlave Tel çapı
(mm)
3.2

Akım
(A)
505

Voltaj
(V)
32

Kutuplama
DC +

Tel Hızı
(mm/min)
330

İlerleme Hızı
(mm/sn)
7.75

Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra her bir numuneden 2 adet çekme 2
adet eğme ve 18 adet çentik darbe (9 adet ITAB’dan, 9 adet kaynak
dikişinden) test numunesi hazırlanmıştır. Ayrıca mikroyapı ve sertlik
çalışmaları için 1 adet kep 1 adet kök olmak üzere 2 adet eğme numunesi
alınmıştır. Şekil 2’de, mekanik testler için çıkarılan numunelerin çizimleri
şematik olarak verilmiştir. Kaba ölçülerde kesilen numuneler freze
tezgâhında talaş kaldırma metodu ile istenilen standart ölçülerine
getirilmiştir.

Şekil 2. Tahribatlı testler için çıkarılan numunelerin şematik görünüşü.
Çekme testi numune ölçüleri 300x25x10 mm olarak belirlenmiştir.
Testlerde kullanılan çekme cihazı instron marka olup 600 kN yükleme
kapasitesine sahiptir. Çekme testleri TS EN ISO 4136 ’ya göre oda
sıcaklığında ve 2 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir. Eğme deneyi
için kaynak kök ve kepleri freze tezgâhında işlenerek giderilmiştir. Eğme
test numune ölçüleri 300x40x10 mm, eğme açısı 180° olarak hazırlanmış
ve üst mandrel çapı 48,82 mm olarak seçilmiştir. Eğme testlerinde, çekme
testlerde kullanılan instron marka 600 kN yükleme kapasitesine sahip
çekme cihazı kullanılmıştır. Eğme testleri oda sıcaklığında, 5 mm/dk eğme
hızında gerçekleştirilmiştir. Çentik darbe numuneleri (Kaynak metali ve
ITAB) ve standarda göre 3’er adet hazırlanmış ve Dewotrans marka çentik
darbe cihazıyla farklı sıcaklıklarda (-20 ºC ve 20 ºC) kırılmıştır. Mikroyapı
fotoğrafları için alınan numuneler standart metalografik numune
hazırlanma kurallarına uygun olarak sırasıyla 200, 400, 600, 800, 1000 ve
1200 gritlik zımparalarla zımparalanmış, 3 mikron elmas solüsyonu ile
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parlatılmış daha sonra % 3 Nital çözeltisiyle dağlanmıştır. Mikroyapı
görüntüleme işlemlerinde Nikon Epiphot 200 marka optik mikroskop
kullanılmıştır. Sertlik çalışmaları TS EN ISO 9015’e göre Vickers sertlik
ölçme yöntemi ile 10 kg yük kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Çekme Testi
Çekme testi sonucunda kaynaklı numuneye ait elde edilen çekme
dayanımı ve uzama değerinin ortalamaları Çizelge 5’de, kopma sonrası
numunelerin görünüşü Şekil 3’te verilmiştir.
Çizelge 5. Kaynaklı numunelerin çekme dayanımı ve uzama değerleri.
Kaynaklı Numuneler
P355NL2-P355NL2
P355NL2-P460
P460-P460

Çekme Dayanımı (N/mm2)
578±5
580±5
646±5

Uzama (%)
16
14,2
19,6

Şekil 3. Çekme testi sonrası numune görüntüsü.

Çizelge 5’deki kaynaklı bağlantılara ait max. çekme dayanım değerleri
incelendiğinde, tüm değerlerin Çizelge 2’de verilen ana malzemelerin
çekme dayanımı değerlerinin istenen aralıklarda olduğu görülmektedir.
Tüm numunelerde kopmanın ana malzemelerde olduğu görülmüştür. Bu
durum kaynaklı bölgenin çekme dayanımının, ana malzemenin çekme
dayanımından daha yüksek değerlerde olduğunu göstermektedir.
Yapılan testlerde, çekme dayanım değerlerinin ana malzemeden daha
yüksek değer vermesinin nedeni kaynak metalinin şekil değiştirmeye karşı
gösterdiği dirençten kaynaklanmaktadır. Genellikle kaynak metali, ana
malzemeye nazaran daha yüksek sertlik değerleri verir. Kaynaklı
malzemenin sünekliği genellikle kaynaklanan ana malzemeye nazaran
daha düşük değerler verir. Bu durum özellikle başta kaynak metali olmak
üzere ITAB’ı da içine alan kaynak bölgesinin daha az deformasyona
uğramasına, dolayısıyla deformasyonun daha dar bir bölgede meydana
gelmesine sebep olmaktadır. Bilindiği üzere aynı bileşim ve farklı çekme
boylarında yapılan çekme testleri sonucu, eğer çekme hızı sabit ise çekme
boyu kısa olan malzeme hızlı pekleşmeden dolayı daha yüksek dayanım
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gösterir [3]. Daha önce benzer konuda yapılan çalışma sonuçları
incelendiğinde, % uzamanın azalmasına sebep olarak, kaynaklı bölgenin
çekme testi sırasında deformasyona uğramaması gösterilmiştir. Sonuç
olarak, kaynaklı bölgenin deformasyona karşı göstermiş olduğu direncin,
çekme mukavemetinin artmasına ve % uzama değerinin azalmasına neden
olduğu belirtilmiştir [3,4].
3.2. Eğme Testi
Şekil 4’te eğme testi sonrasında görüldüğü gibi numunelere 180o olarak
uygulanan kök ve kep eğme testlerinde, kaynak dikişi ve çevresinde
çatlama, yırtılma gibi herhangi bir hatanın oluşmadığı göz muayenesi ile
tespit edilmiştir.
Eğme deneyi sonrası numunelerin genel görünüşü incelendiğinde,
malzemelerin birleştirilmesinin uygun bir şekilde yapıldığını ve bu tür
kaynaklı bağlantıların 180o eğilerek servis şartlarında kolaylıkla
kullanılabileceğini göstermektedir. Yapılan bir araştırmada, tozaltı ark
kaynağı ile birleştirilmiş numunelerin 180o’ye kadar eğilmesi sonucunda,
herhangi bir hasara uğramadan kalmaları, sünek bir kaynaklı bağlantı
yapıldığının göstergesi olarak değerlendirilmiştir [10].

Şekil 4. Eğme sonrası numunelerin görüntüsü.
3.3. Çentik Darbe Testi
Çentik darbe testi, tozaltı ark kaynağı ile birleştirilmiş numunelerin hem
kaynak metallerinin hem de ITAB’larının iki farklı ortam sıcaklığında (-20
o
C ve 20 oC) tokluk değerlerini belirlemek için yapılmıştır. Çizelge 6’da
farklı sıcaklıklarda yapılan testlerden kaynak metaline ait sonucunun
ortalamalarını, Şekil 6’da ise çizelgede verilen değerler neticesinde kaynak
metaline ait sonuçların ortalamalarını oluşturulan grafikleri
göstermektedir.
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Çizelge 6. Kaynak metalinin farklı sıcaklıklardaki darbe sonuçları (J).

Kaynak
Metali

ITAB

Sıcaklık
(oC)
+ 20
- 20

P355NL2-P355NL2

P355NL2-P460

P460-P460

140
78,6

138
79,5

115
84,5

P355NL2

P460

+ 20

149,9

145

126

123,3

- 20

86

82

101

96,5

Şekil 6. Kaynak metaline ait çentik darbe grafiği.

Şekil 6 incelendiğinde, kaynak metali ve ITAB’a uygulanan çentik
darbe test sonuçlarına göre +20 °C’de uygulanan çentik darbe testleri, -20
°C’de uygulanan çentik darbe testlerine göre farklılık göstermiş, +20 °C’de
numuneler daha yüksek darbe tokluğu değerleri sergilemiştir.
Çentik darbe test sonuçları incelendiğinde, ITAB ve kaynak metalinden
ölçülen tokluk değerlerinin, aynı bölgelerden ölçülen sertlik değerleri ile
ters orantılı olduğu görülmektedir. Yani bu bölgelerin sertlik değerleri
arttıkça darbe toklukları azalmaktadır. Çetinkaya [11], yaptığı bir
araştırmada sertliğin artmasıyla tokluğun azaldığını rapor etmektedir.
Kaya ve arkadaşları [12], tozaltı ark kaynağı ile birleştirilen farklı
kalınlıktaki grade A gemi saclarının mekanik özellikleri üzerine yaptıkları
çalışmada ITAB’ın tokluğunun kaynak metalinden daha yüksek olduğu ve
ITAB’ın sertliğinin kaynak metalinden daha düşük olmasının bu sonucu
doğurduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen çentik darbe sonuçları, sertlik
sonuçları ile kıyaslandığında, sertliğin yüksek olduğu kaynak metallerinde
tokluk değerleri düşük, sertliğin düşük olduğu ITAB’da ise tokluk
değerleri yüksek çıkmıştır.
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3.4. Mikroyapı Çalışmaları
Şekil 7’de deneysel çalışmalarda kullanılan P355NL2 P460
malzemesinin orijinal mikroyapı görüntüsü verilmiştir.
a)

b)

Hadde Yönü

Hadde Yönü

Şekil 7. a) P355NL2 b) P460’a ait mikroyapı görüntüleri.
Şekil 7’de verilen ana malzeme mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde
malzemelerin tipik eş eksenli, perlit ve ferritten oluşan, ince taneli bir
yapıya sahip olduğu gözlenmektedir. Ayrıca hadde yönünde uzama
gösteren oksit ve sülfür kalıntılarından oluştuğu düşünülen bantlaşma
görülmektedir.
b)

a)

Ergime Çizgisi

Şekil 8. P355NL2-P355NL2 Kaynaklı numunesinin mikroyapı
fotoğrafları
a) kaynak metali b) ITAB–kaynak metali geçiş bölgesi.

a)

b
)
Ergime Çizgisi
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Şekil 9. P355NL2-P460 Kaynaklı numunesinin mikroyapı fotoğrafları
a) kaynak metali b) ITAB–kaynak metali geçiş bölgesi.
a)

b)

Ergime Çizgisi

Şekil 10. P460-P460 Kaynaklı numunesinin mikroyapı fotoğrafları
a) kaynak metali b) ITAB–kaynak metali geçiş bölgesi.
Görüntüler genel olarak değerlendirildiğinde, tüm birleştirmelerde
kaynak metalleri ve ITAB-kaynak metali geçiş bölgelerinin birlerine
benzer görüntüler sergilediği belirlenmiştir. Ayrıca, tel ve toz bileşimi
etkileri hariç, tüm numunelerdeki ısı girdisi sabit olduğundan gerek kaynak
metalleri gerekse ITAB tane boyutlarının birbirlerine yakın olduğu tespit
edilmiştir. Numunelerin kaynak bölgeleri (ITAB, ergime sınırı ve kaynak
metali) incelendiğinde kaynak metaline doğru incelen ferritik ve perlitik
yapılar görülmektedir. Görülen beyaz alanlar “ferrit”, siyah olarak görülen
alanlar ise ince taneli “perlitik” yapılardır. Ayrıca kaynak metali ve ITABkaynak metali geçiş bölgelerinin mikroyapı fotoğraflarında değişik
oranlarda görülen ötektoid öncesi ferrit fazı, tane sınırlarında uzun ve/veya
geniş boyutlarda widmanstatten yapılar ile tane içi widmanstatten yapılar
görülmektedir.
Kaynaklı numunelerin geçiş bölgelerindeki mikroyapı görüntüleri
genel olarak incelendiğinde, ITAB’da tane boyutunun irileştiği, kolonsal
formda olduğu görülmektedir. Tozaltı ark kaynak yönteminde düşük
hızlarda kaba ve kolonsal taneler elde edilirken, yüksek hızlarda daha
düzensiz ve ince yapılı taneler elde edilmektedir [13].
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Eroğlu ve Aksoy [14] yaptıkları çalışmada, yüksek enerji girdisinin
soğumayı ve katılaşmayı yeterince yavaşlattığı, bu durumda oluşan
yapıların daha fazla kabalaşmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
kaynak metalinde oluşan tanelerin kaynak metali merkezine doğru
yönlendikleri görülmektedir. Literatürde [15], düşük karbonlu ve düşük
alaşımlı kaynak metalinde soğuma hızına bağlı olarak oluşan yapılar, tane
sınırı ferriti, widmanstatten ferrit, asiküler ferrit ve perlit olabileceği
belirtilmektedir. Çalışma sonucunda ağırlıklı olarak kaynak metalinde
asiküler ferrit ve perlit taneleri oluştuğu gözlemlenmiştir.
3.5. Sertlik Deneyi
Bilindiği üzere, düşük karbonlu ve az alaşımlı çeliklerin kaynağında
ITAB’da çatlamaya karşı emniyet için sertliğin 350 HV sertlik değerini
geçmemesi gerektiği tavsiye edilmektedir. Tüm kaynaklı numunelerin
ölçümlerinde, bu kritik değerin altında sertlik ölçüm sonuçları elde
edilmiştir. Kaynaklı numunelerden alınan ölçümlere göre P355NL2P355NL2 numulerinden alınan değerler grafik ile birlikte verilmiştir. Şekil
11’de sertlik ölçümlerinin grafiği verilmektedir.

Şekil 11. Sertlik testi sonuçları.
Şekil 11 incelendiğinde P355NL2-P355NL2 numuneye ait en yüksek
sertliğin kaynak metalinden elde edildiği, onu sırasıyla ITAB ve ana
malzemenin takip ettiği görülmüştür. P355 NL2 ana malzeme sertlik
değerinin yaklaşık olarak 190±5 HV olduğu, ITAB sertliğinin ortalama
210±5 HV olduğu ve kaynak metali sertliğinin ise ortalama 228±5 HV
olduğu tespit edilmiştir. P460-P460 numunesinin sertlik değerleri
incelendiğinde ise en yüksek sertliğin kaynak metalinden elde edildiği, onu
sırasıyla ITAB ve ana malzemenin takip ettiği görülmüştür. P460 ana
malzeme sertlik değerinin yaklaşık olarak 194±5 HV olduğu, ITAB
sertliğinin ortalama 240±5 HV olduğu ve kaynak metali sertliğinin ise
ortalama 255±5 HV olduğu tespit edilmiştir. P355NL2-P460 numunesinin
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sertlik değerleri incelendiğinde ana malzemelerden kaynak metaline doğru
ilerledikçe sertlik değerleri artmıştır. En yüksek sertlik değeri P460 ITAB
bölgesinden (250 HV±5) elde edilmiştir. Kaynak metali sertliği (236
HV±5) ise P460 ITAB ve P355NL2 ITAB sertlik değeri (219 HV±5)
arasında belirlenmiştir.
Sertlik değerleri genel olarak değerlendirildiğinde, aynı tür
malzemelerde en yüksek sertlik değerlerinin kaynak metalinden ölçüldüğü,
onu sırasıyla ITAB ve ana malzemenin takip ettiği görülmüştür. Farklı
malzemelerin sertlik testleri sonucunda ise ITAB sertlik değerlerinin ana
malzemelerden yüksek ölçüldüğü, kaynak metali sertliğinin ise farklı
malzemelerin ITAB sertlik değerleri arasında ölçüldüğü tespit edilmiştir.
Ada [16], Kaya ve arkadaşları [17], tozaltı ark kaynağı ile yaptıkları
çalışmalarda tozaltı ark kaynağı ile birleştirilmiş numunelerde en yüksek
sertliğin kaynak metalinde olduğunu ve onu sırasıyla ITAB ve ana
malzemenin takip ettiğini belirtmişlerdir. Kılınçer [18], farklı karbon
oranına sahip çelikleri tozaltı ark kaynağı ile birleştirmiş ve %0,22’den az
karbon oranına sahip kaynaklı bağlantıların en sert bölgesinin kaynak
metali olduğunu ve kaynak metalinden ana malzemeye doğru gidildikçe
sertliğin azaldığını tespit etmiştir.
4.Sonuçlar
Basınçlı kapların imalatında sıklıkla kullanılan P355NL2 ve P460
çeliklerinin, tozaltı ark kaynak yöntemi ile aynı tel ve toz çeşidi
kullanılarak birleştirildiği bu çalışma sonucunda;
 Çentik darbe test sonuçları incelendiğinde, sıcaklık azaldıkça
malzemelerin darbe direncinin de azaldığı görülmüştür.
 Çekme testleri sonucunda, tüm numunelerde kopma ana malzemeden
gerçekleşmiş ve bütün kaynaklı bağlantı dayanımları, ana malzemelerden
daha yüksek bulunmuştur.
 Eğme testleri sonucunda, göz ile yapılan muayenede herhangi bir
çatlak, yırtık vb. hata görülmemiştir.
 Sertlik ölçümleri sonucunda aynı tür malzemelerin birleştirilmesinde
en yüksek sertlik değerlerinin kaynak metalinde olduğu tespit edilmiştir.
Farklı malzemelerin sertlik testleri sonucunda ise kaynak metali sertliğinin
ITAB’ın birinden düşük, diğerinden yüksek olduğu belirlenmiştir.
 Tüm birleştirmelerde kaynak metalleri ve ITAB-kaynak metali geçiş
bölgelerinin, tel ve toz bileşimi etkileri hariç, ısı girdileri sabit olduğundan
tane boyutlarının birbirlerine yakın olduğu tespit edilmiştir.
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ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ HARÇLARDA BASINÇ
DAYANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Factors affecting the compressive strength of alkali activated mortars.
Levent BOSTANCI
1.Giriş
Beton ve harç teknolojisinde sıkça bağlayıcı malzeme olarak kullanılan
çimentonun ekosisteme vermiş olduğu zararlar günümüzde yadsınamaz bir
gerçek haline gelmiştir. Yüksek mekanik dayanımları, durabilite
koşullarındaki üstün performansı gibi olumlu özelliklerine rağmen
çimentonun ekosisteme vermiş olduğu zararlar özellikle üretimi esnasında
ortaya çıkan yüksek CO2 salınımı sebebiyle göz ardı edilemeyecek
niteliktedir. 1 ton’luk çimento üretimi esnasında ortalama 800 kg’lık CO2
salınımı gerçekleşmektedir (Kim ve diğ.,2013). Söz konusu rakam oldukça
ciddi düzeyde olup çimento üretimi ekosistemdeki küresel ısınmanın tek
başına yaklaşık %7’sinden sorumludur. (Kajaste ve Hurme, 2016).
Çimento endüstrisi, çimento üretimi esnasındaki yüksek CO2
salınımının yol açtığı ekolojik kaygılara rağmen, artan talep ile orantılı
olarak sürekli bir büyüme içerisindedir. 2005 – 2013 yılları arasında
çimento endüstrisi %73 oranında büyüyerek 2310 milyon ton seviyesinden
4000 milyon metrik ton üretim kapasitesine ulaşmıştır (Cembureau, 2014).
Artmakta olan üretim ile birlikte küresel ısınmaya sunulan negatif katkı da
her geçen gün atmaktadır. Tablo 1’de dünyada en çok çimento üretimi
yapan ülkeler ekonomik gelişmişlikleri ile birlikte görülmektedir.
Tablo 1. Dünyada çimento üretimi, nüfus ve gelir ilişkisi (Shen ve diğ.,
2015).



Ülke

Çimento
üretimi
(milyon
ton)

Nüfus
(milyar
kişi)

Gayri
safi
milli
hasıla
($)

Kişi
başına
düşen
çimento
tüketimi
(ton)

Çin
Hindistan
ABD
Türkiye
Brezilya
İran

2000
210
68.4
64
62.6
52

1341,335
1224,614
310,384
72,752
194,946
31,672

11,300
4,458
15,094
1,074
2,294
990

1.49
0.17
0.22
0.88
0.32
1.64

Gayri safi
milli
hasıla
başına
çimento
tüketimi
(kg/dolar)
0.177
0.047
0.005
0.060
0.027
0.053

(Dr. Öğr. Üyesi); Beykent Üniversitesi, İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı,
İstanbul, Türkiye. E-mail: leventbostanci@beykent.edu.tr
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Rusya
Vietnam
Japonya
Güney
Kore
Mısır
Suudi
Arabistan
Tayland
Meksika
İtalya
Almanya
Pakistan
Endonezya
İspanya
Diğerleri
Dünya

52
50
47
46

142,958
87,848
126,536
48,184

2,383
300
4,440
1,554

0.36
0.57
0.37
0.95

0.022
0.167
0.011
0.030

45
44

81,121
27,448

519
683

0.55
1.60

0.087
0.064

36
35
35
33
30
22
20.7
480
3400

69,122
113,423
60,551
82,302
173,593
239,871
46,077
2396,658
6871.395

602
1,662
1,847
3,099
489
1,125
1,413
23,571
78,897

0.52
0.31
0.58
0.40
0.17
0.09
0.45
0.20
0.49

0.060
0.021
0.019
0.011
0.061
0.020
0.015
0.020
0.043

Çimentoya olan bağımlılığın azaltılması uzun yıllardan beri üzerinde
çalışılmakta olan bir konudur. Artan çimento ihtiyacına rağmen çimentoya
olan gereksinim günümüzde uçucu kül, silis dumanı, granüle yüksek fırın
cürufu gibi bağlayıcı özellik gösteren malzemelerin çimento yerine ikame
edilmesiyle azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu tür bağlayıcı malzemeler
endüstriyel üretim esnasında esas olan ürünün elde edilmesi aşamasında
atık ürün olarak ortaya çıktıklarından “atık türü bağlayıcılar” olarak
nitelendirilmektedir. Uçucu kül termik santrallerden elde edilirken granüle
yüksek fırın cürufu ise çelik üretimi esnasında atık ürün olarak ortaya
çıkmaktadır. Atık türü bağlayıcılar tek başlarına kullanılabildikleri gibi
çimento klinkeri ile harmanlanarak aynı zamanda kompoze çimento yapısı
oluşturulabilmektedir. Kompoze çimento ile CO2 salınımında %22’e varan
tasarruflar elde edilebilmektedir. İlgili atık türü bağlayıcıların çimentodan
bağımsız olarak tek başına kullanım hallerinde ise granüle yüksek fırın
cürufu ve uçucu kül için sırasıyla % 22 ve % 14 oranlarında CO2 salınım
tasarrufu gerçekleştirilebilmektedir. (Huntzinger ve Eatmon, 2009;
(McLellan ve diğ.., 2011; Yang ve diğ., 2015).
Atık türü bağlayıcıların klasik portland çimentosu klinkeri ile birlikte
kullanıldığı durumda çimentonun hidratasyonu esnasında oluşan Ca(OH)2
aynı zamanda atık türü bağlayıcının da aktivasyonuna katkı sunmaktadır.
Bağlayıcı malzeme bünyesinde yer değiştirilen çimento - atık bağlayıcı
durumuna bağlı olarak oluşan Ca(OH)2 miktarı değişmekte ve aktivasyon
düzeyine bağlı olarak da oluşan bağlayıcılık yeteneği bu ikame oranından
etkilenmektedir. Atık türü bağlayıcılar çimento ile birlikte kompoze
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kullanımın yanı sıra tek başlarına da bağlayıcı malzeme olarak sıkça
kullanılmaktadırlar. Bu durumda aktivasyon görevi kompoze kullanım
durumundan farklı olarak karışıma dahil edilen alkali aktivatör vasıtasıyla
sağlanmaya çalışılmaktadır. Aktivatör ilavesi ile elde edilen atık
bağlayıcılı karışımlar, “alkali aktive edilmiş karışımlar” olarak
tanımlanmaktadırlar (Pacheco-Torgal ve diğ., 2014).
Alkali aktive edilmiş harç ve betonlar, Na2O.nSiO2, NaOH, Na2SO4 ve
Na2CO3 gibi tipik alkali aktivatörler vasıtasıyla aktive edilerek günümüzde
sıkça kullanım alanı bulmaktadır. Alkali aktivasyonu ile elde edilen
karışımlarda klasik portland çimentolu karışımlardakine kıyasla daha
yüksek erken dayanım değerleri, donma – çözülme etkisine karşı daha
yüksek direnç, daha yüksek yangın dayanımı, daha düşük geçirgenlik, daha
yüksek aşınma direnci gibi geliştirilmiş mekanik ve durabilite
parametrelerine ulaşılabilmektedir. Ancak önceki deneysel çalışmalarda,
klasik çimentolu karışımlardakine kıyasla alkali harçlarda karbonatlaşma,
çiçeklenme ve kuruma büzülmesi gibi durabilite özellikleri üzerinde daha
olumsuz sonuçlara ulaşılmış ve bu açıdan alkali aktive edilmiş harçlarda
bazı durabilite özelliklerine karşı alışılagelmişten farklı tasarım
iyileştirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır (Wang ve diğ., 2018; Yang ve diğ.,
2015; Palacios ve diğ., 2006; Zhang ve diğ., 2014).
2. Malzeme ve Yöntem
Bu çalışmada alkali aktive edilmiş harçlar üzerine yapılan geçmiş
deneysel çalışmalar incelenerek harcın kullanılabilirliği üzerindeki en
önemli mekanik parametrelerden biri olan “alkali aktive edilmiş harcın
basınç dayanımı” kavramı, alkali aktive edilmiş harçlarda basınç
dayanımına etki eden faktörler saptanarak irdelenmektedir.
3.Bulgular
Alkali aktive edilmiş harçlarda çimento benzeri bağlayıcı özellik
gösteren bağlayıcı maddeler olarak genellikle granüle yüksek fırın cürufu,
uçucu kül ve metakaolin tercih edilmektedir. Alkali aktivatör veya alkali
çözeltisi olarak ise alkali hidroksit ve silikatlar kullanım alanı bulmaktadır
(Moraes ve diğ., 2018.)
Klasik portland çimentolu harçlara kıyasla başta ekonomiklik, atık
değerlendirilmesi ve üstün çevre – dostu özellikleri sebebiyle üzerinde
sıkça çalışılmakta olan alkali aktive edilmiş harçlarda kullanım üzerinde
etkili olan esas parametre diğer tüm harçlarda olduğu gibi harcın mekanik
dayanım değerleridir. Mekanik dayanım değerleri içinde ise kuşkusuz
basınç dayanımı tasarıma esas parametre olarak harcın kullanım durumunu
belirlemektedir.
Alkali aktive edilmiş harçlarda basınç dayanımını etkileyen faktörler;
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aktivatör ve bağlayıcı malzemenin kökeni
aktivatör dozajı
su/bağlayıcı oranı
kür koşulları
bağlayıcı malzeme inceliği
aktivatör eklenme zamanı
diğer katkı maddeleri

olarak sınıflandırılabilir (Wang ve diğ., 1994).

3.1.Aktivatör ve Bağlayıcı Malzemenin Kökeni
Alkali aktive edilmiş harçlarda kullanılan alkali aktivatör ve tercih
edilen atık türü bağlayıcının kimyasal kompozisyonu, harcın basınç
dayanımı üzerinde son derece etkili olmaktadır.
Puertas ve diğerleri deneysel çalışmalarında, bağlayıcı malzemenin
tamamını değişen oranlarda yüksek fırın cürufu ve uçucu kül
kompozisyonlarından oluşturarak farklı kombinasyonlarda harç
karışımları hazırladılar. Bağlayıcı malzeme bünyesinde %0, %30, %50,
%70 ve %100 cüruf katkısıyla oluşturdukları uçucu kül – cüruf
kompozisyonlu karışımlarda, bağlayıcı malzeme bünyesinde artan cüruf
içeriği ile birlikte basınç dayanımlarında artışlar tespit ettiler. Cüruf
katkısına kıyasla bağlayıcı malzeme içeriğinde artan uçucu kül katkısının
ise basınç dayanımında kayıplara sebep olduğunu tespit ettiler (Puertas ve
diğ., 2000).
Geleneksel çimento bağlayıcılı harçlara alternatif olarak bağlayıcı
malzemenin tamamıyla granüle yüksek fırın cürufundan, tamamıyla uçucu
külden, tamamıyla portland çimentosundan ve %50 uçucu kül + %50
granüle yüksek fırın cürufundan oluştuğu değişik harç karışımları Puertas
ve diğerleri tarafından deneysel olarak araştırılmıştır. Puertas ve diğerleri,
harç karışımlarının basınç dayanım ve durabilite deneylerini
gerçekleştirerek alkali aktive edilmiş harçların geleneksel çimentolu
harçlar yerine kullanılabilirliğini mekanik ve durabilite parametreleri
çerçevesinde sorguladılar. Basınç dayanımı testleri neticesinde, atık
bağlayıcı olarak cüruf tercih edilmesi ile birlikte klasik portland çimentolu
harçlardaki basınç dayanımlarının üzerinde basınç dayanımlarının tespit
edilebileceğini saptadılar. Uçucu külün tamamıyla bağlayıcı malzemeyi
oluşturduğu veya %50 oranında yer aldığı tüm karışımlarda ise çimento
harçlarına kıyasla daha düşük basınç dayanımları tespit ettiler. Harç
karışımlarında kullanılan polipropilen lifler ise %1,0’den daha az oranda
kullanılması durumunda mekanik dayanım sonuçlarına katkı
sunmamaktadır. (Puertas ve diğ.,2003).

Levent Bostancı | 85

Tablo 2. Basınç dayanımı test sonuçları (Puertas ve diğ.,2003).
Harç
Karışımı
Cüruf
harcı
Uçucu kül
harcı
Uçucu
kül- cüruf
harcı
Çimento
harcı

Lif (%)
0
0.5
1.0
0
0.5
1.0
0
0.5
1.0
0
0.5
1.0

2 günlük
Basınç
Dayanımı
(MPa)
59.5
60.1
59.0
24.5
33.9
34.3
11.8
13.5
13.6
39.1
35.5
38.9

28 günlük
Basınç
Dayanımı
(MPa)
89.5
90.0
79.0
39.4
35.8
26.9
30.0
31.2
30.1
53.0
48.2
47.6

Alkali aktive edilmiş cüruf harçlarında farklı kimyasal kökendeki
aktivatörlerin harcın basınç dayanımı ve diğer durabilite özellikleri
üzerindeki etkisi son derece belirleyicidir. Atis ve diğerleri, çalışmalarında
cüruf harcını sıvı sodyum silikat, sodyum hidroksit ve sodyum karbonat ile
ayrı ayrı aktive ettiler. 28 günlük basınç dayanımı testleri sonucunda en
yüksek basınç dayanımları; sıvı sodyum silikatlı aktivasyon için 81 MPa,
sodyum hidroksitli aktivasyon için 29 MPa ve sodyum karbonatlı
aktivasyon için 36 MPa olarak tespit ettiler. Harç numunelerinde mekanik
dayanımların yanı sıra kuruma büzülmesi için de araştırma yaptıklarında
sıvı sodyum silikatlı aktivasyonunda kuruma büzülmesi düzeyi klasik
çimento harcının yaklaşık 6 katına eşit olarak bulunmuştur. Benzer şekilde
sodyum hidroksitli aktivasyon durumunda ise klasik çimento harcının
yaklaşık 3 katına eşit düzeyde kuruma büzülmesi tespit edildiğinden cüruf
harçları için sodyum karbonat aktivasyonu daha düşük basınç dayanımına
karşın diğer iki aktivatöre kıyasla tercih edilmelidir (Atis ve diğ., 2009).
Tanzer ve diğerleri, deneysel çalışmalarında sodyum hidroksit ve
potasyum silikat aracılığıyla aktive ettikleri cüruf harcının mekanik
dayanımlarını aktivasyon sürecine dahil olan aktivatörün ve bağlayıcı
malzemenin kimyasal kökenine bağlı olarak analiz ettiler. Cüruf
bileşiminde yer alan TiO2 yapısı hidrolik reaktivite ve basınç dayanımı
üzerinde oldukça düşük etkiye sahiptir. Buna karşın cüruf yapısındaki
Al2O3 içeriği oldukça değişik sonuçlara sebep olabilmektedir. Artan Al2O3
içeriği sodyum hidroksit aktivasyonunda dayanımı arttırıcı rol üstlenirken
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aktivatör olarak potasyum silikat kullanılması durumunda ise dayanım
kaybına sebep olmaktadır (Tanzer ve diğ.,2015).
Najimi ve diğerleri deneysel çalışmalarında, bağlayıcı malzemenin
tamamını yüksek fırın cürufu ve doğal puzolan kompozisyonundan
oluşturdular. Karma bağlayıcı malzeme içerisinde %30, %50 ve %70
oranlarında yüksek fırın cürufunu sırasıyla %70, %50 ve %30 oranlarında
doğal puzolanlar ile bir araya getirerek oluşturdukları karma bağlayıcıyı
0.5, 1.0 ve 2.0 M konsantrasyonunda NaOH ile aktive ettiler. Deneysel
çalışmalardan elde edilen veriler sonucunda alkali aktivasyonlu harç
karışımlarında,
çimento harç karışımlarındakine yakın basınç
dayanımlarının elde edilebilmesinin mümkün olduğunu tespit ettiler.
Bağlayıcı malzeme bünyesinde doğal puzolan miktarına kıyasla artan
cüruf içeriğinin basınç dayanımlarını olumlu yönde etkilediğini
saptadılar.1 ve 3 günlük erken basınç dayanımı tespitlerinde ise artan cüruf
içeriği basınç dayanımlarını olumlu yönde etkilerken maksimum basınç
dayanımı %70 cüruf katkılı harç numunelerinde tespit edilmiştir. Klasik
portland çimentolu harç karışımlarına kıyasla alkali aktivasyonu
durumunda tespit edilen düşük hidratasyon ısısı, alkali aktive edilmiş
harçları özellikle kütle betonları için cazip hale getirmektedir (Najimi ve
diğ., 2018).
3.2.Aktivatör Dozajı
Alkali aktive edilmiş harçlarda aktivatör dozajı, harcın basınç dayanımı
üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Aktivatör dozajı hidratasyon sürecinin
gelişimi üzerinde baskındır. Artan aktivatör dozajı ile birlikte kısalan priz
sürelerinin yanı sıra basınç dayanım değerleri de yükselmektedir.
Aktivatör dozajının basınç dayanımı üzerindeki olumlu etkisi, atık türü
bağlayıcı ile olan etkileşiminde C-S-H bağ sayısı ve oluşumunu
arttırabilmesi ile sağlanmaktadır. Ancak artan aktivatör dozajı ile elde
edilebilecek dayanım iyileşmesi sonsuz bir döngü için geçerli olmayıp
ideal basınç dayanımı için optimum aktivatör dozajının tasarıma özgü
olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Bilim ve Atis, bağlayıcı malzeme bünyesinde çimento ile granüle
yüksek fırını cürufunu %0, %20, %40, %60, %80 ve %100 oranlarında yer
değiştirerek oluşturdukları atık bağlayıcı harç karışımlarını sıvı sodyum
silikat ile aktive ederek harç karışımlarının mekanik dayanımlarını ve
karbonatlaşma direncini araştırdılar. Karışımlarda sabit granüle yüksek
cürufu içeriğinde artan sıvı sodyum silikat dozajı ve Na içeriği ile birlikte
basınç dayanımlarının arttığını tespit ettiler. Bununla birlikte sabit Na
içeriğinde ise artan granüle yüksek fırın cürufu içeriği ile birlikte basınç
dayanımlarının olumlu yönde geliştiğini saptadılar. Yüksek fırın cürufu ile
çimentonun kompoze olarak kullanılması durumunda ortaya çıkan basınç
dayanımları, tatmin edici düzeyde olmayıp karma bağlayıcılı duruma
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karşın granüle yüksek fırın cürufunun tek başına kullanıldığı durumdaki
aktivasyon yüksek basınç dayanımı hedefi için tercih edilmelidir (Bilim ve
Atis, 2012).
Tablo 3. Sodyum silikat aktivasyonlu harçlarda basınç dayanımları
(Bilim ve Atis, 2012).
Karışım

Kontrol
%20
Cüruf
içerikli
harç
%40
Cüruf
içerikli
harç
%60
Cüruf
içerikli
harç
%80
Cüruf
içerikli
harç
%100
Cüruf
içerikli
harç

Aktivatör
konsantrasyonu

%4 Na, Ms=0.75
%6 Na, Ms=0.75
%8 Na, Ms=0.75

Basınç dayanımları (MPa)
7
28
90
180
günlük günlük günlük günlük
36.4
40.8
40.4
41.9
18.2
25.1
23.4
26.9
15.6
19.7
20.8
21.7
13.3
17.5
21.5
22.3

%4 Na, Ms=0.75
%6 Na, Ms=0.75
%8 Na, Ms=0.75

11.8
13.1
17.6

21.9
24.0
29.2

23.6
27.8
31.1

24.3
28.9
33.1

%4 Na, Ms=0.75
%6 Na, Ms=0.75
%8 Na, Ms=0.75

14.7
18.1
25.6

23.3
28.6
39.3

24.8
39.7
50.6

25.4
41.9
51.7

%4 Na, Ms=0.75
%6 Na, Ms=0.75
%8 Na, Ms=0.75

18.4
45.3
58.3

27.5
57.1
70.1

35.1
60.0
69.0

31.8
62.1
73.1

%4 Na, Ms=0.75
%6 Na, Ms=0.75
%8 Na, Ms=0.75

31.1
62.7
67.0

35.5
71.7
81.1

37.6
74.4
84.2

38.4
77.6
85.1

Escalante - Garcia ve diğerleri deneysel çalışmalarında, bağlayıcı
malzemesi uçucu kül ve granüle yüksek fırın cürufu katkısından oluşan
harç karışımlarını sodyum silikat ile aktive ederek alkali aktive edilmiş
harçlarda aktivatör dozajının basınç dayanımı üzerindeki etkisini
araştırdılar. Çalışmalarında ağırlıkça %0, %25, %50, %75 ve %100
oranlarında uçucu kül – cüruf kombinasyonlu harç karışımları oluşturarak
atık kökenli harçları bağlayıcı malzeme ağırlığına kıyasla %4, %6 ve %8
dozajlarında Na2O ile aktive ettiler. Bağlayıcı malzemesi %100 uçucu
külden oluşan harçlarda artan aktivatör dozajının basınç dayanımlarını
olumlu yönde etkilediğini, %4 oranındaki Na2O aktivasyonun ise düşük
aktivatör dozajı sebebiyle yetersiz kaldığını tespit ettiler. Uçucu kül
harçlarında elde edilen maksimum 25 MPa’lık basınç dayanımı değerine
karşılık cüruf harç karışımlarında optimum aktivatör dozajı ile basınç
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dayanımlarında 80 - 85 MPa’lık değerlere ulaşılabileceğini tespit ettiler.
SiO2/Na2O modülünün 1.5 olarak ayarlanması ile maksimum basınç
dayanımı değeri tespit edilmiştir (Escalante - Garcia ve diğ., 2013).
Shi ve diğerleri, alkali aktive edilmiş cüruf harcını sodyum hidroksit ile
aktive ederek aktivatör dozajının alkali aktive edilmiş cüruf harcının
mekanik dayanımları ve alkali – silika etkisi üzerindeki davranışını
incelediler. Harç karışımlarında bağlayıcı malzemenin tamamını oluşturan
cüruf miktarının ağırlıkça %4 , %6 ve %8’i kadar dozajda sodyum
hidroksit aktivasyonu gerçekleştirdiler. Cüruf harçları 24 saatlik kalıp
süresi boyunca bağıl nemin %95’in üzerinde olduğu 23±2℃’de
bekletilirken kalıp alma süreci tamamlanan numuneler 22 saatlik süre
boyunca 80 ℃’de buhar kürüne tabi tutuldu. Numuneler 0, 14 ve 28 inci
günlerde basınç dayanımı testine tabi tutularak mekanik dayanımları
araştırıldı. Artan aktivatör dozajı ile birlikte basınç dayanımlarının arttığı,
bu artıştaki temel sebebin pore çözeltisinde artan Al yoğunluğu sebebiyle
gerçekleşebildiği düşünülmektedir (Shi ve diğ., 2017).

Şekil 1. Alkali aktive edilmiş cüruf harçlarında aktivatör dozajı
etkisindeki basınç dayanımları (Shi ve diğ., 2017).
3.3.Su/Bağlayıcı Oranı
Alkali aktive edilmiş harçlarda su/bağlayıcı oranı, harcın basınç
dayanımı üzerinde oldukça etkilidir. Klasik çimento harçlarında olduğu
gibi artan su/bağlayıcı oranı basınç dayanımlarında kayba sebep olurken
aktivatör kökenine bağlı olarak maksimum basınç dayanımı için optimum
su/bağlayıcı oranının tespit edilmesi gereklidir.
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Yang ve diğerleri, deneysel çalışmalarında 0.45, 0.50 ve 0.55
su/bağlayıcı oranlarındaki cüruf harcını NaOH ve Na2SiO3 aktivatörleri
aracılığıyla aktive ettiler. Harcın başta fiziksel ve mekanik özellikleri
olmak üzere tasarıma esas parametrelerini değişen su/bağlayıcı oranı
çerçevesinde 3, 7, 14, 28 ve 56 günlük kür süreleri için araştırdılar.28
günlük kür süresi sonunda basınç dayanımı değerlerinin 30.38 MPa ile
166.22 MPa arasında değiştiğini tespit ettiler. En yüksek basınç dayanımı,
su/bağlayıcı oranının 0.50 olarak düzenlendiği harç karışımından elde
edilmiştir. Eşit şartlar altında, 0.45 ve 0.55’lik su/bağlayıcı oranlarından
elde edilen basınç dayanımları daima 0.50 su/bağlayıcı oranındaki basınç
dayanımlarından daha düşük olarak tespit edilmiştir. (Yang ve diğ., 2012).

Şekil 2. Alkali aktive edilmiş cüruf harçlarında sabit aktivatör dozajı için
değişen su/bağlayıcı oranlarındaki basınç dayanımları (Yang ve diğ.,
2012).
3.4.Kür Koşulları
Alkali aktive edilmiş harçlarda, başta sıcaklık ve nem faktörleri olmak
üzere kür koşulları hidratasyonun seyrini etkilemesi bakımından oldukça
önemlidir. Artan kür sıcaklığı ile birlikte hidratasyon hızlanmakta ve
özellikle ilk günlerde dayanım artışları tespit edilmektedir. Klasik çimento
harcındaki kür koşullarına kıyasla alkali aktive edilmiş harçlarda
bilinmeyen sayısının daha fazla olması sebebiyle değişen nem ve sıcaklık
ve basınç dayanımı ilişkisi daha kompleks bir hal almaktadır.
Bilim ve diğerleri, sıvı sodyum silikat aracılığıyla aktive ettikleri farklı
karışım oranlarına sahip cüruf harçlarının farklı kür koşulları altındaki
mekanik ve durabilite özelliklerini incelediler. Basınç dayanımı testleri
öncesinde numuneler üç farklı kür ortamlarına alınarak kür işlemleri
gerçekleştirilmiştir. İlk kür ortamında kalıptan çıkarılan numuneler
23±2 ℃’de ve %95 bağıl nem etkisi altında kürlenirken (nem etkisi altında
kürleme) ikinci grup numuneler 23±2 ℃’de ve %50 bağıl nem etkisi
altında kürlenmiştir (kuru ortamda kürleme). Üçüncü kür ortamında ise
numuneler suyun içerisine daldırılarak kür ortamındaki su 2 saat içerisinde
65 ℃’ e kadar ısıtılmış ve sabit 65 ℃’lik su içerisinde numuneler 5 saat
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bekletilmelerini takiben kür işlemi 23±2 ℃’de ve %50 bağıl nem etkisi
altında devam etmiştir (Isıl kürleme). Kür süresini tamamlayarak 2, 7 ve
28 günlük basınç dayanımı testine tabi tutulan harç numuneleri için test
sonuçları analiz edildiğinde, alkali aktive edilmiş harç numuneleri için kür
ortamı koşullarına karşı olan hassasiyetin klasik çimento harç
numunelerindekinden daha fazla olduğu saptanmıştır. Tüm kür süreleri
için en düşük final basınç dayanımları ve dayanım kazanma hızları kuru
ortam kürlemesinde tespit edilmiştir. Yetersiz nem koşullarında yapılan
kürleme sebebiyle alkali aktivasyonun yeterince etkili olamadığı ve
özellikle ısıl kürlemenin erken dayanım kazanma üzerinde oldukça etkili
olduğu saptanmıştır (Bilim ve diğ., 2013).
Tablo 4. Alkali aktivasyonlu ve çimento harçlarında basınç dayanımları
(Bilim ve diğ., 2013).

Karışım
Çimento
harcı
Alkali harç
Alkali harç
Alkali harç
Alkali harç

%4 Na,
Ms=0.75
%6 Na,
Ms=0.75
%4 Na,
Ms=1.00
%6 Na,
Ms=1.00

Çimento
harcı
Alkali harç
Alkali harç
Alkali harç
Alkali harç

%4 Na,
Ms=0.75
%6 Na,
Ms=0.75
%4 Na,
Ms=1.00
%6 Na,
Ms=1.00

Çimento
harcı
Alkali harç

%4 Na,
Ms=0.75

28 günlük
Basınç dayanımları
(MPa)
Nem
Kuru
Isıl
Kürlemesi
Kürleme
Kürleme
35.91

27.39

41.19

44.97

20.53

44.09

84.09

34.25

65.88

41.72

13.94

38.81

76.69

28.94

60.25

36.00

28.09

42.84

42.69

19.38

45.32

85.75

33.63

65.19

39.22

13.16

38.41

80.19

28.25

60.44

34.94

27.03

40.66

42.53

19.28

42.22

Levent Bostancı | 91

Alkali harç
Alkali harç
Alkali harç

%6 Na,
Ms=0.75
%4 Na,
Ms=1.00
%6 Na,
Ms=1.00

81.59

34.28

64.72

41.50

15.04

39.56

78.59

29.53

61.44

Farklı kür koşullarının alkali aktive edilmiş cüruf harçlarının dayanım,
priz süresi ve mikro yapı özellikleri üzerindeki etkisi Ya-min ve diğerleri
tarafından araştırılmıştır. Ya-min ve diğerleri, bu amaçla 0.3 su/bağlayıcı
oranında camsuyu ile aktive edilmiş cüruf harç karışımları hazırlarken
kontrol numunesi olarak da 0.27 su/bağlayıcı oranında çimento harcı
hazırladılar. Farklı kür koşulları olarak harç numunelerini bağıl nemin %95
in üzerinde olduğu 7, 15, 20 ve 30 ℃’lik kür ortamlarında kürlediler.
Alkali aktive edilmiş harç numuneleri klasik çimento harç numunelerine
kıyasla kür sıcaklığına karşı oldukça hassas davranış sergilemişlerdir. 7 15 ℃’de kürlenen alkali aktivasyonlu numunelerde erken dayanımlarda
kayıplar gözlemlenirken ileriki yaş dayanımlarında ise dayanım artışı olası
olarak tespit edilmiştir. Tüm kür ortamları için tüm zaman dilimlerinde
yapılan basınç dayanım testlerinden artan kür sıcaklığı ile birlikte basınç
dayanımlarında artışlar tespit edilmiştir. 3 günlük dayanım testlerinde
7℃’de kürlenen numunelerde gözlemlenen en yüksek basınç dayanımı
3.6 MPa iken aynı değer 30 ℃’de kürlenen numunelerde 7.5 MPa olarak
gözlemlenmektedir (Ya-Min ve diğ., 2015).

Şekil 3. Alkali aktive edilmiş harçlarda kür sıcaklığı etkisindeki basınç
dayanımları (Ya-Min ve diğ., 2015).
Qureshi ve Ghosh, deneysel çalışmalarında alkali aktive edilmiş cüruf
harçlarında değişen kür koşullarının harcın basınç dayanımı, porozite ve su
geçirgenliği üzerindeki etkisini araştırdılar. Farklı kür ortamları olarak 28
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C derece altındaki sabiy oda sıcaklığında klasik sürekli suda kürleme, 40,
50 ve 60 ℃’ ler için ise suda kürlemeyi takiben ısıl kürleme koşullarını
düzenlendiler. Tüm kür koşulları için alkali içeriğinin %6.41’den
%10.41’e kadarki artışlarında artan kür sıcaklığı basınç dayanımlarını
arttırmaktadır. Maksimum basınç dayanımı 47.5 MPa olarak %10.41 alkali
içeriğindeki harcın suda kürlemesini takiben 50 ℃’de kür işlemine devam
ettiği kür koşulunda tespit edilmiştir. Alkali aktivasyonunda harç
numuneleri ısıl kürleme işlemine karşı oldukça hassas davranmakta olup
ideal ısıl kürleme sıcaklığı 50 ℃ olarak gözükmektedir (Qureshi ve Ghosh,
2014).
3.5.Bağlayıcı Malzeme İnceliği
Alkali aktive edilmiş harçlarda, bağlayıcı malzemenin inceliği basınç
dayanımı üzerinde hassasiyet yaratmaktadır. Artan bağlayıcı malzeme
inceliği ile birlikte bağlayıcılık reaktivitesi artmakta fakat tanelerin
ıslanması için gerekli olan su miktarı da artmaktadır. Hidratasyon
neticesinde ise yüksek poroziteli ve düşük dayanımlı C-S-H yapısı ortaya
çıkabilmektedir. Talling ve Brandstetr’ e göre optimum dayanım için
blaine incelik değeri 4000 cm2/gr olması gerekirken Wang ve diğerlerine
göre cüruf kökenine bağlı olarak blaine inceliği 4000-5500 cm2/gr
aralığında değişebilir (Talling ve Brandstetr,1989; Wang ve diğ.,1994;
Pacheco-Torgal ve diğ., 2008).
Elbasir ve diğerleri deneysel çalışmalarında farklı blaine inceliğindeki
uçucu palmiye külünü NaOH ve Na2SO3 ile aktive ettiler. Aktivasyon
esnasında silika modülünü 2.2 ve kum/bağlayıcı oranını 1.5 olarak
düzenlediler. Basınç dayanımı testinden hemen önceki 24 saatlik süre
boyunca 75 ℃’de kürlenen numuneleri 7,14 ve 28 günlük kür sürelerinin
tamamlanmasının ardından basınç dayanımı testine tabi tuttular. Mikro
yapı analizleri ile artan bağlayıcı malzeme inceliği ile birlikte C-S-H ve NA-S-H yapıları oluşumunun arttığını ve bu sayede artan blaine inceliğinin
basınç dayanımlarını arttırdığını tespit ettiler (Elbasir ve diğ., 2017).
3.6.Aktivatör Eklenme Zamanı
Klasik alkali aktive edilmiş harçlarda, genellikle iki aşamalı bir
aktivasyon olayı gerçekleşmektedir. İlk aşamada tercih edilen sulu alkali
hidroksit, silikat veya karbonat çözeltisi katı alüminosilikat öncüsü ile
aktive olmakta daha sonra ise suyun katılımıyla ikinci bir aktivasyon
gerçekleşmektedir. Özetle suyunkine ek olarak öncül bir aktivasyon daha
gerçekleşmektedir. Son dönemde yapılan bazı yenilikçe çalışmalarda,
geleneksel iki aşamalı aktivasyon sürecinden farklı olarak tek aşamalı
aktivasyon denenmektedir. Tek aşamalı aktivasyonda karma suyuna ek
olarak sadece kuru bir karışıma ihtiyaç duyulmaktadır Kuru karışım, katı
bir alkali aktivatörün bir katı alüminosilikat öncülü ile bir kalsinasyon
aşaması olan veya olmayan bir şekilde karıştırılmasıyla hazırlanarak
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aktivasyon süreci kısaltılmaktadır. Bu sayede özellikle saha
uygulamalarında imalat kolaylığı sağlanabilmektedir. Tek aşamalı
aktivasyonun gerçekleştiği çalışmalar, basınç dayanımı açısından 80
MPa’lık dayanım değerlerine ulaşabilmekte fakat oluşturulan harçların
başta durabilite olmak üzere diğer özellikleri için ek deneysel çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır (Luukkonen ve diğ., 2018).
3.7.Diğer Katkı Maddeleri
Alkali aktive edilmiş harçlarda başta kireçtaşı, kil, yıkıntı, plastik atık,
cam tozu, mermer tozu vs. pek çok malzeme katkı maddesi olarak harç
içerisinde kullanılabilmektedir.
Rakhimova ve diğerleri, sodyum karbonat ile aktive ettikleri cüruf
harçlarında katkı maddesi olarak kireçtaşını kullanarak kireçtaşının alkali
aktive edilmiş harç üzerindeki etkilerini deneysel olarak araştırdılar.
Kireçtaşı olarak üç farklı kimyasal yapıya sahip farklı kompozisyondaki
kireçtaşını katkı maddesi olarak kullandılar. Kullandıkları kireçtaşı
katkıları için yapılan kimyasal analizde deneylerde kullanılan farklı türdeki
kireçtaşlarının %33, %90 ve %100 oranında kalsit içerdiğini kimyasal
analiz ile tespit ettiler. Deneylerde kullanılan granüle yüksek fırın cürufu
300 m2/kg blaine inceliğine sahipken kireçtaşı için blaine inceliği için
200 – 600 m2/kg arasında değişkenlik göstermektedir. Kireçtaşı katkılı
alkali aktivasyon neticesinde başlıca hidratasyon ürünleri C – S – H,
CaCO3, Na2Ca(CO3)2.5H2O ve Na2CaSiO4 olarak ortaya çıkmaktadır.
Kireçtaşı katkısı bağlayıcı jeller ile oldukça uyumlu bir birliktelik
sağlamakta olup incelik değerine bağlı olarak maksimum %60 yer
değiştirme seviyesine kadar %48.8 düzeyine kadar basınç dayanımı
gelişimine olanak tanımaktadır (Rakhimova ve diğ., 2016).

Şekil 4. Kireçtaşı ilaveli alkali harçlarda 28 günlük basınç dayanımları
(Rakhimova ve diğ., 2016).
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Huseien ve diğerleri, deneysel çalışmalarında alkali aktive edilmiş
cüruf harçlarında cüruf ile uçucu palmiye külünün %30 ile %70
mertebeleri arasındaki yer değişimi için harcın basınç dayanımı ve
durabilite parametrelerinin değişimini incelediler. Oluşturdukları harç
karışımlarında alkali aktivatör olarak sodyum silikat tercih ettiler ve tüm
harç karışımlarında sabit sıvı alkali aktivatör/ bağlayıcı oranını (0.40) ve
sabit bağlayıcı malzeme/ince agrega oranını (1.0) dzüenleyerek maksimum
%70’kadar varan uçucu palmiye külü ikamesini deneysel olarak
araştırdılar. Bağlayıcı malzeme bünyesinde %30’dan %70’e kadar artan
uçucu palmiye külü ile birlikte basınç dayanımı değerlerinde 22.9
MPa’dan 9.8 MPa’ya varan düşüşler tespit ettiler. Basınç dayanımındaki
düşüşlere karşın salt cüruf harçlı karışımlara kıyasla uçucu palmiye
külünün başta priz süresi olmak üzere harcın fiziksel ve durabilite
özelliklerine sunmuş olduğu katkılar olumlu yöndedir. Kompoze uçucu
palmiye külü – cüruf bağlayıcı alkali aktive edilmiş harçlar düşük
maliyetleri ve yüksek durabilite özellikleri ile basınç dayanımı
beklentisinin düşük olduğu inşaa alanlarında çevre dostu yeşil harçlar
olarak tercih edilebilecek bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır (Huseien
ve diğ., 2018).

Şekil 5. Uçucu palmiye külü-cüruf karma bağlayıcılı alkali harçlarda
basınç dayanımları (Huseien ve diğ., 2018).
Hanjitsuwan ve diğerleri deneysel çalışmalarında alkali aktive edilmiş
uçucu kül harçlarında katkı maddesi olarak kalsiyum karbür kalıntısı
kullanarak ilgili katkının harcın mekanik ve durabilite özellikleri üzerine
olan etkisini incelediler. Üretilen harçlarda kalsiyum karbür kalıntısı uçucu
kül ile %0, %10, %20 ve %30 oranlarında ağırlıkça yer değiştirilerek
bağlayıcı malzeme sodyum hidroksit ve sodyum silikat çözeltisi ile aktive
edildi. Katkı ilavesi ile birlikte harç karışımlarında priz süreleri azalırken
basınç dayanımlarında artışlar tespit edildi.7 ve 28 günlük basınç
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dayanımları tespiti neticesinde maksimum basınç dayanımı %70 uçucu kül
ve %30 kalsiyum karbür kalıntısı katkılı harçtan sırasıyla 40 ve 45.8 MPa
olarak tespit edilmiştir (Hanjitsuwan ve diğ., 2018).

Şekil 6. Kalsiyum karbür kalıntısı katkılı alkali aktive edilmiş uçucu kül
harçlarında basınç dayanımları ve priz süreleri (Hanjitsuwan ve diğ.,
2018).
Wang ve diğerleri, sodyum silikat çözeltisi ile aktive ettikleri cüruf
harcında atık cam tozu ile cürufu yer değiştirerek harcın mekanik ve termal
özelliklerini incelediler. Çalışmalarında su/bağlayıcı oranı için 0.45, 0.50,
0.55 ve 0.60 oranlarında %0, %20 ve %40 katkı oranlarında atık cam
tozu – cüruf yer değişimini öngören harç numuneleri hazırladılar. Artan
su/bağlayıcı oranı ve artan cam tozu ile birlikte kıvam ve işlenebilirlik
artışı tespit ettiler. Artan su/bağlayıcı oranı basınç dayanımlarında kayba
sebep olurken % 0- 20 cam kumu yer değişimi basınç dayanımında artışa
sebep olmaktadır. % 20 - 40 aralığında artan cam kumu yer değişimi ise
basınç dayanımını düşürmektedir (Wang ve diğerleri, 2017).
Zedan ve diğerleri, sodyum hidroksit ve silikat ile aktive ettikleri cüruf
harcında seramik, kil tuğla ve beton yıkıntı atıklarının harcın mekanik
özelliklerine olan etkisini araştırdılar. Tüm harç karışımlarında sabit 0.25
su/bağlayıcı oranı kontrolünde salt %10’ar seramik, kil ve beton yıkıntı
atıkları ile tek çeşit atık içeren bağımsız harç karışımları oluşturdular. Tüm
katkı türlerinde priz süreleri katkısız cüruf harcına kıyasla kısalmaktadır.
Harçlarda artan katkı miktarı ile birlikte artan Fe2O3 miktarı basınç
dayanımı gelişimini olumlu yönde etkilemiştir. En yüksek basınç dayanımı
atık kil tuğla katkısında tespit edilirken, seramik katkısı onu takip
etmektedir. Beton yıkıntı atığının katkı olarak kullanılması dayanımı diğer
katkı türleri kadar arttırmasa da katkısız cüruf harcından daha yüksek
dayanım elde edilebilmiştir (Zedan ve diğ., 2017).
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Şekil 7. Seramik, kil tuğla ve beton yıkıntı atıklarının katkı olarak
kullanıldığı aktive edilmiş cüruf harçlarında basınç dayanımları (Zedan ve
diğ., 2017).
4. Değerlendirme ve Sonuçlar
 Üretimi esnasındaki yüksek CO2 salınımı ve paralelinde tek
başına küresel ısınmanın %8’inden sorumlu olması sebebiyle
çimento üretiminin sınırlandırılması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline
gelmiştir.
 Artan nüfus ve ekonomik şartlar gereğince çimento üretimine
sebep olan ihtiyacın azaltılması olası olmamakla birlikte
ihtiyacın yol açtığı talebin çimento yerine “çimento benzeri
bağlayıcı özellik gösteren, çevre duyarlılığı daha yüksek,
alternatif bağlayıcı malzemeler” ile karşılanması mümkündür.
Alkali aktive edilmiş harçlar bu anlamda çimento harçlarının
yerine kullanılabilme potansiyeline sahiptir.
 Alkali aktive edilmiş harçlarda bağlayıcı malzeme olarak “atık
türü bağlayıcılar” tercih edilmesi sebebiyle aynı zamanda
dünyadaki atık yönetimi ve değerlendirilmesi politikasına da
katkı sunulmaktadır.
 Alkali aktive edilmiş harçlar, uygun tasarım ve üretim koşulları
altında çimento harçlarına yakın mekanik dayanımlar
gösterebilmekte ve bu açıdan çimento yerine kullanılabilme
niteliğine kavuşmaktadır. Alkali aktive edilmiş harçlarda basınç
dayanımını etkileyen başlıca parametreler aktivatör kökeni,
bağlayıcı malzeme kökeni, aktivatör dozajı, su/bağlayıcı oranı,
aktivatör eklenme zamanı, kür koşulları, bağlayıcı malzeme
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inceliği ve katkı maddeleri olup tasarım ihtiyacına özgün harç
tasarımlarının geliştirilebilmesinin mümkün olabilmesi
sebebiyle parametrelerin özgün olarak çoğaltılabilmesi de
mümkündür.
 Geçmiş deneysel çalışmalar ışığında sunulan tatmin edici
mekanik dayanım parametrelerinin yanı sıra harcın
kullanılabilirlik durumu üzerinde son derece önemli bir faktör
olan çevresel faktörler karşısındaki performansı için
kullanılabilirlik durumunun kapsamlı durabilite deneyleri ile
desteklenmesi gerekmektedir.
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1.

Giriş

Aşınan, çatlayan veya kırılan makina parçalarını yeniden almak veya
yaptırmak bazen mümkün olmadığı gibi ekonomik de değildir. Endüstriyel
uygulamalarda, koruyucu dolgu yöntemi ile makine parçalarının etkin
kullanım sürelerini orijinal ömrüne göre birkaç kat artırmak ve böylece
önemli miktarda ekonomik kazanç sağlanmak mümkündür [1,2]. Bu
bağlamda, modern mühendislik alanlarında sert dolgu kaynağının önemi
sürekli artmaktadır. Aşınma, korozyon ve diğer biçimde yüzey
bozulmalarının olduğu durumlarda, sert dolgu kaynağı metalik parçaların
ekonomik şekilde yenilenmesine imkan vermektedir. Bu süreçte, sert
dolgu metalinin nitelikleri ve kalitesi, her şeyden önce sert dolgu alaşımına
ve sonrasında ana metal bileşimi, kaynak süreci, dolgu uygulanan tabaka
sayısı ve diğer kaynak karakteristiklerine bağlıdır [3]. Özellikle, dolgu
kaynağı metalinin karbon eşdeğerliğinin bilinmesi, kaynak işlemi
öncesinde ön tavlamaya gerekliliğin sorgulanması açısından önemlidir.
Sert dolgu kaynağı uygulanarak yenilenen makine parçasının istenilen
kalitede mekanik özelliklerinin elde edilmesi amacıyla Uluslararası
Kaynak Enstitüsü (IIW) tarafından kabul edilen karbon eşdeğerliği (Ceş)
hesaplanmalıdır [4]. Tozaltı ve gazaltı ark kaynağı yöntemleri ile daha hızlı
dolgu yapılmasına rağmen, düşük donanım maliyeti ve birçok parça
geometrisine yatkınlığı nedeni ile en yaygın kullanılan yöntem elektrik ark
kaynağıdır [5].
Dolgu kaynağı; lokomotif tekerleği, krank milleri, karıştırıcılar, kırıcı
çeneler, iş makinesi parçaları, hadde silindirleri, kesme kalıpları ve hacim
kalıpları gibi birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Takım
çeliklerinden imal edilen makaslama/kesme bıçakları, zımbalar ve kesme
kalıpları gibi hem kesme işlemini yürüten hem de boyutsal ölçülerin
korunmasının önemli olduğu parçalarda sert dolgu kaynağı uygulamaları
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vazgeçilmez bir yöntemdir. Çatlayan veya aşınan kalıpların onarımı,
dökülen ya da aşınan kenarların yenilenmesi, kesici kenarların veya boşluk
yüzeylerinin sert dolgu ile doldurulması, kalıpların işlenmesinde meydana
gelen hataların düzeltilmesi için öncelikle kaynakla doldurma işlemi
uygulanmaktadır [6-8]. Kaynak işleminin ardından, kaynaklı bölgenin
sertliği ve kalitesi kontrol edilmelidir. Bu kontroller sırasında uygulanacak
olan muayene yöntemleri, parçaya zarar vermeyecek şekilde seçilmelidir
[9]. Kaynak işleminin amacı, parçayı tamir etmek ve daha dayanıklı hale
getirmek olduğundan, kaynak dikişi ana metale göre yüksek kalitede
olmalıdır. Dolgu kaynağı sonrasında istenilen parça geometrisini elde
etmek için kaynak dikişi üzerinde tornalama, frezeleme, delme, taşlama,
vb. talaşlı imalat işlemleri uygulanmaktadır [10]. Talaşlı imalat
işlemlerinde, iş parçasının istenilen boyut, tolerans ve yüzey kalitesinde
imal edilebilmesi açısından en uygun kesme şartlarının sağlanması
önemlidir. Çünkü, talaşlı imalat yöntemine göre kesme şartlarını oluşturan
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkileşimler değişmektedir. Bu
nedenle; kesme kuvveti, yüzey kalitesi, kesici takım ömrü, talaş tipi, kesme
sırasında harcanan enerji, kesme sıcaklığı gibi bağımlı değişkenler ile iş
parçası malzemesi, takım malzemesi, kesme parametreleri (kesme
derinliği, ilerleme miktarı, kesme hızı), takım geometrisi, takım tezgâhı ve
kesme sıvısı gibi bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler iyi analiz
edilmelidir [11]. Özellikle, kesme-delme kalıp elemanları (Zımba ve kesici
plaka), damgalama takımları, makas bıçakları, çapak alma takımları gibi
darbeye maruz kalan parçaların imalatında yüksek aşınma direnci, yüksek
tokluk ve yüksek sertleşme kabiliyetine sahip olan takım çelikleri yoğun
olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelerden imal edilen parçalar, mekanik
özelliklerin iyileştirilmesi için ısıl işleme tabi tutulmakta olup, ısıl işlem
sonrasında parça geometrisine bağlı olarak bir miktar çarpılmaya maruz
kalmaktadır. Bu durum dikkate alınarak gerçek boyutsal ölçülerinden bir
miktar büyük olacak şekilde üretilen parçalar [12], ısıl işlemden sonra çoğu
kez taşlama ve diğer talaşlı imalat işlemlerine tabi tutulurlar. Taşlama
işleminin birçok geometriye uygulanmasındaki sınırlamalar ve gelişen
takım teknolojisi sayesinde sertleştirilmiş çeliklere frezeleme, tornalama
vb. talaşlı imalat işlemleri uygulanabilmektedir. Bu imalat yöntemlerinde,
birçok kesme şartına uygun geometrilerde kaplamalı veya kaplamasız
karbür kesici takımlar oldukça yaygın kullanılmaktadır [13,14].
Literatür incelendiğinde, sert dolgu kaynağı uygulanmış çeliklerin
frezelenmesi üzerine sınırlı sayıda çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir.
Mansori ve diğerleri 56NiCrMoV7 çeliği üzerine yarı otomatik MIG
kaynağı kullanarak Hastelloy-C tipi malzeme biriktirerek, kaynak dolgusu
üzerinde frezeleme deneyleri yapmışlardır. Yüksek kesme hızından dolayı
iki katmanlı (TiAlN ve MoS2) kaplamaya sahip karbür takımın yan
yüzeylerinde aşınmaların ve bunun sonucunda talaşların kesici kenara
yapıştığını belirtmişlerdir. Bu bağlamda, takım performansının
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iyileştirilmesi için soğutma sıvısı kullanılması ve kesme şartlarının
optimize edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır [15]. Bir diğer çalışmada,
MIG kaynağı ile sert dolgu yapılan sıcak iş takım çeliklerinin frezeleme
yöntemi ile işlenebilirliği incelenmiş olup, deneylerde TiAlN kaplamalı
karbür kesici uçlar kullanılmıştır. Kesme hızının artmasıyla birlikte kesme
kuvvetlerinin yükseldiği, ancak yüzey pürüzlülük değerlerinin azaldığı
vurgulanmıştır [16]. Öztürk, tozaltı ark kaynağı ile stellite-6 malzemesinin
kaplandığı AISI304 paslanmaz çeliğin seramik ve karbür kesici takımlar
ile işlenebilirliğini incelemiştir. Yüzey kalitesi açısından seramik kesici
takım performansının daha iyi olduğunu belirtilmiştir [17]. Preciado ve
Bohorquez, AISI P20 ve VP50IM çeliklerinden üretilen plastik enjeksiyon
kalıplarına TIG yöntemi ile dolgu kaynağı uygulamışlardır. Kalıp
yüzeylerinin işlendikten sonra farklı sertlik ve homojenliğe sahip olduğunu
tespit etmişlerdir. Bu durumun, dolgu teli kimyasal bileşimi ve alaşım
elementlerine bağlı olduğunu belirtmişlerdir [18]. Bu çalışmada, AISI H13
sıcak iş takım çeliğinden imal edilen kesme bıçaklarına elektrik ark
kaynağı yöntemi ile sert dolgu oluşturulan malzemenin işlenebilirliği
araştırılmıştır. Deneylerde, kaplamalı karbür kesici takım ile simetrik
frezeleme yöntemi kullanılmış olup, kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü
açısından işleme parametrelerinin etkileri varyans analizi ile
değerlendirilmiştir.
2. Materyal Ve Yöntem
Frezeleme deneylerinde, iş parçası malzemesi olarak AISI H13 takım
çeliğinden imal edilen kesme bıçakları kullanılmıştır. İş parçasının imalat
resmi Şekil 1’de verilmiş olup, parçanın aşınmış olan kesici kenarı (A)
olarak kullanılan kısmı elektrik ark kaynağı yöntemi ile sert dolgu kaynağı
uygulanmıştır. Kaynak işlemi öncesinde, A yüzeyi boyunca kaynak ağzı
açılmıştır. İş parçası malzemesinin kimyasal bileşimi ve karbon eşdeğerliği
dikkate alınarak elektrod türü belirlenmiş ve Castolin A.Ş.’den temin
edilmiştir. Firma tarafından önerilen sert dolgu kaynağı elektrodu
(Castolin-6804XHD) 2,5 mm çapında olup, dolgu kaynağı öncesinde iş
parçası 400 °C’de tavlanmış ve kaynak ağzı açılan kısım üç paso
uygulanarak doldurulmuştur. Kaynak sonrasında malzemenin sertliği beş
farklı noktadan ölçülmüş olup, iş parçasının sertliği 52±1 HRC olarak
tespit edilmiştir. Kesme bıçağının sert dolgu kaynağı yapılmış bölgesine
simetrik yüzey frezeleme işlemi uygulanarak ölçülerine getirilmiştir.
Frezeleme işlemleri, 5,5 kW gücüne sahip CNC dik işleme merkezinde
kuru kesme şartında yapılmıştır. Deneylerde, Sandvik Coromant ürünü
PVD yöntemi ile AlTiCrN kaplanmış karbür kesici uçlar (GC4230-490R08T308M-PM) kullanılmıştır. Kesici takımların bağlanmasında silindirik
saplı 90° yanaşma açısına sahip CoroMill 490-032A25-08L kodlu takım
tutucu kullanılmıştır. Frezeleme deneylerinde, sabit kesme derinliği (0,4
mm) kullanılmış olup kesici takım firması önerileri ve literatür
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incelemeleri doğrultusunda üç farklı kesme hızı (75, 100 ve 125 m/dak) ve
üç farklı ilerleme miktarı (0,1, 0,15 ve 0,2 mm/dev) seçilmiştir.

Şekil 1. İş parçasının imalat resmi
Kesme kuvveti ölçümleri Kistler 9257B tipi dinamometre ve
ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Dolgu kaynağı uygulanan
bölgenin işlenmesinde simetrik yüzey frezeleme yöntemi kullanılmıştır.
Yüzey frezeleme sırasında oluşan anlık kesme kuvveti bileşenleri ilerleme
yönünde oluşan Fx, takımın dönme yönüne zıt veya ilerlemenin normali
doğrultusunda oluşan Fy ve takım dönme eksenine paralel oluşan Fz’dir.
Elde edilen kesme kuvveti bileşenleri kullanılarak bileşke kesme kuvveti
(FR) hesaplanmış (Eş.1) olup, kesme hızı ve ilerleme miktarının etkileri
bileşke kuvvete göre yapılmıştır.
𝐹𝑅 = √𝐹𝑥 2 + 𝐹𝑦 2 + 𝐹𝑧 2

(1)

Frezeleme deneyleri sonucunda oluşan yüzeylerin kalitesi ortalama
yüzey pürüzlülüğü (Ra) dikkate alınarak yapılmış olup, pürüzlülük
ölçümünde MarSurf M 300 cihazı kullanılmıştır. Her bir deney sonrasında
yapılan üç pürüzlülük ölçüm değerinin aritmetik ortalaması alınarak
değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca, frezeleme işleminde kesme
parametrelerinin bileşke kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki
etki seviyelerini belirlemek amacıyla %95 güven düzeyinde varyans
analizi (ANOVA) yapılmıştır.
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3. Sonuçlar ve Tartışma
Sert dolgu kaynağı uygulanmış kesme bıçağının AlTiCrN kaplamalı
karbür kesici uçlar ile simetrik frezeleme yöntemi kullanılarak
işlenmesinde oluşan kesme kuvveti bileşenleri kullanılarak bileşke kesme
kuvveti (FR) hesaplanmış olup, kesme parametrelerine göre bileşke
kuvvetin değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2 incelendiğinde, ilerleme miktarının artmasıyla birlikte bileşke
kesme kuvvetinin arttığı açıkça görülmektedir. Bu sonuç, literatürde
bahsedildiği gibi ilerleme miktarının artmasıyla beraber talaş kesitinin
artması ve böylece talaş oluşumu için gerekli gücün artmasına atıf
edilmektedir [11]. Diğer yandan, kesme hızının artmasıyla birlikte kesme
bölgesinde oluşan sıcaklığın artması ve malzeme kayma dayanımının
azalması nedeniyle kesme kuvvetlerinin azaldığı bilinmektedir [19].
Ancak, sert dolgu kaynağı uygulanan malzemenin işlenmesinde kesme
hızının artmasına bağlı olarak bileşke kesme kuvvetindeki değişim
beklenilenin tam tersine gerçeklemiş ve FR değerleri bir miktar artmıştır.
Bu durumun, frezeleme işleminin doğası gereği kesintili talaş kaldırma
işlemi olması ve böylece malzemenin yumuşaması için yeterli düzeyde ısı
oluşumunun gerçekleşmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. En
düşük bileşke kesme kuvveti, ilerleme miktarı ve kesme hızının en küçük
olduğu deney sonrasında elde edilmiştir.
0,1
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Bileşke kesme kuvveti (FR)
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400
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Şekil 2. Kesme parametrelerine göre FR’nin değişimi
Simetrik frezeleme işleminde, kesme parametrelerinin bileşke kesme
kuvveti üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi
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sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Burada, her bir değişkenin serbestlik
derecesi (SD), kareler toplamı (KT), kareler ortalaması (KO), F değerleri
ve yüzde katkı oranları (PCR) görülmektedir. ANOVA tablosunda verilen
PCR değerleri, parametrelerin FR üzerindeki etki seviyelerini
göstermektedir. Buna göre, FR üzerinde en etkin parametrenin %93,46
PCR ile ilerleme miktarı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kesme hızı (V)’nin
bileşke kuvvet üzerinde %6,49 PCR’lik bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir.
Çizelge 1. Bileşke kesme kuvveti için ANOVA sonuçları.
Faktör

SD

KT

KO

F

%PCR

İlerleme miktarı (f)

2

59953,5

29976,5

3556,48 93,46

Kesme hızı (V)

2

4160,9

2080,5

247,52
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4

33,6

8,4

Toplam

8

64147,5

6,49
0,05
100

AlTiCrN kaplamalı karbür kesici uçlar kullanılarak dolgu kaynağı
uygulanan bölgenin işlenmesinde oluşan ortalama yüzey pürüzlülük (Ra)
değerlerinin değişimi Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Kesme parametrelerine göre Ra’nın değişimi
Yüzey pürüzlülüğünün ilerleme miktarındaki artışla beraber oransal
olarak arttığı görülmektedir (Şekil 3). İlerleme miktarındaki artışın Ra
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değerlerini artırması beklenen bir sonuç olup, bunun esas nedeni teorik
yüzey pürüzlülüğü formülü (Ra=0,321f2/8r) gereği ilerleme ile yüzey
pürüzlülüğü arasında doğrusal bir ilişkinin olmasıdır. Diğer yandan,
frezeleme işleminde kesme kuvvetlerinin takım dönüş yönü ve ilerleme
yönüne bağlı olarak değişkenlik göstermesi yüzey pürüzlülük değerlerini
olumsuz etkilemektedir. Kesme kuvvetlerindeki dalgalanmaların
muhtemelen titreşimleri artırdığı [20] ve böylece yüzey kalitesinin
bozulduğu düşünülmektedir. Ayrıca, kesme hızının artmasıyla birlikte
yüzey pürüzlülük değerlerinin oransal olarak azaldığı tespit edilmiştir. En
düşük yüzey pürüzlülük değeri en düşük ilerleme miktarı ve en yüksek
kesme hızının olduğu deney sonrasında elde edilmiştir.
Sert dolgu kaynağı uygulanan sıcak iş takım çeliğinin frezelenmesinde,
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini belirlemek
amacıyla varyans analizi yapılmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2’de verilen
ANOVA sonuçlarına göre, Ra üzerinde en önemli parametrenin %61,18
PCR ile ilerleme miktarı olduğu görülmektedir. Deneysel sonuçların
analizinde kesme hızının yüzey pürüzlülüğü üzerinde olumlu bir etkisinin
olduğu, ANOVA sonucuna göre bu etkinin %38,09 PCR’lik bir oranda
olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 2. Yüzey pürüzlülüğü için ANOVA sonuçları.
Faktör

SD

KT

KO

F

%PCR

İlerleme miktarı (f)

2

0,043117 0,021558 167,55 61,18

Kesme hızı (V)

2

0,026841 0,01342

Hata

4

0,000515 0,000129

0,73

Toplam

8

0,070472

100

4.

104,30 38,09

Sonuç Ve Öneriler

Sert dolgu kaynağı uygulanan AISI H13 çeliğinin AlTiCrN kaplanmış
kaplamalı karbür kesici uçlar ile işlenmesinde elde edilen sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir.




Bileşke kesme kuvveti (FR) ve yüzey pürüzlülüğü (Ra) üzerinde
etkili en önemli parametrenin ilerleme miktarı olduğu
belirlenmiştir. En düşük FR değeri, en düşük ilerleme miktarı ve
kesme hızında ölçülürken, en küçük Ra değeri en düşük ilerleme
miktarı ve en yüksek kesme hızında elde edilmiştir.
Kesme hızı beklenilenin tersine bir etki göstererek kesme
kuvvetlerinin az da olsa artmasına sebep olmuştur. Bu durum,
büyük oranda frezeleme işleminin doğası gereği kesintili talaş
kaldırma işlemi olmasına atıf edilmiştir. Diğer yandan, kesme
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hızının artması yüzey pürüzlülüğünün azalmasını sağlayarak,
%38,09 PCR’lik pozitif bir etkide bulunmuştur.
Çalışmadan elde edilen sonuçların ilgili sektör firmalarına önemli
katkılar sağlayacağı düşünülmekte olup, dolgu kaynağı üzerinde
yapılacak daha kapsamlı işlenebilirlik deneyleri ile kesme kuvveti
ve yüzey pürüzlülüğünün matematiksel modelleri geliştirilebilir.
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TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN AA2014-Al4C3
METAL MATRİKSLİ KOMPOZİTLERİN MİKROYAPISERTLİK İLİŞKİSİNE YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Research on the Effects of Microstructure-Hardness Relationship of
Aging Heat Treatment of AA2014-Al4C3 Metal Matrix Composites
Produced by Powder Metallurgy Method
GÖZDE ALTUNTAŞ & Onur ALTUNTAŞ & Ahmet GÜRAL
Bülent BOSTAN
1.Giriş
Toz metalurjisi, metal tozlarının üretimi ve bu tozların mekanik ve ısıl
etkilerle birlestirilmesi islemidir. Günümüzde toz metalurjisi yöntemiyle
parça üretimi çok yaygın kullanılmakta ve giderek bilinen üretim
yöntemlerine alternatif olmaktadır [1]. Alüminyum alaşımları düşük
yoğunluk, yüksek korozyon direnci, yüksek mukavemet, kolay
işlenebilirlik ve yüksek elektriksel ve ısı iletkenliği gibi dikkat çekici
özelliklerinden dolayı çok çeşitli kullanım alanına sahiptirler [2-3]. Bu
alasımlar özellikle otomotiv ve havacılık endüstrisinde kullanılmaktadır
[4]. Otomotiv endüstrisinde, kullanılan ve toz metalurjisi ile üretilen
parçalar disliler, çarklar ve bağlantı millerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Daha önce üretilen bazı parçalar, geleneksel olarak demir
tozlarından üretilirken, son zamanlarda aluminyum alasımlarının
kullanımı giderek yaygınlasmaktadır. Bu parçaların üretiminde özellikle
AA 2014 aluminyum alasımı tercih edilmektedir. Bu alasımda alasım
elementleri olarak bakır, magnezyum, manganez, silisyum ve diğer
elementler kullanılmaktadır [5–9]. Alüminyum alaşımlarının ısıl işlemi
sırasında ortaya çıkan özellik değişimleri, çözünme ve belirli alaşım
elemanlarının çökelmesi ile gerçekleşir. Çökelme sertleştirmesi aşırı
doymuş katı fazdan zaman ve sıcaklık etkisiyle yeni bir fazın çökelmesi
sonucu malzemenin sertlik ve mukavemetinin artmasıdır. Çökelme
sertleşmesi, denge diyagramlarında doyma eğrisi içeren alaşım
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sistemlerinde ve sadece doyma eğrisinin sınırladığı katı eriyik
bileşimlerinde oluşabilir. Başka bir deyişle, alaşım elementinin çözünme
miktarı sıcaklıkla artmalıdır.
Yapılan bu çalışmada gaz atomizasyon yöntemi ile üretilmiş AA 2014
alaşım tozlarına farklı oranlarda Al4C3 takviyesinin T6 ısıl işlemi sonrası
mikroyapı sertlik ilişkileri incelenmiştir.
2.Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışmalar için üniversitemiz laboratuvarında gaz
atomizasyon yöntemi ile üretilmiş ortalama tane boyutu 53µm olan küresel
şekilli AA 2014 alaşım tozlarına ağırlıkça %1-2-4 takviye oranlarında
ticari olarak satın alınan ve ortalama tane boyutu boyutu 5µm olan Al4C3
ile yağlayıcı olarak da ağırlıkça %0.5 Zn sterarat ilave edilmiştir.
Tablo 1. AA 2014 alaşım tozunun spektral analiz değerleri
Element

Al

Cu

Si

Mn

Mg

Fe

Zn

Cr

% Ağırlıkça

93.5

4.06

0.6

0.57

0.56

0.47

0.106

0.03

3

Yoğunluk (gr/cm )

Hazırlanan bu karışım 600MPa basınç altında ve 200 °C sıcaklıkta tek
eksenli presleme ile ASTM G-99 standartlarına uygun metal matriksli
kompozit numuneler üretilmiştir. Sıcak olarak preslenen numuneler
atmosfer kontrollü ortamda 580 °C sıcaklıkta 1 saat sinterlenmişlerdir.
Preslenen numunelerin sinterleme sonrası yoğunluk değerlerinde belirgin
bir artış gerçekleşmemiştir.

% Al4C3 takviye oranı

Şekil 1. Numunelerin yoğunluk değişim grafiği

G. Altuntaş & O.Altuntaş & A.Güral & B.Bostan | 117

Sinterlenen numuneler yaşlandırma ısıl işlemi için öncelikle tek fazlı
mikroyapı oluşumu için 510°C de 7 saat çözündürülüp ani su verilikten
sonra 200 °C sıcaklıkta 60-720 dk sürelerde yapay yaşlandırılmışlardır.
Uygulanan ısıl işlem rotası Şekil 2’de verilmiştir.

su verme

Sıcaklık (°C)

Çözündürme

60-720 dk yapay yaşlandırma

Zaman (dk)

Şekil 2. T6 ısıl işlem çevrimi
Sinterleme ve yaşlandırma ısıl isleminden sonra mikroyapı incelemeleri
için, standart metalografik islemler uygulanmıstır. Hazırlanan numuneler
Keller çözeltisi ile (1 ml HF, 1,5 ml HCl, 2,5ml HNO3, 95 ml H2O)
dağlanmıstır. Mikroyapı incelemelerinde Joel JSM 6060 LV marka
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılmıstır. SEM ve Enerji
Saçılımlı X-Isınları Spektrometresi (EDS) yardımıyla, tane ve tane
sınırlarında analizler yapılarak, oksit olusumu ve yapısal farklılıkları
belirlenmistir. Tüm işlemlerin ardından numunelerin sertlik ölçümleri,
SHIMADZU Mikro Sertlik cihazında 0,1kg yük kullanılarak, her bir
numune için en az 5 farklı noktadan sertlik değeri alınarak ortalama HV0,1
değerleri tespit edilmiştir.
3. Deneysel Sonuçlar Ve Tartışma
3.1. Mikroyapı
Şekil 3a’da G.Ü.T.E.F Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Toz Üretim Laboratuvarı’nda gaz atomizasyon yöntemi ile üretilen AA
2014 alaşım tozlarının mikroyapı görüntüleri verilmiştir. Sıvı metal
akıcılığı için sıcaklık değeri 790°C sıcaklığa ulaştığında manometre
üzerinden 12,5 bar atomizasyon basıncı ayarlanarak sıvı metal
pülverizasyonu gerçekleşmiştir. Sıvı metalin tamamına yakını toz haline
dönüşmüştür. Oluşan toz şekilleri küresel, çubuksu ve göz yaşı damlası
şeklinde gözlemlenmiştir. Şekil 3b’de ise Takviye elemanı olarak
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kullanılan Alfa-Aesar Ticari markalı Al4C3 ‘ün mikroyapı görüntüsü
verilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 3. (a) AA 2014 alaşım tozuna, (b) Al4C3 tozuna ait SEM
mikroyapıları
Şekil 4’de AA 2014 alaşımına takviyesiz ve %1-2-4 oranlarında Al4C3
ilave edilerek üretilen metal matriksli kompozit numunelerin sinterleme
sonrası mikroyapıları görülmektedir. Sinterleme işleminin tüm
numunelerde toz taneleri birleştirme işlevini yerine getirdiği
boyunlaşmalar ile gözeneklerin ufalma eğilimine girdiğinden
anlaşılmaktadır. Sıcak presleme ile üretilen numunelerin artan Al4C3
takviye oranına bağlı olarak tane sınırlarını daha belirgin hale getirdiği
söylenebilir. %4 Al4C3 takviyeli numunenin mikroyapı görüntüsünde,
gözenekler tane sınırlarında ve geometrik şekle benzer olmakla birlikte
tane sınırlarının en belirgin olduğumnumunedir. Bu durumda yapının
takviye elemanını daha fazla miktarda kabul edemeyeceği anlaşılmaktadır.
Sinterleme sonrası mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde, Al4C3 takviye
malzeme oranı arttıkça gözenek oluşumları daha da artmış ve yapıdaki
çökeltiler hem boyut olarak küçülmüş, hem de miktar olarak azalmıştır.
Tane sınırlarında bulunan bu dengesel çökeltilerin miktarının azalması
hem çökeltinin zararlı etkisinin azalması hem de matris yapıda kimyasal
bileşimin homojen dağılması bakımından olumludur.
Ancak ilave edilen takviye elemanına bağlı olarak gözenek miktarının
artması ise mekanik performansa zarar vermesi dahilindedir. Genel
anlamda sinterleme sonrası numunelerde beyaz renkli görülen çökeltiler
yoğun olarak bulunmaktadır. Bu çökeltilerin EDS incelemeleri sonucu
Al2Cu bileşiği olduğu düşünülmektedir. Üretilen numunelere yüksek
sinterleme sıcaklığı uygulandığı için, resimlerde yapının homojen
dağılımlı olduğu görülmektedir.

G. Altuntaş & O.Altuntaş & A.Güral & B.Bostan | 119

(a)

(c)

(b)

(d)

Şekil 4. Sinterleme sonrası ; (a) Takviyesiz, (b) %1 Al4C3, (c) %2 Al4C3
,(d) %4 Al4C3 takviye edilmiş SEM mikroyapıları
Şekil 5’ de sıcak presleme sonrası 580 ºC’ de 1 saat sinterlenmiş % 4
Al4C3 takviyeli numunenin SEM görüntüsü üzerinde yapılan EDS
analizine göre 1 numaralı bölgede C oranı yaklaşık % 15, O oranı ise
yaklaşık % 40 bulunmuştur, yani bu bölgede oksitlenmenin varlığından
bahsedilmektedir. 3 numaralı bölgeden alınan EDS analizine göre Cu
miktarı %11 olup C ise %4 seviyesindedir. Yüzdelik değerlere göre bu
bölgede Al4C3’ ün az miktarda bulunduğu ifade edilir. 5 ve 6 numaralı
bölgelerde yüksek oranda Al olmakla beraber % 2 oranında Cu elementi
görülmektedir. Al miktarının fazla olması ile 7 numaralı analiz ince yapılı
beyaz bölgeden (çökelti üzerinden) alınmış ve Cu miktarı yüksek çıkmıştır
ve bu ise CuAl2 intermetaliğinin göstergesidir.
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Şekil 5. %4 Al4C3 takviyeli numunenin sinterleme sonrası SEM
görüntüsü ile üzerindeki iki farklı bölgenin EDS analizleri
Sinterlenen numunelere 510°C sıcaklıkta 7 saat çözündürme
işleminden sonra yaşlandırma ısıl işlemleri uygulanmış ve mikroyapıdaki
değişimler gözlenmiştir. Yaşlandırma işlemleri 200 ºC’ de 60-720 dk
aralıklardaki sürelerde suni olarak yapılmıştır. Yaşlandırma işleminde
mikroyapı görüntüleri almadan önce ve farklı yaşlandırma süreleri
sonunda numuneler hem dağlanmış hem de sertlikleri belirlenerek
yaşlandırma süreçleri tespit edilmiştir. Optimum yaşlandırma süresi 450
dk (7,5 saat) olarak belirlenmiş ve SEM görüntüleri karşılaştırmalı olarak
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verilmiştir. Şekil 6a’da 7,5 saat yaşlandırma işlemi sonrası takviyesiz AA
2014 alaşımının SEM görüntülerinde de görüldüğü gibi numuneler sıcak
presleme ile üretilmiş olmasına rağmen gözenek miktarı oldukça fazladır.
Ayrıca sıcak presleme ile üretilen takviyeli ve takviyesiz numunelerde tane
sınırları yapılan diğer çalışmalarda soğuk preslemekilere göre daha az
belirgindir. Diğer bir anlamda bu numunelerde toz taneleri arasında daha
iyi bir difüzyonun varlığı söz konusudur. Bu tane sınırlarının oluşumunda
takviye malzemenin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Şekil’ 6d’de ise 7,5
saat yaşlandırma işlemi sonrası %4 Al4C3 takviyeli malzemenin SEM
görüntülerinde boşluklar ve çatlak oluşumlarına neden olan Al4C3’ ler
dikkat çekmektedir. Bu durumda Al4C3 miktarının artması bu alaşımda ve
bu çalışmada kullanılan parametreler sonunda, metalurjik yapı bakımından
olumsuz sonuç vermektedir. Şekil 6a’ da 7,5 saat yaşlandırma işlemi ile de
gözenek miktar ve boyutlarında artış olduğu görülmekte, ancak
yaşlandırma ile oluşan yeni yarı karalı çökeltilerin varlığı bu büyütme
oranından görülememektedir. Şekil 6d’de yine sinterleme işlemi ile yapıda
oluşan çökeltiler 7 saat çözündürme işlemi sonrası daha da azalmıştır. 7,5
yaşlandırma işlemi sonrası yapıda gözenekler oluşmuş ve bazı
gözeneklerin arasında keskin köşeli geometri yapısına sahip Al4C3’ ler
görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 6. Yaşlandırma sonrası ; (a) Takviyesiz, (b) %1 Al4C3, (c) %2
Al4C3 ,(d) %4 Al4C3 takviye edilmiş SEM mikroyapıları
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3.2. Sertlik
Gaz atomizasyonu ile üretilmiş AA 2014 alaşım tozlarına farklı
oranlarda Al4C3 tozları ilave edilmiş ve bu tozlar 200 °C’ de sıcak presleme
ile şekillendirilmiştir. Üretilen bu kompozitin sinterleme, çözündürme ve
yaşlandırma işlemlerin her birinin ardından sırası ile sertlik değişimleri
belirlenerek sertlik ölçümleri boşluk ve gözenek olmayan bölgeler
üzerinden yapılmıştır. Mikro sertlik değerleri, numunenin orta bölgesinden
en az 10 farklı noktadan yapılmıştır. Bu ölçümlerin ortalamaları alınmış ve
tüm ısıl işlemler sonrası ulaşılan sertlik değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Sinterleme sonrası sertlik değeri yüksek olmayan bazı Al alaşımlarının
yaşlandırma sonrası yüksek sertlik değerlerine çıkabileceği
bildirilmektedir [10]. Yaşlandırma ısıl işlemi sonrası ölçülen sertlik
değerleri 7 saat çözündürme işlemi ve sinterleme sonrası ölçülen sertlik
değerlerinden daha yüksek çıkmıştır. Tablo 2’ de bu durum görülmektedir.
Tablo 2. Farklı Al4C3 takviye oranlarında üretilen numunelerin
mikrosertlik değerleri
Al4C3 Takviye Oranı
Uygulanan İşlem
%0

%1

%2

%4

Sinterlenmiş

48

68

66

67

Çözündürülmüş

92

127

131

89

Yaşlandırılmış

134

146

155

133

Üretilen numunelerde, hem çözündürme ile hem de 7,5saat yaşlandırma
işlemlerinde Al4C3 miktarı en yüksek seviyeye (%4) çıktığında sertlik
değerlerinde sürekli düşmeler görülmüştür. Tabloda verildiği gibi tüm
numunelerde yaşlandırma süresi arttıkça sertlikler önce artma sonra
azalma eğilimi göstermişlerdir. Sertliğin azalmaya başladığı an ideal
yaşlanmanın sona erdiği anlamına gelmektedir ve sertlik değeri zirvede
iken yaşlandırma işlemi tamamlanmaktadır. Literatürde [11] yaşlandırma
ısıl işlemi ile numunelerdeki sertlik artışının, yaşlandırma zamanının
ilerlemesine bağlı olarak kafes sistemi içinde bulunan boşlukların difüzyon
etkisine olan katkıları sayesinde gerçekleşeceği bildirilmiştir. Bu boşluklar
çözen atomların miktar olarak fazla olması nedeni ile GP bölgelerinin
oluşumunda önemli yer teşkil etmektedir.
Sonuçlar ve Tartışma
Bu çalışmada, AA2014 alaşımı tozuna ağırlıkça % 0-1-2-4 oranlarında
ortalama tane boyutu
~5 μm olan Al4C3 tozu TM yöntemi ile ilave
edilerek Metal Matris Kompozit (MMK) malzeme üretimi
gerçekleştirilmiştir. Al4C3 tozu miktarının, sıcak presleme ile üretilen
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numuneleler üzerindeki sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen bu
numunelere ısıl işlemler uygulanmış ve mikroyapısı ile mekanik özellikleri
hakkında bazı bilgiler edinilmiştir. Ulaşılan sonuçlar şöyledir:
1. Sinterleme sonrası mikroyapı görüntüleri incelendiğinde takviye
malzemenin oranı arttıkça CuAl2 oranının arttığı tespit edilmiştir. EDS
analizlerinde CuAl2 olduğu düşünülen bölgelerde %4 ile %23 arasında Cu’
a rastlanmıştır.
2. Sinterleme, 7 saat çözündürme ile yaşlandırma ısıl işlemleri
sonrası sertlik ölçüm sonuçları karşılaştırıldığında, en yüksek sertlik
değerleri sıcak presleme ile üretilen % 2 Al4C3 içerikli numunede
sağlanmıştır. Çözündürme ve yaşlandırma işlemleri sonrası ölçülen sertlik
değerlerinde, % 4 Al4C3 içerikli numunelerde düşme olduğu görülmüştür.
Matris yapı ile ara malzemenin birbirini ıslatmaması buna sebep olarak
gösterilebilir. Fakat soğuk presleme ile üretilen ve sinterleme işlemi
tamamlanan numunelerde, takviye malzeme miktarı arttıkça sertlik
değerlerinde artış görülmektedir.
3. Yaşlandırma işlemlerinden sonra sertlik değerleri önemli oranda
artmıştır. Bunun sebebi yapının ısıl işlemler sonrası matris yapıya
çökeltilerin homojen dağılmasıdır.
4. Al4C3 takviyeli AA 2014 alüminyum alaşımlarında takviye oranı
arttıkça üretilen numune miktarı çatlak oluşumlarına yol açmıştır. Bu da
mekanik performansın düşmesine neden olabilir.
5. Sertlik değerleri sırası ile sinterleme sonrası, 7 saat çözündürme
sonrası ve 7,5 saat yaşlandırma sonrası ısıl işlemlerinde sürekli artış
göstermiştir. Bu artışın nedeni θll çökeltilerinin ısıl işlemler neticesinde
yapıya dayanım kazandırmasıdır.
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HOT CORROSION BEHAVIOR OF Ni3Al INTERMETALLIC
ALLOY PRODUCED BY HOT PRESSING TECHNIQUE
Nuri ERGIN & Yigit GARIP & Ozkan OZDEMIR

1. Introduction
Intermetallic materials, especially transition metal (Fe, Ni, Ti and Co)
aluminides are becoming a new building material class due to their very
attractive physical, chemical, thermal and mechanical properties. Among
the aluminides intermetallic materials, Ni3Al based alloys, for their high
melting temperature (1395C), creep strength and relatively low density
(7,5 gr/cm3), and with yield strength increasing with temperature from near
ambient temperature to 600oC have attracted world-wide attention as
potential high temperature structural materials. Although the mechanical
properties are attractive, most current usage is mainly in corrosion-related
structural applications. This is because oxidation and carburization
resistance is high, as are resistance to wear and cavitation-erosion (Ergin,
Yoruk and Ozdemir, 2013; Li, Zheng, Zhang, Li, Zhang and Gong, 2012;
“Metals Handbook ASM”, 1990; Stoloff, Liu and Deevi, 2000; Yuan,
Zhang, Li, Wang and Sun,2017)
Processing methods for such materials have been wide and numerous.
Casting, extrusion, forging, sheet forming are but a few of the processes
applied in the production of these materials. Several methods can be
adopted to fabricate nickel aluminides intermetallic materials, including
self-propagating high-temperature synthesis, combustion synthesis and hot
pressing technique. Each technological route produces material having
different microstructure, different concentrations and types of defects and
therefore totally different properties. Of these methods, Combustion
synthesis is known as a rapid, facile and cost-effective method for the
production of fine particles using low-cost materials. Volume Combustion
Synthesis (VCS), or thermal explosion, is a synthesis method, where all
the reactants are uniformly heated up to an ignition temperature by an
external heat source and then a sudden exothermic reaction takes place
throughout the sample volume (Godlewska, Szczepanik, Mania, Krawiarz
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and Kozinski, 2003; Li, Wang, Zhao and Wang, 2018; Rodriguez, Moussa,
Wall and Morsi, 2003 ; Yua, Zhoua, Rena, Wanga, Xina and Cao, 2016)
Industry systems are such as heat engines and heat exchangers involve
harsh environments. The structural materials are subjected to high
temperatures, corrosive gases and condensed phases such as NaCl and
Na2SO4. When the surface of metal or alloy is in contact with salt such as
Na2SO4, NaCl, K2SO4 at high temperature the salt melts and diffuse in the
surface. This diffusion of molten salt into the surface of material causes the
formation of oxides at higher rate and material starts degrading at rapid
rate than in other conditions and this phenomenon is known as hot
corrosion. Therefore, the hot corrosion behaviour is very important for
high-temperature materials (Liu, Li, Zhou and Zhang, 2005; Saini, Kumar
and Shukla, 2017; Singh, Puri and Prakash, 2005).
In the present study, Ni3Al intermetallic compound was produced by
pressure assisted combustion synthesis method from elemental powders.
The characterization of sample was made microstructure (SEM) and phase
analysis (XRD). In addition, hot corrosion behavior of the samples was
investigated in K2SO4+Na2SO4 mixed salt at 800°C for 50 h. The hot
corrosion rate was evaluated on the basis of weight change measurements.
Their morphology and oxide phase on the corroded surfaces were observed
by SEM-EDS and XRD.
2. Experimental Details
2.1. Materials processing
Carbonyl Ni powders (99.8% purity, 4-7 µm) and gas-atomized
aluminum powder (99% purity and 15 µm grain size) were used as starting
materials in order to manufacture Ni3Al-based intermetallic alloys. The
started powders were mixed in stoichiometric ratio corresponding to the
Ni3Al intermetallic phase, in a molar proportion of 3:1. Prior to sintering,
the mixture was cold pressed into a cylindrical compact in a metal die
coated with a thin layer of boron nitride under a uniaxial pressure of
150MPa. The diameter and height of the compact samples were 15mm and
5mm, respectively.
The production of Ni3Al intermetallic compound was performed by
pressure assisted volume combustion synthesis at a sintering temperature
of 1050°C for 60 min at a heating rate of 10°C min-1. After sintering, the
specimens were unloaded and cooled to room temperature in an open
atmosphere. The morphologies of the samples and the presence of phases
formed were examined by using scanning electron microscopy (SEM) and
X-ray diffraction (XRD) analysis.
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Figure 1. Schematic Representation of the Pressure Assisted Combustion
Technique
2.2 Hot corrosion tests
Cylinder specimens with dimensions of 15 x 5 mm were used for hot
corrosion tests. At first, the surfaces were polished down to 1200-girt
abrasive paper. The specimens were cleaned in acetone, ethanol and
distilled water in sequence in an ultrasonic bath before the test. A mixture
salt of 25 wt.% K2SO4 and 75 wt.% Na2SO4 was used for hot corrosion
study. In each test, one sample and mixed salts were put into a zirconia
crucible, and then it was placed in an electric box furnace. The tests were
conducted at 800C in air. The crucibles were taken out from the furnace
every 10 h during corrosion up to 50 h and were cooled in air.
After hot corrosion tests, the samples were washed with boiling distilled
water to dissolve the remains of dissolvable salts, then the samples were
dried in hot air. Each sample before and after corrosion tests were
measured using an electronic balance with an accuracy of 0.0001 mg. The
morphologies and compositions of the surface of the corroded specimens
were investigated by a scanning electron microscope (SEM) equipped with
an energy dispersive spectroscope (EDS). The phase compositions of the
corrosion layer were determined by X-ray diffraction (XRD).
3. Results and Discussion
Figure 2, using the scanning electron (SEM) microscopy, show the
microstructures in the Ni3Al intermetallic compound produced by pressure
assisted volume combustion synthesis method. SEM images reveal that the
test material phase transformation has been completed and dense
microstructure was determined.
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Figure 2. SEM images of Ni3Al intermetallic material produced by VCS
X-ray diffraction (XRD) technique was used in order to identify the
phases in the sample which sintered at process temperature of 1050°C for
constant process time of 60 min. under a uniaxial pressure of 150MPa.
Figure 3 demonstrate the X-ray diffraction pattern of Ni3Al intermetallic
compound. The XRD patterns of test materials indicate that the single
phase Ni3Al powders can be successfully synthesized.
Combustion synthesis, characterized by extremely high temperatures
and rapid heating/cooling rates, is used to synthesize materials via
exothermic reactions. In the pressure-assisted combustion synthesis,
pressure together with exothermic reactions formed offer the reducibility
of materials whose density is close to theoretical value (Umberto, Maglia,
Spinola and Munir,2000). In this study, %97.8 of relative density is
achieved.

Figure 3. X-ray diffraction patterns of the Ni3Al intermetallic material
Cyclic hot-corrosion tests were performed under a molten-salt (25 wt.%
K2SO4 and 75 wt.% Na2SO4) environment in an electric furnace in an
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ambient atmosphere at 800C for every 10 h during corrosion up to 50 h.
The behavior of corrosion was determined from the weight change
measurements and the weight change rate of the samples (W) was
calculated according to ratio of weight change to surface area formula. The
corrosion behaviors of Ni3Al have been studied by mass gain
measurements. The weight change of the alloys after 5 cycles is shown in
Fig. 4. Figure 5 shows the surface morphologies of the alloys after hot
corrosion.
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Figure 4. Weight change per unit area depending on corrosion time of the
Ni3Al at 800C for 50h

Figure 5. SEM images of surface morphologies Ni3Al after hot corrosion
at 800C for 50h
Nickel aluminides are considered as high temperature materials due to
the Al2O3, NiO or NiAl2O4 protective oxide layers formed as a thin film on
their surfaces when they exposed to high temperatures in an oxygen
environment (Moussa and Morsi, 2006). In the phase analysis of Ni3Al
after hot corrosion at 800C for 50h, NiO protective oxide layer is detected.
When the surface morphologies of the specimens are examined by looking
at SEM analysis, it is observed that corrosion did not cause spallation as
layers from surface by giving considerable damage.
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Figure 6. EDS analysis of Ni3Al after hot corrosion at 800C for 50h

Figure 7. XRD patterns of the Ni3Al after hot corrosion at 800C for 50h
4. Conclusion
Ni3Al intermetallic alloy was successfully produced by pressure
assisted combustion synthesis. SEM studies showed that single and
homogeneous phase and phase transformation was completed. XRD
patterns confirm that this phase is Ni3Al.
The hot corrosion test of Ni3Al carried out at 800C for 50 hours in a
salt mixture of 25 wt.% K2SO4 and 75 wt.% Na2SO4. The weight changes

N. Ergin & Y. Garip & O. Ozdemir| 131

of sample after hot corrosion testing were obtained as 46.74 mg/cm2. The
weight change per unit area depending on the hot corrosion time of the
sample was found to change as a parabolic. The XRD pattern of the alloy
exposed to hot corrosion for 50 hours shows that the corrosion products
are composed of NiO oxides.
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YÜKSEK KARBONLU TOZ METAL BİR ÇELİĞİN KURU
AŞINMA DAVRANIŞINA FARKLI MATRİKS YAPILARININ
ETİKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A Study on the Effect of Different Matrix Structure on Dry Sliding Wear
Behavior of a High Carbon Powder Metal Steel
Onur ALTUNTAŞ & Ahmet GÜRAL
1.Giriş
Genellikle sade karbonlu çelikler olarak bilinen alaşımsız çelikler,
otomotiv parçaları da dahil olmak üzere geniş endüstriyel uygulamalar için
hayati öneme sahiptir. Bunun nedeni, alaşımlı çeliklere kıyasla düşük
maliyetleridir. Ancak bazı uygulamalar için, düşük mekanik mukavemet
göstermeleri nedeniyle kullanımları sınırlıdır [1]. TM malzemelerin doğal
fiziksel özellikleri içlerinde gözeneklerin bulunmasıdır. Gözenekler
gerilme birikmesine yol actıklarından çatlaklar için oncu olabilirler.
Süneklik gözenek yapısına bağlıdır, ancak darbe ve yorulma gibi dinamik
özellikler gözeneğe daha hassastırlar. Hatta tam yoğunluktaki TM
çeliklerin bile, çok az miktardaki kalıcı gözeneklerden dolayı, özellikleri
düşüktür [2]. Ötektoid dönüşüm sıcaklıklarından östenitin perlite ve
martensite dönüşümü sıcaklıkları arasında eşsiz bir mikroyapı
oluşmaktadır. Bu ara sıcaklıklarda oluşan yapı perlit ve martensitten çok
farklı mekanik özellikler göstermekte olup, “beynit” olarak adlandırmıştır
[3]. Beynit tanım olarak, ferrit ve lamelli olmayan sementitin (Fe3C)
karışımından oluşan oldukça tok ve sünek bir yapıdır [4]. Beynit, izotermal
dönüşüm diyagramlarına göre perlit burnunun altında izotermal sıcaklıkta
östenitin dönüşümü sonucu oluşan bir yapıdır. Östenitin bozunması
sırasında soğuma difüzyon kontrollüdür ve bu esnada perlitin oluşmasına
imkân yoktur.Ayrıca soğuma yeterli miktarda yavaş olduğu için martensit
oluşumunu da engellemektedir [5]. Şekil 2.’de verilen Zaman-SıcaklıkDönüşüm (ZSD) diyagramında perlit ve martensit oluşum sıcaklıkları
arasında beynit oluşumu için gerekli olan soğutma ve izotermal bekleme
koşulları görülmektedir. Östemperleme, özellikle belirli seviyelerde
sertliğe rağmen süneklik ve darbe dayanımını artırmak ve su verme
esnasında oluşan çatlakların azaltılması için geleneksel su verme
temperleme ısıl işlemlerine alternatif bir ısıl işlemdir. Sertlik, temperleme
sıcaklığına ve süresine bağlı olarak kontrol edilebilir [6-7]. Su verme
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işlemi ile oluşan martenzitin aşırı sertlik ve kırılganlığı temperlenerek
giderilir. Isıl işlem sonunda mikroyapıda feritik matrikste küresel halde
çökelmiş sementitler bulunur. Başlangıç mikroyapısı birincil ferrit-perlit
veya
birincil
sementit-perlit
olan
çeliklerde
sementitlerin
küreselleştirilmesi için oldukça uzun zaman almaktadır. Bununla beraber
başlangıç mikroyapısı martenzitik olan çeliklerin aşırı temperlenmesiyle
küresel sementit parçacıklarının çökelmesi sağlanmaktadır [7-8].
Metalik malzemelerin kaygan temaslarda aşınma ve sürtünme
dayanımına yüzey dokusunun etkisi üzerine birtakım çalışmalar
yapılmıştır. Toz metalürjisi (TM) malzemelerin yapısında bulunan
gözenekler yağlayıcı gibi davranarak aşınma ve sürtünme dayanımlarını
artırmaktadır [9-10]. Xu ve arkadaşlarına göre aynı karbon oranına ve
sertliğe sahip beynitik mikroyapıdaki numuneler en iyi aşınma direnci
gösterirken bu mikroyapıyı sırasıyla su verilmiş ve temperlenmiş,
tavlanmış ve son olarak da küreselleştirme ısıl işlemi uygulanmış
mikroyapılar takip etmektedir [11]. Ayrıca martenzitik mikroyapının
beynitik ve perlitik mikroyapılara göre daha iyi aşınma direnci sergilediği
belirtilmiştir [12]. Genel olarak, belirli bir malzemenin mekanik
özellikleri, mikroyapısı ve ısıl işlem süreci ile yakın ilişkilidir.
Mikroyapının veya ısıl işlem parametrelerinin mekanik özellikleri
üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırmalar önemli bir mühendislik
değeri taşımaktadır [13].
2.Deneysel Çalışmalar
Deneysel çalışma için Höganäs AB firması tarafından elektroliz
yöntemi ile üretilmiş NC 100.24 saf demir tozlarına ağırlıkça % 1.5 grafit
ve %0.5 Zn stearat ilave edilmiştir. Hazırlanan bu karışım tozları 700 MPa
basınçta oda sıcaklığında tek eksenli presleme ile ASTM G99 standardına
göre aşınma test numunesi olacak şekilde şekillendirilerek 6,7 g.cm-3
ortalama yoğunluğa sahip numuneler üretilmiş ve bu numuneler 1150 °C
de Argon gaz atmosfer kontrollü fırında 20 dakika süre ile sinterlenerek
7,1 g.cm-3 yoğunluğunda toz metal numuneler üretilmiştir. Sinterleme
işlemi sonrası % 91 teorik yoğunluğa ulaşılmıştır.
92%

% Teorik Yoğunluk

3

Yoğunluk (gr/cm )

7,5

90%

6,5

88%
5,5

86%
4,5

84%

3,5

82%
PRESLENMİŞ

SİNTERLENMİŞ

Şekil 1. Numunelerin yoğunluk değişim grafiği
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Sinterlenmiş numuneler S- ile kodlanarak daha sonra bu numuneden
elde edilen martenzitik mikroyapıya sahip numune M- , Tam beynitik
mikroyapıya sahip numune B-, martenzit numunesinin temperlenmesi ile
elde edilen ferritik matriksteki küresel sementit mikroyapıya sahip numune
M-705 olarak kodlanmışlardır. M- olarak kodlanan numunelere 950 °C de
3 dk östenitleme, ardından su verme işlemi ile martenzitik numuneler
üretilmiştir. B- olarak kodlanan numunelerin 950°C de 3 dk tutularak
yapının full östenite dönüşümü sağlandıktan sonra 300°C deki tuz
banyosunda (%50KNO3+%50NaNO3) 60 dakika bekletilerek full
beynitik mikroyapı üretilmiştir. M-705 olarak kodlanan numunelere yine
950 °C de 3 dk östenitleme, ardından su verme işleminden sonra
küreselleştirme işlemi 705 °C’de 1 saat tavlanarak gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2. (a) M- (b) B-, (c) M-705 numunelerinin ısıl işlem grafikleri
Mikroyapıların açığa çıkarılması için klasik metalografi işlemleri
uygulanmış, numuneler % 2’lik Nital solüsyonu ile dağlanmışlar ve elde
edilen mikroyapı görüntülemesi JEOL JSM-6060LV marka Taramalı
Elektron Mikroskobu (SEM) ile belirlenmiştir.
Numunelerin Vickers sertlik ölçümleri Shimadzu Sertlik cihazında 1kg
yük kullanılarak, her bir numune için en az 5 farklı noktadan sertlik değeri
alınarak ortalama ve standart sapma HV1 değerleri tespit edilmiştir.
ASTM G99’a uygun olarak üretilen ve hazırlanan aşınma test
numuneleri pin-on-disk yoluyla abrsaif aşınma testine tabi tutulmuştur.
Abrasif aşınma testlerinde TRIBOMETER T10/20 cihazı kullanılarak 10N
sabit yük altında 500-1000-1500 metre mesafelerde kuru ortamda
aşındırılmışlardır. Aşındırıcı karşı yüzey olarak ise Hardox 500 çeliğinden
hazırlanmış ve ortalama sertliği 55 HRc olan çelik diskler kullanılmıştır.
Aşındırma testi öncesi numune ağırlıkları ile aşınmaya bağlı numunelerde
meydana gelen ağırlık kayıpları 0.0001 g hassasiyetinde SARTORIUS
marka terazide yapılmıştır.
3. Deneysel Sonuçlar Ve Tartışma
3.1. Mikroyapı
Şekil 3a‘de oda sıcaklığında tek eksenli presleme ile şekillendirilen
1150 °C de Ar ortamında sinterlenmiş numunenin mikroyapısı verilmiştir.
Mikroyapıdan görüldüğü gibi sinterleme sonrası numunede beklenen
birincil sementit ve perlit lamelleri görülmektedir. Ayrıca toz metalürjisi
ile üretimin en önemli sorunlarından olan gözeneklerin az sayıda da olsa
yapıda mevcut olarak bulunduğu görülmektedir. Şekil 3b’de B- olarak
kodlanan numunelerin 950°C de 3 dk tutularak yapının full östenite
dönüşümü sağlandıktan sonra 300°C deki tuz banyosunda
(%50KNO3+%50NaNO3) 60 dakika bekletilerek elde edilen full beynitik
mikroyapı görülmektedir. 60 dakikalık izotermal bekletme ile numunenin
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tüylü beynitik mikroyapıya geçtiği görülmekle beraber kısmen iğnemsi
martenzitlerin varlığı da görülmektedir.
Şekil 3c’de ise 950 °C de 3 dk tam östenitlenerek , ardından su verme
işlemi ile martenzitik matrikste numuneler üretilmiştir. Martenzitin
karakteristik yapısı gereği yüksek karbon oranından dolayı mikroyapı
keskin köşeli plaka şeklindedir. Son olarak Şekil 3d ise martenzit
numunesinin Ar korumalı atmosfer fırınında 60 dk süre ile
küreselleştirildiği M-705 numunesinin mikroyapısı görülmektedir. 60
dakikalık küreselleştirme ısıl işleminin ardından ferritik matrikste çökelen
küresel sementitler elde edilmiştir. Bütün mikroyapılar incelendiğinde
yüksek sıcaklıklara çıkıldığında karşılaşılan dekarbürize sorununa
rastlanmadığı açıkça görülmektedir. Bu da hem sinterlemenin hem de
ikincil olarak uygulanan ısıl işlemlerin izole bir ortamda yapıldığının en
büyük göstergesidir.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 3. (a) Sinterlenmiş, (b) Tam Beynitik, (c) Martenzitik, (d) M-705
numunelerine ait SEM mikroyapıları
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3.2. Sertlik ve Aşınma
Şekil 4’deki grafikte numunelerin HV1 makro sertlik değerleri
görülmektedir. Başlangıç numunesi bileşimindeki mevcut gözenek ve
presleme koşullarından dolayı kısmen düşük sertlik değerine sahiptir.
Sinterleme sonrası lamelli sementit + perlitik mikroyapıya sahip numune
ortalama 247 Vickers sertlikle en düşük sertlik değerine sahipken yapılan
ısıl işlemlere bağlı olarak sertlik değerlerinde artış görülmektedir. 300°C
deki tuz banyosunda 60 dakikalık izotermal bekletme ile yapının tamamen
beynite dönüştüğü numunede ortalama 442 Vickers sertlik değeri
görülmüştür. Tüylü beynitin yanı sıra iğnemsi martenzitlerin yapının
sertliğini artırdığı düşünülmektedir. Östemperleme ısıl işlemi sonucunda
yapıdaki ferritik alanlar ve kalıntı östenit miktarınıın azaltılması sertliği
artırtıdığı bilinmektedir. Östemperleme ısıl işlemi uygulanan malzemede
matris yapıdaki beynitin oranı arttıkça numunelerin sertliğinde bir artış
görülmekte olduğu bildirilmiştir [14]. Ortalama 515 Vickers sertliğindeki
östenit fazından su verilerek elde edilen martenzit numunesinin kafes
yapısının aşırı ölçüde distorsiyona uğramış olması sertliğin oldukça yüksek
değerlere ulaşmasına neden olmuştur. Hacim merkezli tetragonal kristal
kafes yapısında bulunan ve denge dışı şartlarda oluşan martenzitin sertliği
ingot malzemelere yakın değerler göstermektedir. Yüksek sertlik ve
gevreklikteki martenzit numunesinin atmosfer kontrollü fırında 705°C
sıcaklıkta küreselleştirilmesi ile elde edilen ferritik matriksli küresel
sementit numunesinin ortalama sertliği 240 Vickers değerindedir. Elde
edilen bu sertlik değeri ile hem martenzitin sertliğinin beraberinde getirdiği
gevreklikten kaçınılmış hem de yumuşak ferritik matrikste çökelen sert
küresel sementitler ile yapı mekanik zorlamalara ( darbe, yorulma vb)
dirençli hale gemektedir.
Toz metalürjisi yöntemiyle üretilen çelik numunelerde artan sertlik
miktarının aşınma mesafesine
bağlı ağırlık kaybını azalttığı
gözlemlenmiştir. Buna göre ortalama sertliği en yüksek olan su verilerek
elde edilen martenzit numunesi aşınma testleri sonrası belirgin bir ağırlık
kaybı göstermemiştir. Ancak tam östenit bölgesinden izotermal tavlama ile
elde edilen beynitik numunenin diğer numunelere göre yüksek olan sertliği
aşınmaya bağlı ağırlık kaybını azaltan en büyük faktör olarak söylenebilir.
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Şekil 4. Numunelerin makrosertlik grafiği
Tablo 1. Numunelerin sürtünme mesafesine bağlı ağırlık kaybı değerle
ri
Aşınma
Mesafesi

Ağırlık Kaybı (g*10-4)
Sinterlenmiş

Martenzit

Tam Beynit

M-705

500M

21

-

7

10

1000M

34

-

14

19

1500M

40

-

22

29

(Metre)

Şekil 5. Numunelerin kayma mesafelerine bağlı olarak ağırlık değişim
grafikleri
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Sonuçlar
Bu çalışmada elde edilen deneysel sonuçlara göre oda sıcaklığında
presleme ve 1150°C de Ar kontrollü fırında sinterlenen numunenin
yoğunluk değerini 7,1 gr/cm3 vererek yaklaşık %91 teorik yoğunluğa
ulaşıldığı belirlenmiştir. 950 °C de tam östenit bölgesinden ani su verilerek
martenzit fazının 515 HV1 sertlik değeri ile en yüksek sertliğe sahip
olduğu belirlenmiştir.
300 °C tuz banyosunda 60dk süre izotermal
tavlama ile iğnemsi beynitik yapının oluştuğu ve bu mikroyapıdaki
numunenin 442 HV1 makro sertlik değeri belirlenmiştir. İzotermal
tavlama süresinin ve yoğunluklarının daha da arttırılması ile beynitik
dönüşümlerin artacağı ve böyle yüksek karbonlu toz metal çeliklerin
mekanik özelliklerinin önemli oranda geliştirileceği düşünülmektedir.
Artan sertlik miktarının aşınma mesafesine bağlı ağırlık kaybını azalttığı
gözlemlenmiştir. Buna göre ortalama sertliği en yüksek olan su verilerek
elde edilen martenzit numunesi aşınma testleri sonrası belirgin bir ağırlık
kaybı göstermemiştir. Beynitik matriksteki numune ise 1500m aşınma
mesafesi sonucunda 22 g*10-4 ağırlık kayına uğrarken, sinterlenmiş
haldeki başlangıç numunesi ise 40 g*10-4 ağırlık kaybetmiştir.
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STRUCTURAL PROPERTIES OF MOLYBDENUM BORIDE
COATINGS DEPOSITED BY SLURRY SALT BATH
BORONIZING TECHNIQUE
Saduman SEN & Eray ABAKAY & Mustafa DURMAZ
Ugur SEN
1. Introduction
Boronizing (also called boriding) is a reliable and functional surfacehardening process which is widely used in industry to produce extremely
hard and wear-resistant surfaces (Sen & Suwattananont). The process
involves the heating of the well-cleaned material at a certain temperature
range, in contact with the boron-containing solid powder, paste, liquid, or
gaseous medium (Tang & Sen & He). During boriding, the diffusion and
subsequent reaction of boron atoms with metallic substrate form interstitial
boron compounds. The resulting layer may consist of either a single-phase
boride or a poly-phase boride layer. The type of metal under treatment, the
boronizing method, and composition of boronizing media, temperature and
time of treatment, play important roles in deciding the quality and
disposition of obtained boride layers. In general, the thickness of boride
layer increases with the increase of boriding temperature and time, but
varies for different materials under the same boridation conditions (Sen &
Bindal).
In recent years, non-ferrous metal such as nickel, cobalt, titanium,
molybdenum and their alloy have been borided (Yu & Qin). Transition
metals borides, including the iron-boron, molybdenum-boron systems,
have been reported as an excellent combination of properties, such as high
hardness, high melting points, and high oxidation resistance, which makes
boriding an excellent candidate for surface modification to improve wear
resistance and corrosion performance and low thermal expansion
coefficients (Akca & Zhou). Consequently, their borides find uses in
several industrial and high-temperature structural applications. In
particular, due to its high thermal conductivity, molybdenum and its
borides are used for high-temperature applications to assist rapid heat
transfer from the reaction zones (i.e. in secondary gas phase screening
reactors) to the outside environment. Some of the other industrial
applications of molybdenum borides include their uses as hard coatings in
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machine tools, high-performance gear parts, and golf shoe spikes
(Kahvecioğlu). Thermal diffusion treatments of boron compounds in
molten salt media typically require process temperatures of 700–1000 °C.
Boron atoms, owing to their relatively small size and very mobile nature,
can diffuse easily into molybdenum forming borides (Kuznetsov). The
formation of boride coatings is influenced by the metal substrate, the
boronizing method, the composition of the boronizing medium,
temperature, and time of the treatment. Many studies have been realized
about boride coatings on steels (Yu). However, there are very few studies
available about boride coatings on molybdenum and its alloys prepared by
the slurry salt bath boronizing method. In this study, structural
characterization of molybdenum boride coating layer formed on the pure
molybdenum substrate was realized.
The main objective of this study was to investigate some structural,
morphological and mechanical properties of molybdenum boride layers
formed on the pure molybdenum produced by the slurry salt bath
boronizing method.
2. Experimental Procedure
In this study, pure molybdenum 99.8 wt.% was used as substrates. The
samples to be coated were machined as coupons to the dimensions of
15x12x10 mm and prepared metallographically by grinding with 1200 grid
emery paper in the final stage. Boronizing treatment was performed by
means of a slurry salt bath immersion technique in an environment
consisting of borax, boric acid, and ferrosilicon. The coating was
performed at 1000 °C for 1-5 h in an electrical resistance furnace, followed
by quenching in the air. Boronized samples were sectioned from one side
and prepared metallographically up to 1200 grid emery paper and then
polished using 1 µm alumina paste. The thickness of coatings and their
morphology were examined using NICKON ECLIPSE L150 optical
microscopy and JEOL 6060 LV scanning electron microscopy (SEM) on
the cross-sections of the boronized layer of the coated molybdenum
samples. The chemical analyzes of the coated samples were carried out by
using energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The phase analysis of
the coating layers was determined by X-ray diffraction analysis using by
RIGAKU XRD D/MAX/2200/PC x-ray diffractometer with Cu Kα
radiation. The hardness of the coated molybdenum materials was also
measured using a FUTURE TECH FM 700 micro-hardness tester fitted
with a Vickers indenter under loads of 50 gf.
3. Results and Discussion
Fig. 1(a-c) show optical, SEM micrographs and EDS analysis of the
boronized molybdenum at 1000ºC for 5h. Coating layers formed on the
molybdenum were compact homogenous, porosity-free with signiﬁcant
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regularities in their thickness and presenting a smooth interface with the
substrate (Fig. 1a,b). These micrographs are in accordance with the studies
of Yu and Kuznetsov et al. EDS analysis showed that the coating layer
includes higher molybdenum and boron as seen in Fig. 1(c).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure. 1. (a) Optical, (b) SEM micrographs and (c) EDS analysis of the
boronized layer of the coated molybdenum at 1000ºC for 5h.
XRD pattern (Fig. 2) of the coated molybdenum sample at 1000 ºC for
3 h showed that the phases formed on the boronized molybdenum sample
are MoB, MoB2. This result agrees with earlier studies of Kuznetsov et al.
and Kahvecioglu et al. The thickness of boronized layer at 1000 ºC for 1 h,
3 h, and 5 h was measured as 10.80±0.79 µm, 17.92±1.46 µm, and
20.70±0.74 µm, respectively. For thermochemical coating processes, the
longer the process time and the higher the treatment temperature, the
thicker the coating layer becomes. The higher the treatment time, the
thicker the molybdenum boride layer became. While the hardness of the
molybdenum boride layer is changing between 1809±91 and 2280±56
HV0.05, the hardness of the matrix is 260 HV0.05. These are due to the
presence of hard borides (MoB, MoB2) in the coating layer as verified by
XRD analysis (Fig. 2).
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Figure 2. XRD pattern of the boronized layer of the coated molybdenum
at 1000ºC for 3h.

4. Conclusions
Pure molybdenum was the substrate used for the deposition of
molybdenum boride coating by slurry salt bath boronizing technique and
the treatment was proved to be efficient in the production of boride base
coatings. The results obtained from the present study can be summarized
as follows:
• Coating layers formed on the pure molybdenum were compact,
porosity-free homogenous, with signiﬁcant regularities in their thickness
and presenting a smooth interface with the substrate.
• EDS analysis showed that the coating layer includes higher
molybdenum and boron
• XRD analysis showed that the coating layer includes MoB and MoB2
phases.
• The thickness of boronized layer at 1000 ºC for 1 h, 3 h, and 5 h was
measured as 10.80±0.79 µm, 17.92±1.46 µm and 20.70±0.74 µm,
respectively.
• The hardness of the molybdenum boride layer formed on the
molybdenum samples was changing between 1809±91 and 2280±56
HV0.05 which was much harder than pure molybdenum (260 HV0.05).
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YÜKSEK FIRIN CÜRUFU, BOR ATIĞI VE ATIK CAMDAN
ÜRETİLEN CAM-SERAMİK MALZEMELER
Glass-Ceramics Produced from Blast Furnace Slag, Boron Waste and
Waste Glass
Şenol YILMAZ & Müberra YILMAZ

1. Giriş
Günümüzde cam ve cam-seramik endüstrisinde; demir-çelik cürufları,
bor atıkları, termik santral küllerinin kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır. Bu atıkların cam ve cam-seramik endüstrisinde
kullanılmasının en büyük sebebi içeriğinde SiO2, Al2O3, CaO ve MgO gibi
cam yapıcı oksitler barındırmasıdır (Günay & Yılmaz).
Cam üretiminde yüksek fırın cürufunun kullanılması, kimyasal
kompozisyonunun cama çok benzemesinden dolayı cam oluşturma
prosesinin etkisini arttırmaktadır (Göktaş).
Bor atıklarının değerlendirilmesi için yapılan çalışmalar; atıklardaki
borların tekrar kazanılması amacıyla zenginleştirilebilirliği, atıkların
çevreye zarar vermeden ve ileride kullanımına uygun bir şekilde
stoklanması ve kil içerikli atık killerin seramik ve inşaat sektöründe
kullanılabilirliği üzerinde yoğunlaşmıştır. En uygun bor atıkları
değerlendirme şeklinin atıklar içindeki borun tekrar kazanılmasından sonra
kalan kil içeriklerinin uygun sektörlerde değerlendirilmesidir
(Bentli
& Özdemir & Çelik & Ediz).
Cam-seramikler; özel bileşimlere sahip camların kontrollü
kristalizasyonu ile üretilen, camlardan çok daha yüksek mekanik
mukavemete ve darbe direncine, daha yüksek refrakterlik özelliğine ve
daha düşük ısıl genleşme katsayısına sahip olabilen çok kristalli
malzemelerdir (Günay & Yılmaz).
Bu çalışmada, içerisinde cam yapısında yer alan oksitleri içeren bor üretim
atığı ve yüksek fırın cürufundan cam-seramik malzeme üretim imkânları
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araştırılmıştır. Bu iki atığa camlaşmayı arttırmak için atık pencere cam tozu
da ilave edilmiştir.
2. Deneysel Çalışmalar
Yüksek fırın cürufu (Erdemir), bor üretim atığı (ETİBANK Kırka
Boraks) ve atık pencere camı kullanılarak 3 farklı cam bileşim
hazırlanmıştır. Hazırlanan cam bileşimlerindeki hammadde oranları
Çizelge 1’de verilmiştir. Atıklardan hazırlanan karışımlar alümina bilyeli
değirmende 2 saat karıştırma ve öğütme işlemine tabi tutulmuştur. Daha
sonra cam harmanları alümina pota içerisinde 1500 °C’de elektrikli fırında
1 saat bekletilerek ergitilmiştir. Ergitilen cam grafit kalıba dökülmüş (Şekil
1) ve daha sonra Diferansiyel Termal Analiz (DTA) sonuçlarına göre ısıl
işlemle kristallendirilerek cam-seramik dönüşümleri yapılmıştır. Cam ve
cam-seramik malzemelerdeki fazların belirlenmesi için XRD analizi
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, cam-seramik malzemelerin taramalı elektron
mikroskobu (SEM) ile mikro yapıları da incelenmiştir.
Çizelge 1. Hazırlanan cam bileşimleri (% ağırlıkça)
Cam Kodu

Yüksek Fırın Cürufu

Bor Atığı

Atık Pencere Camı

B10

70

10

20

B30

50

30

20

B50

30

50

20

(a)

(b)

(c)

Şekil 1. Döküm sonrası cam numuneler. a) B10, b) B30, c) B50
3. Deneysel Sonuçlar
3 cam bileşimine ait DTA analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. Bor atığı
ilavesi ile cam geçiş (Tg) ve kristallenme (Tp) sıcaklıklarında azalma göze
çarpmaktadır. Bu da borun yaptığı eriticilik ve flaks etkisinden
kaynaklanmaktadır. Cam numunelerin ısıl işlemle kristallendirilerek camseramik dönüşümlerinde DTA eğrilerindeki Tg ve Tp sıcaklıkları
kullanılmıştır.
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a) B10

b) B30

c) B50
Şekil 2. DTA analiz sonuçları. a) B10 camı, b) B30 camı, c) B50 camı
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Döküm sonrası 3 cam bileşiminde XRD analizi yapılmış ve camsı
amorf yapının olduğu görülmüştür. Ayrıca cam-seramik dönüşümü sonrası
kristalizasyonun başarılı olduğu ve kristal fazların elde edildiği XRD
grafiklerinden tespit edilmiştir (Şekil 3). XRD analizlerinden cam-seramik
malzemelerde akermanit, gehlenit, ojit ve diopsit’den meydana gelen
kristalin yapı ile bir miktar kalıntı cam fazı gözlenmiştir.

a)

b)

Şekil 3. XRD analizleri. a) B10 Camı, b) B10 Cam Seramiği (710 °C
1 Saat+ 975°C 2,5 Saat)
Şekil 4.’de cam-seramiklerin SEM mikro yapıları verilmiştir. Mikro
yapılardan görüldüğü gibi tüm numunelerde kristalin yapılara
rastlanmaktadır.

a)

b)

c)

Şekil 4. Cam-seramik SEM mikroyapıları. a) B10, b) B30 ve c) B50
Genel Sonuçlar
1) Bu çalışmada bor atığı, yüksek fırın cürufu ve atık pencere camından
cam-seramik malzemeler üretilmiştir. Farklı içeriklerde hazırlanan
bileşimler 1500 °C’ de ergitilip başarıyla dökülmüştür. Dökülen cam
numunelere XRD analizi yapılmış ve amorf yapıda cam oldukları
görülmüştür.
2) Amorf yapılı camlara DTA analizi yapılmıştır ve ısıl işlem
sıcaklıkları belirlenmiştir. Bu sıcaklıklarda cama kontrollü kristalizasyon
ısıl işlemi uygulanarak cam-seramikler elde edilmiştir.
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3) Cam-seramik malzemelerde kristal faz olarak akermanit, gehlenit,
ojit ve diopsit tespit edilmiştir.
4) Cam-seramik malzemelerin SEM mikroyapı görüntülerinde
kristalizasyon sonrası kristal faz oluşumları belirlenmiştir.
5) Çalışma ile yüksek fırın cürufu, bor üretim atığı ve atık pencere camı
gibi endüstriyel atıklardan cam ve cam-seramik malzemelerin
üretilebileceği görülmüştür.
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MACHINABLE GLASS-CERAMIC MATERIALS FROM
SEPIOLITE
Şenol YILMAZ

1. Introduction
Ceramics are suitable for their some properties such as high hardness,
heat resistance, corrosion resistivity and insulation in terms of heat and
electricity. Thanks to these, they can be employed for many applications,
for instance; coatings having high wear resistance, refractory industry, and
electricity industries as electro-ceramics. But, these areas are restricted by
some issues about ceramics. Ceramics are hard and durable where as they
are prone against sudden impact due to lower toughness and impossibility
of plastic deformation of ceramics compared with metals (Ercenk &
Yılmaz). Some mechanisms have been developed to increase their
toughness, for example; composite formation, crack propagation and
branching. These application provide higher strength for ceramics,
however, their plastic deformation possibilities do not improve,
sufficiently. On the other hand, some phase formation in ceramic matrix
exhibit positive results against to mechanical effects as cutting and drilling.
The phases called micas provide plastic deformation and machinability for
ceramics. Mica phases have been obtained from glass-ceramic systems and
their controlled crystallizations. Glass-ceramics are solid materials with
one or more crystal line phases embedded in amorphous matrix (Liao &
Dai & Yang & Zheng). Some modifications in chemical composition and
production methods can provide better mechanical behavior as for these
effects (Nassar & Hamzawy & Hafez & El Dera & Russel). Mica glassceramics with their unique machinable property have become an
interesting subject for many researchers. The machinability of these glassceramics is related to an interlocking microstructure and the cleavage of
plate-like mica makes them suitable for machining with high precision by
ordinary tools (Alizadeh & Yekta & Javadi). Mica based glass-ceramics
are transformed to commercial products as MACOR and DICOR brands.
Excepted for prepared commercial glass-ceramic systems, some raw
materials and wastes have been used for scientific studies about this.
In the current study, Sepiolite as raw materials was used for machinable
glass-ceramic production. Sepiolite is a type of clay mineral including
magnesium silicate, and its typical formula is Mg4Si6O15(OH)2·6H2O.
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Owing to Mg and Si content of mica glass-ceramic phases, it thought that
Sepiolite can be used for machinable glass-ceramic production. The
possibility of using Sepiolite for machinable glass-ceramic production was
investigated in the current study.
2. Experimental Procedure
The chemical composition of Sepiolite obtained from BeylikovaEskişehir/TURKEY was given in Table 1. A homogeneous batch mixture
including Sepiolite 50 %, Al2O3 9 %, B2O3 7 %, K2O 9 %, SiO2 16 % and
MgF2 9 % was prepared by weight. These ratios were determined to form
mica phases. The powders were ground and mixed thoroughly by using
ball mill with alumina ball in dry condition for 2 h. The powder mixture
was melted by aluminum crucible at 1500 °C for 1 h. in an electrical
heating furnace. The molten glass was cast into graphite mould
(approximately 5 mm x 10 mm x 10 mm) and annealed for 1 h at 600 °C.
The glass samples were heat treated to promote internal crystallization
according to differential thermal analysis (DTA) results. DTA (TA
Instruments, Q-600) experiment was realized in air atmosphere up to 1200
°C with 10 °C/min heating rate. For the crystalline phase’s observation, Xray diffraction (XRD, Rigaku D/MAX, Cu-Kα radiation) was used. The
microstructural examinations by using scanning electron microscopy
(SEM, Joel 6060) were performed. Furthermore, machinability tests were
applied to the glass-ceramic specimens using 5 mm diamond drills with
200 rpm drilling rate under uncontrolled load.
Table 1. Chemical composition of Sepiolite
Oxide SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO
%

54.2

4.43

0.2

1.7

8.15

K2O L.O.I.*

28.52 0.5

2.3

*lost on ignition
3. Results and Discussion
The DTA analysis of the glass sample is given in Figure 1. The graph
shows an endothermic peak at 600 °C and is considered as glass transition
temperature (Tg). Two exothermic peaks were observed at 715 °C and 860
°C as crystallization peaks (Tp). Required heat treatments from glass to
glass-ceramic transformation was carried out using these DTA
temperatures (Table 2).
XRD analysis results of glass and glass-ceramics are given in Figure 2.
As seen, the glass sample is found to be in glassy amorphous structure after
casting. It was observed that the samples transformed to glass-ceramics by
heat treatment were also crystallized. In this case, the transformation from
glass to glass-ceramics is realized by heat treatment. The phases detected
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after the heat treatments are also given Table 2. It is observed that the
florflogopite phase giving machinability detected in heat treated samples.

Figure. 1. DTA curve of sepiyolite glass
Table 2. Sample codes and heat treatment temperatures for glass-ceramic
transformation
Sample
Code

Heat treatment
temperatures

Phases

CS

glass

glassy amorphous structure

YCS

600 °C 2 h + 715 °C 5 h

Fluorphlogopite, Quartz,
Protoenstatite

ECS

600 °C 1 h + 715 °C 2 h

Phlogopite, Diopside, Quartz,
Protoenstatite, Forsterite

(a)
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(b)

(c)
Figure 2. XRD pattern of Sepiolite glass and glass-ceramics.
a) CS, b) YCS, c) ECS
SEM microstructures of glass-ceramics are shown below in Figure 3. It
is observed that there are small crystals in microstructures originating from
crystal phases detected by XRD.

(a)
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(b)

(c)
Figure 3. SEM microstructures of glass-ceramics. a) CS, b) YCS, c) ECS
In the machinability test, the glass-ceramic samples were successfully
drilled (Figure 4)

(a)

(b)

Figure 4. Glass-ceramic samples after machinability test. a) ECS, b) YC
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4. Conclusions
a) In this study, the possibilities of production of machinable glassceramic materials with Sepiolite additives were investigated. In this
context, the prepared composition is melted at 1500 °C. XRD analysis was
performed on melted sample and it was seen that the glass was amorphous
glassy structure.
b) Required heat treatments from glass to glass-ceramic transformation
was carried out using these DTA temperatures.
c) SEM microstructures of glass-ceramics showed crystal phases
formation after crystallization.
d) Glass-ceramic samples were successfully drilled in the machinability
test.
e) This study has shown that Sepiolite-containing treatable glassceramic materials can be successfully obtained.
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CHARACTERIZATION OF TiAl - Ti2AlC COMPOSITE
PRODUCED BY ELECTRIC CURRENT ACTIVATED
SINTERING (ECAS)
Yigit GARIP & Nuri ERGIN & Ozkan OZDEMIR
1. Introduction
TiAl based alloys have remarkable properties, such as low density, high
melting point, good creep resistance at elevated temperature, as well
as excellent oxidation and corrosion resistance. Hence, TiAl based alloys
are attractive structural materials for application in aerospace and
automotive engine components (Song, Cui, Hou, Wei, Han, Tian and Song,
2016; Liu, Hu, Yang and Li, 2017). However, the low ductility and
fracture toughness at ambient temperature and the insufficient
strength limit the practical use of the TiAl alloy (Gu, Wang, Shen, Li and
Li, 2009; Shu, Qiu, Lü, Jin and Jiang, 2012).
The intermetallic matrix composites (IMCs) have been developed to
provide the right combination of high temperature strength and creep
resistance, and to resolve the problems of poor ductility and toughness at
ambient temperatures (Yang, Wang, Ai and Zhu, 2014).
Several ceramics, such as TiB2, Ti5Si3, Al2O3, Ti2AlC and Ti2AlN, have
been proposed as reinforcement for the TiAl composites (Liu et al., 2017).
Ti2AlC ceramic combines unusual properties of both metals and ceramics,
that is, possesses both ductility and stiffness (Shu et al., 2012). Besides, the
density and thermal expansion coefficient of the Ti2AlC ceramic (4.11
g/cm3 and 8.8 x10-6 K-1) are close to those of the TiAl (3.8 g/cm3 and 12 x
10-6 K-1) (Shu et al., 2012; Yang et al., 2014).
The electric current activated sintering (ECAS) was based on passing
an electric current with an additional applied pressure, a green compact, or
a loose powder during the heating process. ECAS has many advantages
over conventional methods. Since this method has a relatively short
processing time and no controlled atmosphere is needed, it is possible to
produce materials with superior properties (Cordier, Kleitz and Steil, 2012;
Garip and Özdemir, 2018).
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In the present study, TiAl-Ti2AlC composite is successfully produced
by electric resistance sintering (ECAS) method by use of Ti, Al and TiC
powders as raw materials.
2. Material and methods
Ti (99.5% purity, 40µm), Al (99.6% purity, 7µm) and TiC (99.5%
purity, 2µm) powders were used as the starting materials. The powder
mixtures containing Ti, Al, and TiC under the stoichiometry of the
following reaction:
(1 + x) Ti + Al + (x) TiC

(1 – x) TiAl + Ti2AlC

(1)

where the stoichiometric parameter, x value represent the designed
Ti2AlC phase content 30 mol%.
The elemental powders were mixed by ball milling for 5 hours to
provide the nominal composition (ball-to-powder weight ratio 2:1). The
mixed powders were put in a metal die (inner size Ø 40 mm x 50 mm) and
cold compacted at a pressure of 50 MPa, and then sample was sintered by
electric current at a maximum of 4000 A for 30 minutes. In order to
perform characterization studies, sample was ground with SiC paper up to
1200 grit and polished followed by blow drying.
The phase constituents of sample were examined by a Rigaku X-ray
diffractometer with 40 kV operating voltage and Cu Kα radiation in the 2theta range of 10 to 90 deg. The microstructure of the sample was
characterized by a JEOL scanning electron microscopy (SEM) with
energy-dispersive spectrometry (EDS). The relative densities of sintered
sample were determined by the Archimedes’ method, and the micro
hardness of measurements were realized by a micro hardness tester
equipped with a Vickers diamond pyramid indenter. Five measurements
were taken using a load of 50 g and dwell time of 10 seconds for sample.
For microstructure analyses, sample was prepared as metallographic and
then etched with Kroll solution of 5 vol. % HNO3, 3 vol. % HF, and 92 vol.
% H2O.
3. Results and discussion
Fig. 1. illustrates the SEM images of the starting elemental
powders. Fig. 2. shows the X-ray diffraction pattern of the produced
sample. It can be seen that sample consist of γ-TiAl, α2 -Ti3Al, Ti2AlC and
small amount TiC phases. The phase transition of Ti2AlC/TiAl can be
summarized as follows: melt Al + Ti
TiAl3, TiAl3 + Ti
TiAl + Ti3Al,
TiC + TiAl
Ti2AlC (Chen, Fang, Chen, Su, Ding, Guo, and Fu, 2017).
Many researchers have postulated that α2-Ti3Al is a secondary phase in
reaction-synthesized TiAl alloys (Song et al., 2016). The SEM images of
the sample are shown in Fig.3. It can be seen from Fig. 3. that the
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microstructure of the sample consisted of three phases: gray, dark and
disperse in grain boundary with fine particles in bright region.

Fig. 1. SEM images of the starting elemental powders, (a) Ti, (b) Al, (c) TiC

Fig. 2. XRD pattern of TiAl – Ti2AlC composite produced by ECAS
The EDS analysis results of the point marked in the SEM image of the
sample are listed in Table 1. According to the results of EDS analysis, the
gray phase (point 1), dark phase (point 2) and bright phase (point 3) were
identified as α2 -Ti3Al, γ-TiAl and Ti2AlC, respectively. The fine Ti2AlC
particles with spheroidal shapes were homogeneously distributed in the
TiAl grains without agglomeration as shown in Fig. 3. This phenomenon
is similar to results given by Sun et al.( SUN, Li, Zhang and Fang, 2014).
In addition, the microstructures of Ti2AlC-free regions with grains size of
40-70 µm were observed in Fig. 3. Relative density of TiAl – Ti2AlC
composite was measured as 97.6 % according to Archimedes’ principle.
Micro hardness value of sample determined to be 360 ± 18 HV0.5. In
addition, SEM images of the sample show that the porosity of
microstructures is low.
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+1
+2

+3

Fig. 3. SEM surface morphologies TiAl – Ti2AlC composite with EDS
analysis in marked points-numbers
Table 1. Result of EDS point analysis in Fig. 3
Point

Ti (at%)

Al (at%)

C (at%)

1

67.8

30.6

1.6

2

45.9

51.8

1.3

3

49.1

33.7

17.2

The reaction in the Ti–Al–TiC system could be divided into two stages:
below 900°C, Ti reacted with Al; above 900°C, TiAl reacted with TiC.
Above the melting point of Al, liquid Al reacted with solid Ti to form TiAl3
on the surface of Ti.Thereafter, Al in the TiAl3 diffuse into Ti in order to
form Ti3Al and TiAl (Chen, Yan, Sun, Mei and Zhu, 2009).The reaction
kinetics and phase transformation in the Ti–Al system are primarily
diffusion-controlled (Chen et al., 2014) When sintering temperature
reached 900oC, TiAl reacted with TiC to produce dense TiAl/Ti2AlC
composites. It is commonly considered that the reaction mechanism of this
process is solution-precipitation (Chen et al., 2009).
4. Conclusions
TiAl-Ti2AlC composite is produced by ECAS at 4000 A for 30 min. by
use of Ti, Al and TiC powders as raw materials. Relative density and
microhardness values of sample were 97.6% and 360 ± 18 HV0.5,
respectively. The composite exhibit a microstructure composed of TiAl
matrix and spheroidal Ti2AlC particles uniformly distributed in the matrix.
Reaction mechanism of the TiAl-Ti2AlC composite, TiAl compounds were
first formed, and then they reacted with TiC to form Ti2AlC.
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EFFECT OF FORSTERITE ON BOVINE DERIVED
HYDROXYAPATITE
Serdar PAZARLIOGLU & Seda ATAS & Serdar SALMAN
1. Introduction
The number of treated skeletal deficiencies steadily increases in a
global scale. Effective ways for bone replacements and enhancement of
bone formation together with research directed to find ideal biomaterials
and production techniques, which will feature biocompatibility and
production simplicity and economy, are required.1 One synthetic material,
hydroxyapatite (HA) [Ca10(PO4)6(OH)2], is perhaps one of the most
utilized biomaterial in this regard.2 There are two main ways of producing
HA; the first one is inorganic synthesis such as wet-chemical method in
aqueous solutions, sol-gel method, hydrothermal method, thermal
deposition, continuous precipitation and solid state reaction method.3 The
other technique is the use of natural sources such as eggshells, cuttlefish
shells and bovine bone as the main starting materials to synthesize HA.
Bovine bone, as a raw material, is a potential source of natural HA which
can be a good choice for producing hydroxyapatite powder. This is because
as an inexpensive and easily available material, bovine bone is
morphologically and structurally similar to human's bone.4 In mechanical
point of view, the applications of BHA bioceramics are limited to non-load
bearing implants because of its poor mechanical properties and poor
reliability. It has been investigated that load resistant BHA bioceramics
reinforced with other second-phase ceramic materials with moderate
tolerable compressive strengths powders (for instance, glass, zirconia,
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titania, magnesium, alumina or titanium).5 Forsterite (Mg2SiO4, member of
olivine family of crystals) has recently been considered as a potential
bioceramic since it exhibits better mechanical properties than calcium
phosphate ceramics such as HA. Forsterite on the other hand, shows a
higher fracture toughness of 2.4-5.16 MPa.m1/2 making it a potential
reinforcement for improving the mechanical properties of HA composite.
Researchers have also reported that for bone tissue engineering, forsterite
is bioactive in addition to good biocompatibility. Magnesium and silicon
elements in forsterite are essential elements in human body which have
potential in the development of bone implant materials. However, the
incorporation of forsterite into HA has only been used as a coating to
strengthen the material. For example, forsterite was used to coat on the HA
scaffold to improve the mechanical strength. On the other hand, HA has
also been incorporated with forsterite and bioglass to form a mechanically
improved nanocomposite coating.6 Hence, in the present work, the effect
of incorporating forsterite as a dopant in BHA was evaluated.
2. Experimental procedure
2.1 Obtaining of HA powder from the bovine femur bones
In this study, HA powders used as matrix material were obtained from
bovine femur bones according to our previous study.7 The resulting white
solid samples were firstly ground and then crushed in a mortar to produce
HA powders between -63 µm to +45 µm. Forsterite was used as reinforced
material was purchased from Beykrom company (Konya, Turkey). The
composite powders were prepared by additive of forsterite at weight in 1,
3 and 5%. Then, the composite powders were ball milled in a conventional
ball milling device at 200 rpm for 4 h until fine powder was obtained. After
the ball milling process, the powders were dried at 105oC for 24 h.
2.2 Sintering of the pelleted samples
Without binder, the pellets were made from 2.120 grams of well
homogenized powders at uniaxial pressures of 350 MPa with a size of
∅11×11 mm2 using stearic acid as a die lubricant. The pellets were
subjected to the sintering range from 900oC to 1300oC for 4h at heating and
cooling rate of 5oC/minute.
M. Yetmez, Z.E. Erkmen, C. Kalkandelen, A. Ficai, F.N. Oktar, ‶Sintering effects of
mullite-doping on mechanical properties of bovine hydroxyapatite″, Materials Science and
Engineering C 77, April 2017, 470.
6 S. Ramesh, N.S. Virik, L.T. Bang, A. Niakan, C.Y. Tan, J. Purbolaksono, B.K. Yap, W.D.
Teng, ‶Effect of forsterite addition on the densification and properties of hydroxyapatite
bioceramic″, Journal of Ceramic Processing Research 17(1), January 2016, 30.
7 S.S. Pazarlioglu, H. Gokce, S. Ozyegin, S. Salman, ‶Effect of sintering on the
microstructural and mechanical properties of meleagris gallopova hydroxyapatite″, BioMedical Materials and Engineering 24, January 2014, 1751.
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2.3. Microstructural characterization of sintered samples
The X-ray diffraction (XRD) patterns were obtained at room
temperature in an X’Pert MPD Philips diffractometer using Cu–Kα
radiation at 40 kV and 30 mA. Intensity data were collected by step
counting method (step 0.02o and a time per step of 0.6 s) in the range of 2o
(10-80o). The microstructures of the samples were determined by scanning
electron microscope (SEM, JOEL Ltd., JSM-5910 LV), equipped with
energy dispersive spectroscopy (EDS, Oxford Industries INCAx-Sight
7274, 133-Ev resolution 5.9 keV) for elemental analysis after gold coating.
2.4. Mechanical tests of sintered samples
The bulk densities of sintered samples were determined by Archimedes
method. The surface of the sintered samples were ground by SiC papers
and then polished with 3 µm and 1 µm diamond paste before the
measurements of µ-hardness tests. The loads applied during µ-hardness
was 1.962 N with the dwell time of 20 s. Compressive strength of sintered
samples were measured using Devotrans universal testing device (IstanbulTurkey) at speed of 2 mm.min-1.
2.4 Cell culture test
Cell culture test was performed to the monolithic BHA as a control
sample and BHA-1F sample which have higher mechanical properties and
also because of it is a candidate as a bioceramic in human body to evaulate
the bioactivity property. Cell culture test was done according to our
previous study.8
3. Results and discussion
As shown Fig 1 that monolithic BHA starts to decompose from the
sintering temperature of 900oC and include HA, beta tricalcium phosphate
(β-TCP) (XRD card no: 98-007-6896) phase as well as oxyapatite (OA)
(XRD card no: 98-005-2748). Morever, it continue to decompose up to
1300oC and include alpha tricalcium phosphate (α-TCP) (XRD card no:
98-007-8499) and also calcium oxide (CaO) (XRD card no: 98-003-4977)
phases addition to HA, OA and β-TCP phases.

H.O. Gulsoy, S. Pazarlioglu, N. Gulsoy, B. Gundede, O. Mutlu, ‶Effect of Zr, Nb and Ti
addition on injection molded 316L stainless steel for bio-applications: Mechanical,
electrochemical and biocompatibility properties″, Journal of the Mechanical Behavior of
Biomedical Materials 51, July 2015, 219.
8
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Fig 1 XRD analysis of monolithic BHA
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Fig 2 XRD analysis of forsterite added samples
Fig 2 shows the XRD analysis of forsterite added samples. From XRD
analysis results it is seen that forsterite doped samples include non-reacted
forsterite (XRD card number: 98-002-1561), merwinite (XRD card
number: 98-001-1947) akermanite (XRD card number: 98-002-2360),
diopside (XRD card number: 98-005-6765), α-calcium silicate (XRD card
number: 98-003-6783), β-calcium silicate (XRD card number: 98-0034007) and hatrurite (XRD card number: 98-004-5846) phases in addition
to HA, oxyapatite, β-TCP and α-TCP phases. These phases are related to
the presence of forsterite in BHA. Fig 2 also reveals that forsterite additive
can cause to formation temperature of α-TCP drop to 1100oC. This means
that forsterite additive accelerate the rate of decomposition of BHA.
Fig 3 shows SEM images of forsterite added samples sintered at 900oC,
1100oC and 1300oC. From SEM images of BHA-F composites, it is
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obviously seen that the samples sintered at 900oC and 1100oC have porous
structures, and the sintered samples at 1300oC have a structures with coarse
grains and microcracks. Microcracks are due to the dissimilar thermal
expansions of occured phases after sintering.9

Fig 3 SEM images of sintered samples at 900oC, 1100oC and 1300oC
Table 1 shows mechanical properties of the samples with and without
forsterite additives. The density of the forsterite added samples are lower
than that of monolithic BHA. The lower bulk density recorded for these
samples could be attributed to the decomposition of the HA phase in the
composite matrix. It is also seen that densities of the sintered samples
increase at low rates between 900oC and 1100oC and densifications at high
ratios are observed at elevated temperatures. The low density values are
because of the higher melting temperature of forsterite compared to HA.10
Hardness of the samples increase by increasing temperatures. While
addition of forsterite at 1 wt% is beneficial to improve the hardness of
monolithic BHA at 1200oC and 1300oC, the other rates of forsterite leads
to reduction in hardness values. This can be explained by the porous
structures of BHA-3F and BHA-5F groups. Compressive strength of BHA
G. Ruseska, E. Fidancevska, J. Bossert, ‶Mechanical and thermal-expansion
characteristics of Ca10(PO4)6(OH)2-Ca3(PO4)2 composites″, Science of Sintering 38,
September-December 2006, 250.
10 Tan, Y.M., Tan, C.Y., Ramesh, S., Teh, Y.C., Wong, Y.H., ‶Effect of attritor milling on
synthesis and sintering of forsterite ceramics″, International Journal of Applied Ceramic
Technology 13(4), August 2016, 727.
9
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and forsterite added samples are increase, but the highest compressive
strength is belongs to BHA-1F with 129 MPa. By the addition of forsterite,
the compressive strength of BHA could be improved at level of %5 and
%12. Although it seems like a low rate, BHA-1F sample sintered at 1300oC
can be candidate as a bioceramic for load bearing applications in human
body, because it include the phases which contribute to the healing of
bones, it has the porous structure to proliferation of bone tissues and also
the hardness value which is compatible with bone.11
Table 1 Mechanical properties of the samples sintered at specified
temperatures
Sample ID

BHA

BHA-1F

BHA-3F

BHA-5F

T(oC)
900
1000
1100
1200
1300
900
1000
1100
1200
1300
900
1000
1100
1200
1300
900
1000
1100
1200
1300

Density
(gr/cm3)
2,03
2,05
2,24
2,70
2,88
1,98
2,00
2,28
2,72
2,87
1,974
1,976
2,14
2,62
2,85
1,95
2,03
2,14
2,54
2,81

Hardness
(GPa)
0,45
0,50
1,37
2,89
4,19
0,39
0,70
1,12
3,66
4,63
0,38
0,48
0,89
1,70
2,84
0,31
0,34
0,91
1,34
2,82

Compressive
strength (MPa)
29,25
32,50
59,50
108,20
115,75
43,50
54,30
56,00
99,60
129,00
33,66
38,66
51,00
92,00
124,33
16,50
29,33
61,33
90,00
121,50

Fig 4 shows cell culture images of monolithic BHA as a control sample
and BHA-1F composite. In BHA-F material, in some regions close to the
material, no live cell groups are seen near the material at 96 hours and some
cells appear to be dead. The cell density increases, when move away from
the material. Cell density is lower than control group. Relative viability is
high in MTT analysis. The viability of the cells in the medium is highest
in the control group compared to BHA-1F. These means that forsterite
additive has negative affect on the bioactivity of monolithic BHA, but it
F.H. Lin, C.J. Liao, K.S. Chen, J.S. Sun, C.P. Lin, ‶Petal-like apatite formed on the
surface of tricalcium phosphate ceramic after soaking in distilled water″, Biomaterials 22,
2981-2992, 2001
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can be used in human body due to it does not cause to completely dying of
cells.

Conclusion
The following results were obtained from the present study.
1- Mechanical properties of monolithic BHA can be improved by the
addition of forsterite only at amount of 1 wt%.
2- Forsterite react with BHA and it cause to formation of decomposition
at high levels compared to BHA.
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3- Forsterite additive cause to reduction in the formation temperature of
alpha-TCP.
4- Forsterite addition at 3 wt% and 5 wt% to BHA cause to the formation
of microcracks between grains and also non-homogenous grain growth.
For these reasons, the samples forsterite added at the amount of 3 et%
and 5 wt% have lower mechanical properties compared to BHA-1F
composite.
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THE RESEARCH WEED SPECIES, DENSITY AND
FREQUENCY IN GRASS AREAS OF KAHRAMANMARAS
METROPOLITAN MUNICIPALITY
Tamer ÜSTÜNER
Introduction
Grass plants which are grown as ornamental plant in the middle
refugesor, at the sidewalk edges, in parks, on football and golf courses.
Grass plant sector has an important place in plant production. It is
considered as an effective sector that adds values to the economy and
provides a great employment. Ornamental plants are produced in more than
50 countries around the globe. Turkey, with its diverse ecological and soil
properties, has the potential to become aa significant production center for
ornamentals. It has been estimated that Turkey’s ornamental producing
capacity reaches up to 600 million dollars, of which 100 to 150 million
dollars are obtained through imports. Ornamental plants are a good
alternative in Turkey’s agriculture thanks to the country’s rich climate,
soil, water and microclimatic properties (Anonymous, 2015).
In today’s urban life, the importance of grass plants increased because
people may expreince a great social (mental) depression due to the fact that
they become exposed to many negative factors (air pollution, noise
pollution, workrelated stress) in the social life of a metropolitan city. For
the solution of sociological and psychological problems resulted from
these kinds of problems, the streets, alleys, refuges, intersections and the
roadways with landscape designs that calm people’s minds by their
beautiful and attractive appearances and odors become increasingly
improtant. It has been known that being exposed to the neat and nice
appearance of the parks, gardens and plants while starting the day in the
morning has a positive impact on peoples psychologies. In the past,
gardening and landscaping works in the cities have been largely ignored,
but now, considering the recent conditionts of the urban life, they began to
be taken seriously. Today, stress has been shown to be the reason of many
human diseases. Not only do ornamental plants (flowers, trees, shrubs and
plants in the form of trees) and grass fields provide the image of the city
with an extra beauty, but also the fact that they contribute very positively
to human psychology have been contiunously expressed by medical
experts.
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By taking this aspect into the account, in the developing understanding
of the modern city, mayors and city planners are now planning more livable
cities with an increased amount of green fields. We are obliged to provide
our people with more beautiful and aesthetic living areas by preparing a 50
year master plan. For this purpose, we have to allocate more space to the
ornamental and landscape plants. However, a number of problems is faced
in the cultivation of ornamental plants. In particular, weeds, diseases and
pests are important topics in the cultivation of ornamental plants. If we do
not control against the weeds, diseases and pests, we would be
unsuccessful in growing ornamental plants. In the scope of this project, the
damages caused by the weeds common among ornamental plants were
investigated. A highly significant amount of damage caused by weeds is
concerned in the cultivation of ornamental plants. Especially considering
the fact that weeds can consume 3-4 times more water, organic and
inorganic nutrients compared to ornamental plants. Convolvulus species
are especially dangerous not only because they can consume more
nutritional elements and water compared to the ornamental but also they
grow by clinging to the host’s transmission harnesses. Therefore, it causes
a great amount of stress on the plant. Agropyron repens participates to
plants food and water by taking a higher amount of them from the soil.
Besides, Agropyron repens (L.) P.Beauv., Cynodon dactylon (L.) Pers.,
Sorghum halepense (L.) Pers., Phragmites australis (Cav.) Steud. cause a
disadvantageous effect on the ornamental plant by blocking the growth of
the plant root and also showing a allelopathic impact. In addition to the
direct negative effects of the weeds on the ornamental, they can harm the
plant indirectly by playing a role as a secondary host for certain diseases
and pests. Some weed species such as Malva neglecta Wallr., Convolvulus
spp., Sonchus oleraceus and S. halepense (L.) Pers. are the intermediate
hosts of certain fungal pathogens such as Erysiphe spp. and Puccinia spp.
Thereby causing them to infect the ornamental plant and to spread. The
weed species, Sonchus oleraceus, S. halepense (L.) Pers. and P. australis
(Cav.) Steud. are the secondary hosts of Aphis spp. and Empoasca spp.,
which help them infect the ornamentals and cause an epidemic (Güncan,
2016). Batman (1987), in the fields he investigated through the research
entitled as "The control of the weeds observed in the grass of Ankara”
determined 43 weed species and found that, as the chemical intervention
the combination of 2,4-D Amin+Dicamba was effective against
Taraxacum officinale, Trifolium spp., Plantago spp. and Medicago sativa
L. The most common weed species seen in Ankara city center was
Trifolium repens L., while Taraxacum spp. was detected as the second
most common (Tastan and Ercis, 1989). Tastan and Ercis (1993), and
Grant et al. (1990), as a part of the fight againgst the weed, found that
Trifolium spp. and Taraxacum spp. were amongst the weed, besides the
other weeds such as Plantago spp.,Convolvulus arvensis L., A. repens (L.)
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P. Beauv., Rhaponticum repens (L.) Hidalgo. could also be observed albeit
in small quantities. Additionally, they realized Glyphosate was effective
against the species found in the areas to be grassed, A. repens (L.) P.
Beauv., C. dactylon(L.) Pers., R. repens (L.) Hidalgo. and Taraxacum spp.
The weeds detected in the conditions of Central Anatolia were Acroptilon
repens (L.) D. C., A. repens (L.) P. Beauv., Amaranthus albus L., A. viridis
L., Chenopodium album L., C. arvensis L., M. neglecta L., Portulaca
oleracea L. and Tribulus terrestris L’dır (Sözeri and et al., 1998). At the
end of the survey conducted in the grass of Sabiha Gokcen Airport, 25
species and 26 genus of weed from 16 different familia were detected.
These species were Anagallis arvensis L., C. album L., C. arvensis L.,
Matricaria chamomilla L., Plantago lanceolata L., P. major, Polygonum
spp., Erigeron canadensis (L.) Cronquist, M. sativa and T. repens L.
(Altınısık and Kadıoglu, 2003).
First mowing fastens the plant spread, tillering and becoming more
frequent. Mowing should be performed before the plants grow too tall. If
moving is performed late, the bottom part of the grass becomes paled. The
time of the first mow depends on the species. However, in general, it is
suitable for most grasses to be mowed when they reach 6 to 8 cm of height.
It is usually recommended to leave the 2/3 of the grass unmowed, i.e.
mowing the grass at 4 to 5 cm from ground. Deep mowing causes the
vegetation cover to lose its frequency. In light soils, rubbing before the first
mow helps the plants remain attached to the ground. Sometimes, rubbbing
again after the mow gives a strengthening impact on the contact of plant
roots with the soil. However, rubbing should be performed when the soil
is dry. Rubbing might cause problem on wet and heavy soils (Anonymous,
2007). It is rather expensive to constitute the lawns. Therefore, these areas
need to be protected and the control against weeds is crucial for them to be
long lasting. When left disturbed, weeds cause the grass to weaken by
using their nutrition and water sources. Some weed species make the lawn
disappear by dominating the area. They may ruin the appearance and
increase the expense of maintenance. Although many species of weed may
be present in the lawns, especially the biennial and perennial ones in the
form of rosettes cause the biggest problems. Of these kinds of weeds, the
most dangerous species for the lawn are Taraxacum officinale Wigg.,
Plantago spp., C. arvensis L., Capsella bursa-pastoris L. and Trifolium
spp. (Kitis, 2011). Some of the weeds that are problematic in the growth of
tulip, clove and gladiola in Turkey. A. retroflexus L, A. viridis L, C.
dactylon, A. repens (L.) P.Beauv., Setaria viridis, Taraxacum officinale,
Portulaca oleracea L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Cyperus rotundus
L., S. halepense, Bromus tectorum, Rumex crispus L., Alopecurus
myosuroides, Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Lactuca serriola L.,
Solanum nigrum, Malva neglecta, C. album L., C. arvensis, Avena sterilis
L., C. sepium, Xanthium strumarium L. and Oxalis corniculata (Güncan

182 | The Research Weed Species, Density and Frequency in Grass Areas

and Karaca, 2014). The species used for the constitution of lawns; Festuca
rubra, Zoysia spp., Poa pratensis, Festuca arundinacae, C. dactylon,
Agrostis tenius, Poa pratensis and Lolium perene (Anonymous, 2015a).
Methods
Used methods
The survey study was conducted in Kahramanmaras region's
(Onikisubat and Dulkadiroglu) grass plants area in 2016. The region was
divided 11 regions by considering region’s grass plants area ranges and in
a certain amount of examples from each region was taken as represent
aforesaid region. It was considered that distance of studied grass area is at
least 1 m and removing side affects by starting 3 m inside of the grass area.
In the survey study, according to Odum (1971). Number of weeds in m2
was calculated by going into total number of all species in 1m2 area to total
studied area. In the survey area, Broad-leaved weeds were considered as
plant, Narrow-leaved weeds were considered by counting stems and
written on questionnaries. Species, numbers and coverages of weeds were
written down and frequency of occurrence, number of plant and general
coverages of obtained datas were calculated by using the following
formulas (Uygur and et al., 1993).
Frequency of occurrence (F.O.); the value that shows that a weed's seen
rate inside how percent of studied farms about this weed, and calculated
with following formula.
Frequency of occurrence (%)= n/mx100, n: Number of farms where one
species is in, m: Total number of farm that measured.
Weed density was calculated via Density =B/n formula (Güncan 2001).
In the formula; B= Total weeds number in the taken example, n= Number
of taken example.
Determined to Turkish names weeds the benefiting from Baytop, 1985
and Ulug et al, (1993) is stated in the results section. It can not be diagnosed
during a survey made herbarium samples taken weeds after in KSU Faculty
of Agriculture, Department of Plant Protection was diagnosed in
Herbology laboratory. In the identification of weed species usually can not
be diagnosed which was identified using in the field as a source of water
weeds, Altınayar, (1988) "Water Weeds" and Davis (1965-1988) "Flora of
Turkey" book.
As suggested by Ustuner and Güncan (2002), density scale was used as
follows;
Density scale,
A. High dense (The average plant more than 10)
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B. Dense (The average plant 1-10 between)
C. Mid dense (The average plant 0.1-1)
D. Low dense (The average plant 0.01 to 0.1)
E. Scarce (The average plant less than 0.01)
The survey study was conducted in accordance with stated place and
frame number in Table 1 in Kahramanmaras regions.
Table 1. Studied regions, grassplants areasare and number of drawn
frame in kahramanmaras regions.
Regions
Afsin
Andırın
Caglayancerit
Dulkadiroglu
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Onikisubat
Pazarcık
Türkoglu
Total

Grass plants
area (da)

The Number of Frames Discarded
(number)

18
11
8
33
8
16
11
8
39
9
8
169

54
33
24
99
24
48
33
24
117
24
12
492

Materials used in the study
These materials are grass plants and weeds. According to this research
plan, it was conducted in the municipality of parks and in the middle
refugesor, at the sidewalk edges and on football courses.
Geographical features of the research area
Kahramanmaras is located in the most approximate area of three
different geographical regions (Mediterranean region, Eastern Anatolia
region, Southeastern Anatolia region). Kayseri province is located to the
west, Sivas is located to the North, Malatya is located to the east-north,
Adıyaman to the east, Gaziantep to east-south, Osmaniye to souty and
Adana to the South-west.
Kahramanmaras located south of the east of Mediterranean region is
situated between 36°56'-east longitude and 37°35'north latitude (Figure 1).
The Mediterranean climate prevails in the regio. Winters are mild and
rainy, summers are hot and dry.
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Figure 1. Kahramanmarasdistricts where the survey area

This survey was conducted to determine species, intensity and
frequency of weeds in ornamental plants area of Kahramanmaras regions.
For this purpose the survey was organized to districts of
Kahramanmaras
Metropolitan
Municipality,
Afsin,
Andırın,
Caglayancerit, Dulkadiroglu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak,
Onikisubat, Pazarcık and Türkoglu.
Results
At the result of survey, The weed species were detected 76 different
species that belonging to 25 family in the park and grass areas in
Kahramanmaras region. These weeds were belonged to 14 monocots
(monokotiledon) and 62 dicots (dikotiledon). The weed density was
determined 57.86 (number/m2) per square meter in Kahramanmaras
region.
In this region, different 25 family were detected (Table 2). Tehese;
Gramineae (Poaceae), Amaranthaceae, Apiaceae (Umbelliferae),
Boraginaceae,
Caryophyllaceae,
Chenopodiaceae,
Compositae
(Asteraceae), Convolvulaceae, Cruciferae (Brassicaceae), Euphorbiaceae,
Fabaceae (Leguminosae), Geraniaceae, Labiatae (Lamiaceae), Malvaceae,
Papaveraceae, Plantaginaceae, Polygonaceae, Portulacaceae, Primulaceae,
Ranunculaceae,
Rubiaceae,
Scrophulariaceae
(Scrophyllaceae),
Solanaceae, Urticaceae and Zygophyhllaceae.
The weed density was detected the highest dense 57.86 (piece/m2) per
square meter for Kahramanmaras region and this was followed by
Onikişubat 99.78 number/m2, in Dulkadiroglu (90.47), in Elbistan (56.31),
in Pazarcık (52.39), in Afsin (52.22), in Göksun (51.37), in Türkoglu
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(50.56), in Ekinözü (46.89), in Nurhak (46.16), in Caglayancerit (45.58)
followed by Andırın (44.76) districts, respectively.
In Kahramanmaras region's in park and grass areas average that density
of weeds were found per meter square; The narrow-leaved Lolium
temulentum L. which was found to be high density 10.28 number/m2 (weed
average>10) while A. repens (L.)P. Beauv. and C. dactylon (L.) Pers. were
found dense (weed average in m2 1-10); 2.35 and 1.32 in grass plants
growing areas of Kahramanmaras region. Broadleaf weeds; T. repens L.
and Taraxacum officinale (L.) Weber F.H.Wigg. was found high density
10.66 and 10.14 number/m2 while Medicago sativa L. (3.12), P. lanceolata
L. (2.45), M. minima (L.) Bart. (1.78), Taraxacum scaturiginosum G.Hagl.
(1.70), T. pratense L. (1.64) and Taraxacum aleppicum Dahlst. (1.28) was
found dense respectively.
Frequency of occurrence for weeds in the region; T. repens, T.
officinale, L. temulentum, P. lanceolata and M. sativa are seen more than
50%, while A. repens, C. dactylon, Setaria viridis, Galium aparine and
other weeds are seen less than 50% in region.
Table 2. The number of species and family were problem weeds in
grown of ornamental plants according to districts
Districts
Afsin
Andırın
Caglayancerit
Dulkadiroglu
Ekinözü
Elbistan
Göksun
Nurhak
Onikisubat
Pazarcık
Türkoglu

Number of families
14
15
10
24
12
19
12
10
24
15
13

Number of species
34
37
28
72
30
44
38
29
76
34
31

Survey results was evaluated separately that was did in Kahramanmaras
region 11 district. These are;
1. Afsin grass area
In Afsin, weeds were determined 34 species different from 14 families
of grass plants grown areas. In this region, it was determined high density
10.62 (average weed˃10) for L. temulentum, 10.41 for T. repens; dense
9.74 (average weed1-10) for T. officinale, 1.84 for A. repens, 1.74 for
Medicago minima, 1.68 for P. lanceolata, 1.54 for G. aparine,1.32 for
Setaria viridis, 1.23 for T. scaturiginosum,1.16 for M. sativa and 1.10 for
C. dactylon respectively.
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The frequency occurrence for weed species was determined; 61.4% for
L. temulentum, 59.6% for T. officinale, 52.1% for P. lanceolata, 50.7% for
M. sativa, 42.1% for G. aparine, 40.1% for S. viridis, 39.2% for T.
scaturiginosum and 37.1% for C. dactylon respectively.
2. Andırın grass area
In Andırın, 37 different weeds from 15 families that can be recognised
were seen of grass plants grown areas. In this region, it was determined
high density 10.35 (average weed˃10) for L. temulentum; dense 9.74
(average weed 1-10) for T. repens, 8.25 for T. officinale, 1.82 for M. sativa,
1.46 for P. lanceolata, 1.42 for T. scaturiginosum, 1.26 for A. repens, 1.25
for M. minima, 1.14 for S. viridis and 1.21 for C. dactylon respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 60.3% for
L. temulentum, 58.1% for T. repens, 57.5% for T. officinale, 51.8% for P.
lanceolata, 50.2% for M. sativa, 33.7% for S. viridis, 31.4% for T.
scaturiginosum, and 30.2% for C. dactylon respectively.
3. Caglayancerit grass area
In Caglayancerit, weeds were determined 28 different species from 10
families of grass grown areas. In this region, It was determined high
density11.48 for T. officinale, 11.34 for L. temulentum; dense 9.12 for T.
repens, 3.47 for A. repens,2.75 for T. scaturiginosum, 2.46 for M. minima,
2.31 for P. lanceolata, 1.82 for M. sativa, 1.53 for C. dactylon, 1.52 for A.
repens (L.) DC., 1.46 for S. viridis, 1.30 for Sinapis arvensis,1.25 for
Lactuca serriola, 1.22 for Lathyrus cicera and 1.17 for Cirsium arvense
respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 59.2% for
L. temulentum, 58.1% for T. repens, 57.8% for T. officinale, 52.7% for M.
sativa, 51.6% for P. lanceolata, 38.1% for S. viridis, 34.6% for T.
scaturiginosum and 30.3% for C. dactylon respectively.
4. Dulkadiroglu grass area
In Dulkadiroglu, weeds were determined 72 different species from 24
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
11.34 for L. temulentum; dense 9.44 for T. repens, 8.24 for T. officinale,
2.62 for M. minima, 2.13 for T. aleppicum, 1.84 for Alopecurus
myosuroides, 1.82 for M. sativa, 1.62 for G. aparine,1.58 for S. viridis,1.52
for C. arvensis, 1.50 for A. repens (L.) DC.,,1.49 for Adonis flammea, 1.48
for C. dactylon,1.46 for P. lanceolata,1.42 for T. scaturiginosum, 1.26 for
A. repens,1.16 for C. arvense, 1.19 for Digitaria sanguinalis and 1.14 for
Capsella bursa-pastoris respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 62.3% for
L. temulentum, 58.3% for T. repens, 57.5% for T. officinale, 51.9% for P.
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lanceolata, 51.8% for M. sativa, 42.7% for S. viridis, 37.4% for T.
scaturiginosum, 35.5% for G. aparine, 34.8% for C. arvensis and 33.4%
for C. dactylon respectively.
5. Ekinozugrass area
In Ekinozu, weeds were determined 30 different species from 12
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
11.64 for T. repens; dense 8.76 for L. temulentum, 8.34 for T. officinale,
1.82 for M. sativa, 1.80 for M. minima, 1.79 for P. lanceolata, 1.72 for A.
repens, 1.58 for S. viridis, 1.52 for Adonis flammea, 1.62 for G. aparine,
1.43 for T. aleppicum, 1.24 for Lathyrus sativus,1.22 for T.
scaturiginosum, 1.20 for C. dactylon and 1.19 for D. sanguinalis
respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 58.3% for
T. repens 57.9% for L. temulentum, 54.5% for T. officinale, 51.2 for M.
sativa, 50.9% for P. lanceolata, 50.4% for M. sativa, 41.7% for S. viridis,
36.4% for T. scaturiginosum, 345.5% for G. aparine, 33.8% for C. arvensis
and 31.4% for C. dactylon respectively.
6. Elbistan grass area
In Elbistan, weeds were determined 44 different species from 19
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
10.74 for T. repens; dense 9.58 for T. officinale, 8.82 for L. temulentum,
2.62 for M. sativa,1.90 for P. lanceolata, 1.84 for M. minima, 1.80 for G.
aparine, 1.45 for T. pratense, 1.34 for T. scaturiginosum, 1.32 for A.
repens, 1.30 for Rumex crispus, 1.10 for S. viridis and 1.00 for C. dactylon
respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 57.2% for
T. repens, 55.5% for T. officinale, 54.3% for L. temulentum, 52.5% for M.
sativa, 51.9% for P. lanceolata and 32.4% for C. dactylon respectively.
7. Göksun grass area
In Göksun, weeds were determined 38 different species from 12
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
10.86 for T. repens; dense 9,32 for T. officinale, 8.71 for L.
temulentum,1.92 for P. lanceolata, 1.74 for M. sativa, 1.53 for G. aparine,
1.52 for M. minima, 1.42 for T. pratense, 1.35 for R. crispus, 1.33 for A.
repens, 1.30 for T. scaturiginosum and 1.00 for C. dactylon respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 56.2% for
T. repens, 54.3% for L. temulentum, 53.5% for T. officinale, 50.9% for P.
lanceolata, for 49.8% for M. sativa and 29.4% for C. dactylon respectively.
8. Nurhak grass area
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In Nurhak, weeds were determined 29 different species from 10
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
10.58 for T. repens; dense 9.61 for L. temulentum, 9,57 for T. officinale,
1.92 for M. sativa, 1.66 for P. lanceolata, 1.41 for T. scaturiginosum, 1.33
for R. crispus, 1.32 for M. minima, 1.28 for A. repens,1.25 for C. dactylon
and 1.10 for T. pratense, respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 56.2% for
T. repens, 54.3% for L. temulentum, 53.5% for T. officinale, 51.5%for M.
sativa, 49.9% for P. lanceolata and 30.4% for C. dactylon respectively.
9. Onikisubat grass area
In Onikisubat, weeds were determined 76 different species from 24
families of grass grown areas. It was determined high density 14.92 for T.
officinale, 14.18 for L. temulentum, 12.74 for T. repens; dense 3.47 for M.
sativa, 2.46 for P. lanceolata, 2.21 for A. repens, 2.12 for M. minima,, 3.35
for T. scaturiginosum, 2.41 for R. crispus, 2.13 for T. aleppicum, 2.83 for
A. myosuroides, 2.81 for T. aleppicum, 2.35 for C. dactylon, 1.81 for L.
sativus, 1.68 for S. arvensis, 1.52 for A. flammea, 1.50 for A. repens (L.)
DC., 1.49 for G. aparine, 1.42 for C. arvensis, 1.40 for Cardaria draba
ssp. draba, 1.39 for Capsella bursa-pastoris, 1.36 for Digitaria
sanguinalis, 1.30 for Bromus tectorum, 1.28 for Phalaris canariensis, 1.21
for L. cicera, 1.18 for C. arvense, 1.13 for Digitaria sanguinalis and 1.10
for S. viridis respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 59.4% for
T. officinale, 57.1% for L. temulentum, 55.2% for T. repens, 52.2% for M.
sativa, 50.9% for P. lanceolata, 42.4% for S. viridis, 41.5% for T.
scaturiginosum, 39.4% for G. aparine, 35.7% for C. arvensis and 32.6%
for C. dactylon respectively.
10. Pazarcık grass area
In Pazarcık, weeds were determined 34 different species from 15
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
10.86 for T. repens, 10.21 for T. officinale; dense 9.80 for L. temulentum,
3.11 for M. sativa,2.13 for P. lanceolata, 2.20 for A. repens, 1.29 for T.
scaturiginosum, 1.32 for L. cicera, 1.31 for T. pratense, 1.30 for C.
dactylon and 1.10 for R. crispus respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 54.6% for
T. repens, 52.3% for T. officinale, 51.2% for L. temulentum, 50.2% for M.
sativa, 49.9% for P. lanceolata and 30.4% for C. dactylon respectively.
11. Türkoglu grass area
In Türkoglu, weeds were determined 31 different species from 13
families of grass grown areas. In this region, It was determined high density
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10.90 for L. temulentum, 10.86 for T. repens, 10.17 for T. officinale; dense
2.28 for P. lanceolata, 2.81 for M. sativa, 1.62 for A. repens,1.45 for L.
cicera, 1.20 for T. scaturiginosum, 1.22 for T. pratense,1.15 for R. crispus
and 1.14 for C. dactylon respectively.
The frequency occurrence for weed species was determined; 54.2% for
L. temulentum, 52.6% for T. repens, 50.3% for T. officinale, 49.6% for M.
sativa, 48.9% for P. lanceolata and 31.3% for C. dactylon respectively.
Discussion
In a similar study conducted by researchers weed species in the world
and in Turkey, density and frequency of occurence have varied; Batman
(1987), in the fields he investigated through the research entitled as "The
control against the weeds observed in the grass of Ankara” determined 43
weed species and found that, as the chemical intervention the combination
of 2,4-D Amin+Dicamba was effective against T. officinale, Trifolium
spp., Plantago spp. and M. sativa. the most common weed species seen in
Ankara city center was T. repens, while Taraxacum spp. was detected as
the second most common (Tastan and Ercis, 1989). Tastan and Ercis
(1993), and Grant et al. (1990), as a part of the control againgst the weed,
found that Trifolium spp. and Taraxacum spp. were amongst the weed,
besides the other weeds such as Plantago spp., C. arvensis, A. repens, A.
repens (L.) DC. could also be observed albeit in small quantities.
Additionally, they realized Glyphosate was effective against the species
found in the areas to be grassed, A. repens, C. dactylon A. repens (L.) DC.
and Taraxacum spp. The weeds detected in the conditions of Central
Anatolia were A. repens (L.) D. C., A. repens L., A. albus L., A. viridis L.,
C. album L., C. arvensis L., M. neglecta L., P. oleracea L. and T. terrestris
L. (Sözeri and et al., 1998). At the end of the survey conducted in the grass
of Sabiha Gokcen Airport, 25 species and 26 genus of weed from 16
different familia were detected. These species were A. arvensis, C. album,
C. arvensis, M. chamomilla, P. lanceolata, Polygonum spp., T. repens, E.
canadensis, M. sativa, P. major and T. repens (Altınısık and Kadıoglu,
2003). Üstüner (2017) carried out survey in ornamental area of Adana.
According to results, 104 species of weeds detected, 1 of them was
Pterydophyta, 19 were Monocotyledons, and 84 were Dicotyledon. An
avarage of 116.139 number of weeds per metersquare were detected in the
region. The highest density (165.390 number/m2) of weed species was
found in Adana Metropolitan Municipality center, followed by Cukurova
(114.159), Seyhan (113.030), Yüregir (106.164), Kozan (99.896) and
Ceyhan (98.199) districts, respectively. The narrow leaved weeds which
were found to be in the highest density (weed average>10) in ornamental
plants growing areas of Adana region; C. dactylon, A. repens, S. viridis, D.
sanguinalis. Broad leaf weeds; T. officinale and P. oleracea.

190 | The Research Weed Species, Density and Frequency in Grass Areas

In this study, weed species have been identified that with shows great
similarities with Tastan and Ercis (1989), Sözeri et al., (1998), Ulug et al.,
(1993), Kitis, (2011), Güncan and Karaca (2014), Güncan (2016) and
Üstüner (2017) in Turkey. However, in the world weed species, density,
and frequency of occurrence varied greatly. Weed frequency of occurence,
the type and intensity may varies depending from region to region,
ecological characteristics, soil structure, the types of crops grown and
region altitude.
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DETERMINATION THE DENSITY AND ON THE HOSTS OF
PROBLEMATIC SEMI PARASITIC PLANTS IN TURKEY'S
HATAY FOREST TREES
Tamer ÜSTÜNER
I. Introduction
Conifer trees and fruit production have an important agro forestry
activities inTurkey. Many external factors affect yield and quality of the
production of timber and one of the important components of these are
parasite and semi-parasite plants. Miller (1982) showed that the term
mistletoe was first applied to the European mistletoe (Viscum album).
Viscum species include three subspecies belonging to the species of
Viscum album in Turkey. This subspecies are Viscum album ssp. album,
Viscum album ssp. abietis and Viscum album ssp. austriacum. Ball (1993)
showed that three widely distributed subspecies of V. album that differ in
host specificity have been recognised in Europe: V. album subsp. album on
dicotyledonous trees, V. album subsp. abietis on Abies spp., V. album
subsp. austriacum on Pinus spp. and rarely Larix spp.
Since Mistletoespecies have chlorophyll, i t can make photo synthesis.
However itdoes not has a root system like the other plants. Haustorium of
mistletoe penetrates to xylem of host and soit .can be nourished.
Mistletoespecies have flowers and seeds. The external surfaces of their
seeds are sticky, so they can easily stick on tree branches and they are
capable of germinate over on hosts (Hawksworth and Scharpf1986,
Hawskworth and Wiens 1996).
A. oxycedri was reported in Balkan states of Slovenia, Croatia, Bosnia
Herzegovina, Yugoslavia and Pakistan on Juniperus communis, J.
drupacea and J. oxycedrus (Bondev and Lybenova 1984, Khaldi et al.
2000, Sarangzai et al. 2010). Species of the genera Psittacanthus,
Phoradendron, and Arceuthobium cause the greatest economic and
ecological impacts in the Western United States and in Mexico (Geils et
al. 2002a-2002b).Viscum species have spread in many regions of Europe,
North Africa, Austria, Asia, China, Western Europe, southern England,
Scandinavia, the Balkans, Russia, Japan and Nigeria (Frohne and Pfander
1984, Kirkup et al. 2000, Ciesla et al. 2004).
Tree species commonly found in Hatay forests; Pinus nigra, Pinus
trustia, Cedrus libani, Fagus orientalis, Qercus spp, Abies cilicica,
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Carpinus etalus, Juniperus oxycedrus, Juniperus excelsa, Quercus
pedunculata, Quercus cerris L., Quercus coccifera L. and Quercus
infectoria.
No research has been carried out in Hatay province as regards this topic
so far.
II. Materials and Methods
The material of this research is mistletoespecies and forest trees.
Surveys were applied i n Hatay subregions on June and Octoberof 20162017. This study was carried out by taking random samples from 10% of
total area. Area of forest trees according to Hatay.
There are 208.165 hectares of forest area in Hatay province, which
constitutes 39% of the general area slice. Most of the forested areas are
located in the Amanos Mountains, and a predominant part of these forests
are red pine tree species.
Mistletoe branches were counted to using field glass for tall forest trees.
As proposed by Güncan (2001), Density of mistletoe species was
calculated;
Density = B/n
Where B is number of the individuals in the total sample, n is the
number of sample. As suggested by Ustuner and Güncan (2002), density
scale was used as follows;
Density scale,
A. High dense (average more than 1 0 branch of mistletoe on host)
B. Dense (average 1-10 between branch of mistletoe on host)
C. Mid dense (average 0.1-1 branch of mistletoe on host)
D. Low dense (average of 0.01 to 0.1 branch of mistletoe on host)
E. Scarce (average of less than 0.01 branch of mistletoe on host)
Geographic location of Hatay
The area of Hatay Province in the Mediterranean Region is 5403 km2.
The provincial territory lies between 350 52'and 370 04' north latitudes,
between 350 40'and 360 35' east longitudes. Syria is located in the south
and East of Hatay province, Gaziantep in the northeast, Osmaniye and
Adana in the north and north west, and Mediterranean in the west.
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Meteorological data of Hatay Province
The Mediterranean climate prevails in the province of Hatay. Summers
are hot and dry; the winters are warm and rainy. The 2017 meteorological
data are given on the Table 1.
Table 1. Annual temperature values of Hatay province.
Hatay climate
Months January

Februa
ry

March April

May

June

July

Aug.

Sept.

Oct.

Nov
e.

De
c.

Year

Highest
temperat
ure (°C)

20,5

25,0

30,5

37,5

41,6

43,2

43,4

43,9

42,6

39,2

32,5

25,1

43,9

Average
maximu
m
temperat
ure (°C)

12,1

14,4

18,3

22,6

26,4

29,2

31,1

32,0

31,0

27,4

20,2

13,7

23,2

Average
temperat
ure (°C)

8,2

9,9

13,2

17,2

21,2

24,8

27,2

27,8

25,6

20,7

14,2

9,6

18,3

Average
minimu
m
temperat
ure (°C)

4,7

5,7

8,5

12,3

16,3

20,8

23,9

24,6

21,2

15,3

9,4

6,0

14,0

Lowest
temperat
ure (°C)

−14,6

−6,8

−4,2

1,5

7,7

11,6

15,9

15,4

7,9

4,0

−3

−6,6

−14,6

Average
precipita
tion
(mm)

184,7

170,4

146,9

111,2

81,5

22,8

7,7

4,8

39,2

74,5

103,5

181,7

1.128,9

Source: General Directorate of Meteorology

III. Results and Discussion
Arceuthobium, Loranthus and Viscumspecies were determined as
density and hosts in Hatay subregions.
According to the survey, ratios of A. oxycedri were calculated on hosts
as follows; high dense (14.530 number/host) on J. oxycedrus subsp.
oxycedrus, (13.230) on J. excelsa and (12.176) on J. drupacea. But
Loranthus europaeus was found dense (2.920) on Quercus cerris and
(2.158) on Q. infectoria. In addition, V. album subsp. abietis was found out
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to be dense with a ratio of 6.256 number/host on A. cilicica subsp. cilicica
and mid dense 0.568 number/host on Cedrus libani; V. album subsp.
austriacum high dense 12.570 number/host on Pinus nigra subsp.
pallasiana of Hatay region.
The density of Arceuthobium, Loranthus and Viscum species were
determined respect to Hatay subregions as follows;
3.1. Altınözü subregion; A. oxycedri was determined dense on J. o.
subsp. oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 13.98, 12.90 and 11.55
number/host respectively. Also V. album subsp. abietis was detected dense
with a ratio of 1.03 number/host on A. cilicica subsp. cilicica while it was
not found on C. libani. V. album subsp. austriacum was found dense
12.50 number/host on P. n. subsp. pallasiana.
3.2. Antakya subregion; A. oxycedri was found high dense on J. o.
subsp. oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 14.86, 13.65 and 12.56
number/host respectively. Besides L. europaeus was seen dense 2.80 on Q.
cerris and 2.65 on Q. infectoria. V. album subsp. abietis was determined
high dense with a ratio of 6.38 (number/host) on A. cilicica subsp. cilicica
and dense 0.54 on C. libani. V. album subsp. austriacum was found high
dense 12.30 on P. n. subsp. pallasiana.
3.3.Arsuz subregion; A. oxycedri was determined high dense on J. o.
subsp. oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 14.98, 13.65 and 12.56
number/host respectively. Furthermore L. europaeus was seen dense (2.80)
on Q. cerris and (2.10) on Q. infectoria. V. album subsp. austriacum was
found high dense 12.84 on P. n. subsp. pallasiana.
3.4. Belen subregion; A. oxycedri was determined high dense on J. o.
subsp. oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 13.95, 12.97 and 12.50
number/host respectively. Also L. europaeus was seen dense (2.82) on Q.
cerris and (2.50) on Q. infectoria. V. album subsp. abietis was seen mid
dense with a ratio of 0.47 number/host on C. libani; V. album subsp.
austriacum was found high dense 1 2.42 on P. n. subsp. pallasiana.
3.5. Defne subregion; A. oxycedri was found mid dense on J. o. subsp.
oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 12.89, 11.95 and 11.86 number/host
respectively. Further L. europaeus was observed dense with a ratio of 2.50
number/host on Q. cerris and 2.34 on Q. infectoria.
3.6. Dörtyol subregion; A. oxycedri was determined high dense on J.
o. subsp. oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 14.97, 13.56 and 12.50
number/host respectively. Also L. europaeus was seen dense with a ratio
of 2.47 number/host on Q. cerris, while it was seen 2.51on Q. infectoria.
V. album subsp. abietis was observed high dense with a ratio of 6.25
number/host on A. cilicica subsp. cilicica, it was detected dense 0.47
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number/host on C. libani; V. album subsp. austriacum has seen high dense
12.41 on P. n. subsp. pallasiana.
3.7. Erzin subregion; A. oxycedri has been determined high dense on
J. o. subsp. oxycedrus, J. excelsa and J. drupacea. 14.85, 13.61 and 12.48
number/host respectively. Also L. europaeus was found dense with a ratio
of 2.35 number/host on Q. cerris and 2.10 on Q. infectoria.
3.8. Hassa subregion; V. album subsp. abietis, A. oxycedri and L.
europaeus have not been seen on hosts. But V. album subsp austriacum
has been found low dense 12.70 number/host on P. n. subsp. pallasiana.
3.9. İskenderun subregion; V. album subsp. abietis, A. oxycedri and
L. europaeus have not been seen on hosts. In addition to V. album subsp.
austriacum has been calculated mid dense 12.60 number/host on P. n.
subsp. pallasiana.
As a result, A. oxycedri was observed to be different density on J.
drupacea, J. oxycedrus subsp. oxycedrus and J. excelsa;L. europaeus was
found different density on Q. cerris and Q. infectoria; V. a. spp. abietis
was detected to be different density on A. cilicica subsp. cilicica and on C.
libani; V. album subsp. austriacum was observed to be different density on
P. n. subsp. pallasiana in Hatay subregions. Besides A. oxycedri and V.
album subsp. austriacum was found high dense while V. a. spp. abietis and
L. europaeus was found dense on hosts in Hatay region.
A. oxycedri is widespread in Turkey, A. oxycedri usually found on J.
oxycedrus and J. drupacea trees in Turkey (Miller 1982, Hawksworth and
Wiens 1996). Density of Arceuthobium americanum was determined on
Juniperus species, density rate; 3%, 9%, 18% and 32% respecitvely
(Hawksworth and Johnson 1989). In Turkey, six taxa have been
determined: V. album, V. a. subsp. austriacum, V. a. subsp. abietis, V. a.
subsp. album,L. europaeus and A. oxycedri (Dutkuner, 1999). L. europaeus
host selection and distribution were assessed on Northern Strandjas oak
forests in Turkey (Kumbasli et al. 2011). L. europaeus was observed on
oaks, mostly on Quercus pubescens, Q. cerris, Q. robur, Q. petraea, Q.
pubescens, Q. virgiliana and Q. rubra in slovakia (Hegi 1981, Eliás 1985,
2002). Zebec and Idžojtić (2006) showed that L. europaeus was found on
7 species: Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris, Q. pubescens, Q. frainetto,
Q. rubra and Q. palustris in Croatia.
V. album ssp. album has been determined different hosts such as was
observed to be dense as (8.45) on P. communis, (7.24) on Amygdalus spp.,
(3.32) on Prunus armenica, (2.56) on P. elaeagnifolia and (2.54) on C
.monogyna in different regions of Turkey (Davis et al. 1982, Üstüner 2003,
Üstüner et al. 2015). V. album subsp. album was observed on 28 host taxa
of trees and shrubs, which represents the highest diversity of host trees in
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a single locality in the Poland (Kolodziejek et al. 2013). But V. a. ssp.
album has not been found on any hosts in regions of Kahramanmaras while
it was reported in the different region of Turkey and world. V. a. ssp. abietis
has mainly existed in North, Center and South part of Anatolia in Turkey
(Davis et al. 1982). V. a. spp. abietis was detected to be dense (5.98) on A.
cilicica in Nigde (Tüfekçi et al. 2002, Üstüner 2003). According to the
research conducted by Üstüner (2016), on the forest trees in the subregions
of Kahramanmaras. The ratio of existence of A. oxycedri on the host were
determined as high dense and it was 16.990 number/host for J. oxycedrus
subsp. oxycedrus, 15.331 for J. excelsa and 14.388 for J. drupacea. Also
L. europaeus was found dense 3.327 on Q. cerris and 2.741 on Q.
infectoria. Another semi-parasite plant, V. album subsp. abietis was
determined as dense 9.922 number/host on A. cilicica subsp cilicica, while
it was mid dense 0.449 on C. libani. Besdies, V. album subsp. austriacum
was found as high dense 14.535 on P. nigra subsp. pallasiana. V. album
naming V. album ssp. album was living on these trees. The whitethorn,
wild pear, Ankara pear, almond, Braeburn apple, plum, apricot, sour
cherry, locust, Canada poplar and willow were found to be the host for V.
album ssp. album. Other mistletoe species; V. album ssp. abietis was seen
on Taurus fir and Taurus cedar while V. album subsp. austriacum on P.
nigra subsp. pallasiana in Nigde and A. oxycedri was seen on J. oxycedrus
subsp. oxycedrus, J. excelsa Bieb. and J. drupacea Labill.; L. europaeus
was seen on Q. cerris and Q. infectoria; V. album subsp. abietis on Abies
cilicia subsp. cilicica and C. libani; V. album subsp. austriacum was seen
on P. nigra subsp. pallasiana in Kahramanmaras (Üstüner, 2018).
In conclusion, The mistletoe species which were determined in different
densities and hosts in Hatay region, partially similar reported by Davis et
al. 1982, Miller 1982, Hawksworth and Wiens 1996, Dutkuner 1999,
Tüfekci et al. 2002, Üstüner 2003, Kumbasli et al. 2011, Üstüner et al.
2015, Üstüner 2016 and 2018 in Turkey. At the same time Hegi (1981),
Bondev and Lybenova (1984), Eliás (1985, 2002), Hawksworth and
Scharpf (1986, Hawksworth and Johnson (1989); Ball (1993), Khaldi et al.
(2000), Geils et al. (2002a, 2002b), Cieasla et al. (2004), Zebec and
Idžojtić (2006) Sarangzai et al. (2010) and Kolodziejek et al. (2013) were
reported partial similar results in the world with the present study.
References
Anonymous 2013. The forested areas of Kahramanmaras. Republic of
Turkey, General directorate of forestry, Kahramanmaras Regional
directorate of forestry, Statistics branch, Kahramanmaras.
Ball PW 1993. Viscum L. In flora Europaea. p. 86. Cambridge Univ. Press,
Cambridge, UK.

Tamer Üstüner | 199

Bondev IA and Lyubenova MI 1984. Materials and critical notes on the
Bulgarian flora. Fitologija, 24:64-67.
Ciesla WM, Geils BW and Adams RP 2004. Hosts and geographic
distribution of Arceuthobium oxycedri. United States Department of
agriculture forest service, US.
Davis PH, Edmondson JR, Mill RR and Tan K 1982. Flora of Turkey and
the East Aegean islands. University of Edinburg. Department of
Botany, 7: 547-548.
Dutkuner D 1999. A study on the morphological features of Lorantaceae
family within the Marmara region. Turk. J. Agric. For., 23(4): 983-989.
Eliás P 1985. K výskytu imelovcovitých (Loranthaceae) na Slovensku.
Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha 20: 128-132.
Eliás P 2002. Hostitel’ske dreviny imelovcovitych (Loranthaceae) na
Slovensku. Bull. Slov. Bot. Spolocn., Bratislava, 24: 175-180.
Frohne D and Pfander HJ 1984. Mistletoe. In a colour atlas of poisonous
plants. 1st ed. Wolfe Pub., pp: 155-156, London, UK.
Geils BW, Wiens D, Hawksworth FG 2002a. Phoradendron in Mexico and
the United States. USDA Forest Service Gen Tech. Rep.
Geils BW; Tovar JC; Moody B 2002b. Mistletoes of North American
Conifers. Gen. Tech. Rep. RMRS–GTR–98. Ogden, UT: U.S.
Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research
Station. 123 p.
Güncan A 2001. Weeds control principles, SelcukUniversity, Agriculture
faculty publications, Konya.
Hawksworth FG and Scharpf RF 1986. Spread of European mistletoe
(Viscum album L.) in California, US. European J. Forest
Pathology.16:1-5.
Hawksworth FG and Johnson DW 1989. Biology and Management of
Dwarf Mistletoe in Lodgepole Pine in The Rocky Mountains, USDA
Forest Service Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station,
General Technical Report Rm-169, Colorado, 38 p.
Hawksworth FG and Wiens D 1996. Dwarf mistletoes: Biology, pathology
and systematics. Agric. Handb. 709. Washington DC: US Department
of
agriculture.
410
pp.
[online]
Available:
http://www.rms.nau.edu/publications/ah_709.
Hegi G 1981: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band III, Teil 1. Verlag
Paul Parey, Berlin, Hamburg, 504 pp.
Khaldi A, Khouja ML, Abdelmoula K and Khouaja A 2000. The situation
of Juniperus phoenicea and J. oxycedrus in Tunisia. Paper presented at
the international symposium problems of juniper forests, Osh,
Kyrgystan.

200 | Determination the Density and on the Hosts of Problematic Semi Parasitic Plants

Kirkup DW, Polhill RM and Wiens D 2000. Viscum in the context of its
family Viscaceae and its diversity in Africa. In: Mistletoe: The
GenusViscum, ed. A. Bussing. Harwood Academic Publishers.
Kolodziejek J, Patykowski J and Kolodziejek R 2013. Distribution,
frequency and host patterns of European mistletoe (Viscum album
subsp. album) in the major city of Lodz, Poland. Biologia 68/1: 55—
64, 2013 Section Botany DOI: 10.2478/s11756-012-0128-4.
Kumbasli M, Keten A, Beskardes V, Makineci E, Özdemir E, Yilmaz E,
Zengin H, Sevgi O, Yilmaz HC and Caliskan S. 2011. Hosts and
distribution of yellow mistletoe (L. europaeus Jacq. (Loranthaceae) on
Northern Strandjas Oak Forests-Turkey. Scientific Research and Essays
Vol. 6(14): 2970-2975.
Miller AG 1982. ArceuthobiumBieb. and Viscum album L. (Flora of
Turkey and the East Aegean Islands), University Press, Edinburgh.
Sarangzai AM, Khan N, Wahab M and Kakar A 2010. New spread of dwarf
mistletoe (Arceuthobium oxycedri) in juniper forests, Ziarat,
Balochistan, Pakistan. Pakistan J. Bot. 42(6): 3709-3714.
Tüfekci S, Savran A, Bagcı Y and Özkurt N 2002. Aladaglar national park
flora. Ministry of forests publication, Number: 206, Page: 94. Ministry
of Forests, Research Institute of Eastern Mediterranean Forestry,
Tarsus.
Üstüner T and Güncan A 2002. A Research on weed species which are
problem, importance, biology of germination and control possibilties of
them in potato fields in Nigde province. Ph. D Thesis, Department of
plant protection, Selcuk University, Konya, Turkey.
Üstüner T 2003. Identification and density of Viscum species in Nigde
province. J. Turkish Weed Sci. 6 (2): 45-53.
Üstüner T, Düzenli S and Kitis YE 2015. Determination of infection rate
of mistletoe (V. album) on hosts in Nigde province. .J. Turkish Weed
Sci.:18(1-2): 5-14.
Üstüner T 2016. Identification Density And Hosts of Semi Parasite Species
in Kahramanmaras Region of Turkey. IOSR Journal of Agriculture and
Veterinary Science (IOSR-JAVS). 9(10): 72-75.
Üstüner T 2018. Investigation of Symptoms and Hosts of Semi Parasite
Plant Species in East Mediterranean and Central Anatolia Region of
Turkey. KSU J. AgricNat 1(3): 438-446.
Zebec M and Idžojtić M 2006. Hosts and Distribution of Yellow Mistletoe,
L. europaeus Jacq. in Croatia. ladnikia 19: 41-46.

Tarla Bitkileri
Field Crops

202 | Tarla Bitkileri / Field Crops

DETERMINATION OF BIOMASS YIELD AND
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME SWEET
SORGHUM GENOTYPES (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp.
saccharatum) IN SEMI-ARID CLIMATE CONDITIONS
Abdullah ÖKTEM & Ayşe Gülgün ÖKTEM & Timuçin TAŞ
Celal YÜCEL & İ. Halil ÇETİNER

Introduction
Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) is a cereal grain. It is widely
considered the most important cereal crop in the world. Sorghum ranks
fifth among the most important cereal crops of the world, after wheat, rice,
corn, and barley in both total area planted and production (Anonymous,
2018a).
Sorghum such as grain, forage and sweet sorghum is used in the
farming. Grain sorghum is used for livestock feed, biofuels, pet food and
human consumption. Forage sorghum is taller and produces more dry
matter tonnage than grain sorghum. Because of its coarse stem, it’s
primarily used for silage.
Sweet sorghum can be used the production of biofuels in two ways. The
stalk and seed are used directly for biomass energy and their high sugar
content allows them to be fermented to make ethanol. One of the main
products from sweet sorghum is its sweet juice. Sweet sorghum is
harvested for its juice before the mature plant forms clusters of grain.
Sweet sorghum produces less grain but more biomass than grain sorghum.
The stalks are pressed, and the juice is fermented and distilled for the
production of biofuels.
Sweet sorghum has emerged as a promising target for sugar as well as
lignocellulosic biofuel production. Sorghum biomass is burned by fast
pyrolysis to produce syngas, bio-oil, and charcoal. In this system, the
synthetic gas and bio-oil are used for transportation fuel, and the charcoal
is applied to fields to improve soil structure.
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The bagasse can be used to or to produce electricity. The residual fiber
(bagasse) from sweet sorghum can be used to feed livestock or pelletized
to burn for heat in buildings, produce electricity, paper, and cattle fodder.
Sweet sorghum is also considered to be a significant crop for animal feeds
used as animal feed (Maunder, 2018).
Sorghum is also used for human nutrition all over the world (Carter et
al. 2018). Globally, over half of all sorghum is used for human
consumption. Sorghum grain is higher in protein and lower in fat content.
Grain sorghum is used for flours, porridges and side dishes, malted and
distilled beverages, and specialty foods such as popped grain (Anonymous,
2018b).
Sweet sorghum is a multipurpose crop providing food, feed, fiber, and
fuel across a range of agroecosystems (Kilambya and Witwer, 2013). It is
a C4 crop with low input requirements and accumulates high levels of
sugars in its stalks. Sweet sorghum is also adapted to widely differing soil
conditions. Sweet sorghum requires less fertilizer and water to produce
significant biomass. It also has a higher tolerance to salt and drought, and
tolerance to biotic and abiotic stresses (Bitzer, 2009).
Sorghum can be grown in a wide range of soil and climatic conditions,
and can thrive in arid areas. Sorghum is a multipurpose crop well adapted
to environmental conditions ranging from tropical to temperate conditions
(Dogget, 1988). Sweet sorghum requires less water. In hot and dry regions
of world, sorghum is a staple food. Its waxy leaves and deep roots are
suited for dry climates. It tolerates drought and high-temperature stress
better than many crops and has the capability of remaining dormant during
the driest periods (Gnansounou et al., 2005).
Sweet sorghum are very flexible in crop rotation and can be planted
after many crops. Sweet sorghum may become more popular as droughthardy food and fodder crop in the future.
The objectives of the study were to determine the biomass yield and
morphological characteristics of some sweet sorghum genotypes in semiarid climatic conditions.
Material and Methods
This study was conducted in 2015, Şanlıurfa, Turkey. The experimental
field is located in Harran Plain (36o 42’ N and 38o 58’ E) second crop
conditions where the climate varies from arid to semi-arid. Table 1.
provides the climatic data obtained at the Şanlıurfa City Meteorological
Station. As can be seen from Table 1. that the weather is hot and dry in the
months of June, July and August where maximum temperatures were all
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above 40 oC while the relative humidity was below 50%. Rainfall was very
low from June to August in 2015.
Table 1. Monthly some climatic data during 2015 sweet sorghum growth
period in Şanlıurfa†
Meteorological
Months
observations
5
6
7
8
9
10
11
12
Min. Temp. 0C
11.8 16.7 21.4 22.1 18.7 12.7
6.8
0.5
Max. Temp.0C
36.9 38.42 42.8 43.1 40.4 33.0
24.3 20.0
Av. Temp.0C
22.8
7.7
33.2 31.5 29.8 21.6
14.0
8.6
Av. Humidity (%) 38.0 35.3 26.5 37.4 30.5 50.5
48.1 50.8
Rainfall (mm)
10.3
0.7
0.2
58.8
7.9
25.3
Sunshine (hour)
10.4 12.1 12.4 11.1
9.0 6.0
6.1
4.6
†
Data collected from the Şanlıurfa Meteorological Station (Anonymous, 2015).
5:May, 6:June, 7: July, 8:August, 9:September, 10:October, 11:November,
12:December

The soil of the research field was clay, slightly alkaline, high in lime
and very low in salt contents. Field capacity of the soil was 33.8% on dry
basis, permanent wilting point was 22.6% and bulk density was 1.41 g cm3.
Some physical and chemical properties of research soil were given in Table
2. Forty nine sweet sorghum genotypes (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp.
saccharatum) were used as crop material.
Table 2. Some physical and chemical properties of research soil
Deep Organic Total pH CaCo3 P2O5
K2O
(cm) Matter Salt
(%) kg da-1 kg da-1
(%)
(%)
0-15 0.66
0.098 7.65 48.17
3.6
99.3
15-30 0.68
0.086 7.64 46.88
3.9
93.8

N
%

Texture (%)
Sand Clay Silt

0.06 2.42
0.06 5.50

15.12 82.46
8.41 86.08

Land was ploughed and cultivated then prepared for planting with a
single pass of a disk-harrow. The experiment was laid out in a randomize
2
block design with four replications. Each plot area was 14 m (5 m x 2.8
m) and consisted of four rows of 5 m in length. The plants were grown 70
cm apart between the rows with 15 cm spacing in each row. The seeds were
sown in second part of June at a 50-60 mm depth. At sowing, 50 kg ha-1 of
pure N, P and K, as a 15-15-15 composed fertilizer, was applied to each
plot; this was followed by 50 kg ha-1 of N as urea when the plants reached
30-40 cm in height.
Irrigation water was first applied to all the plots using a sprinkler
irrigation system. After the emergence of plants, plots were irrigated
equally by the furrow irrigation system. All tested characteristics were
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measured on randomly selected 10 plants in the center of each plot. An
analysis-of-variance (ANOVA) was performed using Jump statistical
package program to evaluate statistically differences between results.
Means of the data obtained from research were compared using Duncan
test at P≤0.05.
Results and Discussion
Flowering Duration (day)
According to variance analyses, flowering duration were significant
(P≤0.01). As seen from table 3. that flowering duration values were ranged
from 58.8 day to 104.0 day. The highest flowering duration value was
found at Brandes genotype whereas the lowest flowering value was seen at
Norkan genotype. It was found 45.3 day duration between the highest and
the lowest flowering value. Some of the genotypes such as Brandes,
Corina, Thesis, Topper-76, White Orn, UNL-Hiybrid 3, M81-E, P1579753
and Ramada gave higher flowering value than other genotypes.
While Brandes, Corina, Thesis and Topper-76 genotypes’ flowering
duration values were over 100 day, Norkan and Simon genotypes’
flowering duration were below 60 day. Some researchers reported different
flowering duration values such as 55-72 day (Gül et al., 1999) and 69-88
day (Reddy et al., 2005) in sorghum plant.
Table 3. Flowering duration, plant height, stem diameter, biomass yield
values
Genotypes
Blue Ribben
Brandes
Colman
Corina
Cowley
Dale
Early Folger
Grassi
H. Sugarcane
Hasting
Honey
M81-E
Mennonita
N98
Nebraska Sugarcane
Norkan
P1579753
Ramada
Rex

Flowering
duration (day)
66.8 l-p†
104.0 a
69.8 klm
102.0 ab
73.5 ıjk
87.5 e
65.3 m-q
85.8 ef
67.0 l-p
70.0 klm
62.5 pqr
99.8 abc
62.5 pqr
62.0 pqr
72.0 jkl
58.8 r
97.5 bcd
97.3 bcd
73.3 ıjk

Plant height
(cm)
347.9 f-o
330.1 ı-r
335.7 h-q
362.8 e-m
381.7 c-h
378.9 c-j
329.9 ı-r
436.8 ab
293.8 q-t
357.4 e-n
327.8 k-r
422.7 abc
293.5 q-t
296.9 p-t
395.2 b-f
260.1 t
448.0 a
382.6 c-h
320.5 l-s

Stem diameter
(mm)
25.1 f-n
24.8 f-n
25.5 e-n
30.6 abc
26.8 c-l
26.6 c-l
24.3 g-o
27.8 c-ı
21.7 mno
25.1 f-n
21.6 mno
28.3 c-h
23.5 ı-o
30.2 bcd
34.7 a*
20.3 o
25.8 d-m
28.7 c-g
22.1 mno
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Rio
81.0 fgh
Roma
93.8 d
Rox Orange
60.8 qr
Simon
59.3 r
Smith
78.5 hı
Snow Flakes
73.0 ıjk
Sugar Drip
77.00 hıj
Theis
102.0 ab
Topper 76
100.0 abc
Tracy
85.0 efg
UNL-Hybrid-3
94.75 cd
UNL-Hybrid-4
78.25 hı
White Orn
94.8 cd
Waconia-L
63.3 o-r
Williams
69.0 k-n
Wray
69.0 k-n
USDA-China
63.3 o-r
USDA-Taiwan
102.3 ab
USDA-S. Africa
87.3 e
USDA-Sudan
98.3 bcd
USDA-Uganda
72.0 jkl
USDA-Malavi
68.5 k-o
USDA-Zaira
78.3 hı
USDA-Kenya
78.3 hı
USDA-Uganda
64.3 n-r
Table 3. Continued…

391.6 b-g
366.4 e-l
310.6 n-t
276.9 st
424.3 abc
347.2 f-p
342.5 g-q
429.0 abc
379.5 c-j
388.4 b-g
417.6 a-d
357.4 e-n
367.1 d-l
298.6 o-t
345.6 f-p
361.7 e-m
365.5 e-m
402.5 a-e
354.0 e-n
280.7 rst
314.8 m-s
380.3 c-ı
381.3 c-h
341.2 g-q
371.8 d-k

24.2 h-o
26.6 c-l
23.2 j-o
22.0 mno
25.8 d-m
23.9 h-o
24.5 g-o
27.5 c-j
30.5 abc
33.2 ab
29.9 b-e
24.3 g-o
26.7 c-l
23.4 ı-o
25.3 f-n
25.4 f-n
22.4 l-o
25.8 e-m
27.0 c-k
29.2 b-f
23.1 k-o
21.8 mno
26.0 d-m
22.5 l-o
25.0 f-n

USDA-Turkey
USDA-India
Gülşeker
Rox
ICRISAT-S. Africa
F
VK (%)
Average

352.4 e-n
391.6 b-g
346.8 f-p
272.1 st
329.6 j-r
**
4.95
354.90

28.0 c-h
24.1 n-o
26.9 c-k
22.1 mno
21.3 no
**
5.99
25.59

79.5 gh
71.3 kl
70.3 klm
63.0 o-r
69.5 k-n
**
2.45
77.99

†There is no statistical difference among values annotated with the same letter in a column
** : denotes P≤0.01

Plant Height (cm)
Variance analyses results show that sweet sorghum genotypes were
significant at plant height. Plant height values varied between 260.1 cm
and 448.0 cm. The longest plant height value was found at P1579753
genotype whereas the shortest plant height was seen at Norkan genotype
(Table 3).
Average plant height value was found as 354.90 cm. Most of tested
genotypes were over average plant height value. Plant height values of
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Grassi, M81-E, P1579753, Smith, Thesis, UNL-Hiybrid-3 and USDATaiwan genotypes were over 400 cm whereas plant height values of H.
Sugarcane, Mennonita, N98, Norkan, Simon, Waconia-L, USDA-Sudan
and Rox genotypes were below 300 cm.
Similar results were obtained by Clegg et al. (1986), Sağlamtimur
(1988) and Avcıoğlu et al. (2009). These authors observed that plant height
values were between 350 and 394 cm. Some researchers reported lower
plant height values such as 226 cm (Acar and Akgün, 2009), 231 cm
(Özbilen, 1991), 198.2 cm (İptaş, 1993) and 184.9 cm (Sevimay et al.,
2001).
Stem Diameter (mm)
According to variance analyses, differences among genotypes were
significant (P≤0.05) at stem diameter. Stem diameter values ranged from
20.3 mm to 34.7 mm (Table 3). The highest stem diameter value was seen
at Nebraska sugarcane genotype whereas the lowest stem diameter value
was found at Norkan genotype. Stem diameter values were dramatically
different among tested sweet sorghum genotypes. It was found 14.4 mm
differences between the highest and the lowest stem diameter value. Stem
diameter values were over 30 mm at Corina, Nebraska Sugarcane, N98,
Topper 76 and Tracy genotypes.
Table 4. Biomass yield, stem/leaf ratio and dry matter yield values
Genotypes
Blue Ribben
Brandes
Colman
Corina
Cowley
Dale
Early Folger
Grassi
H. Sugarcane
Hasting
Honey
M81-E
Mennonita
N98
Nebraska Sugarcane
Norkan
P1579753
Ramada
Rex
Rio

Biomass yield
(kg da-1)
15826.5 h-q
17712.8 f-n
15183.0 h-r
29014.5 ab
24094.5 a-e
16594.5 g-o
10864.5 o-r
24831.0 a-e
10257.0 qr
16336.5 g-p
11976.8 m-r
25095.0 a-e
13522.5 n-r
17442.0 f-n
25519.5 a-e
9336.0 r
19950.0 e-l
21082.5 c-h
10384.5 pqr
20303.3 d-j

Stem/Leaf ratio
(%)
8.59 b-h†
7.49 c-k
7.11 d-k
6.39 d-k
5.71 g-k
11.71 ab
5.19 ıjk
9.12 a-f
7.14 d-k
6.19 f-k
6.18 f-k
9.52 a-e
6.59 d-k
6.36 d-k
8.74 b-g
5.21 ıjk
10.57 abc
6.21 e-k
6.84 d-k
5.93 f-k

Dry matter yield
(kg da-1)
4423.4 g-p
5395.0 c-o
4335.5 h-p
8571.7 ab
7191.7 a-e
4073.2 ı-p
2798.8 op
7963.5 abc
2688.0 p
4238.1 ı-p
2965.1 o-p
7865.4 abc
3879.4 k-p
4912.0 d-p
7156.8 a-f
2779.8 op
7262.2 a-e
6693.9 a-ı
2762.2 op
6341.2 a-k
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Roma
19767.0 e-m
Rox Orange
14109.8 l-r
Simon
10510.5 pqr
Smith
26664.0 abc
Snow Flakes
13408.5 n-r
Sugar Drip
13867.5 m-r
Theis
25380.0 a-e
Topper 76
29857.5 a*
Tracy
23133.0 b-f
UNL-Hybrid-3
26185.5 a-d
UNL-Hybrid-4
21003.0 c-h
White Orn
22640.3 c-f
Waconia-L
12897.0 n-r
Williams
16498.5 g-o
Wray
16659.0 g-o
USDA-China
13665.8 n-r
USDA-Taiwan
22227.0 c-g
USDA-S. Africa
20100.8 e-k
USDA-Sudan
14082.0 l-r
USDA-Uganda
9691.5 r
USDA-Malavi
14229.8 k-r
USDA-Zaira
28621.5 ab
USDA-Kenya
12265.5 n-r
USDA-Uganda
15031.5 ı-r
USDA-Turkey
14671.5 j-r
Table 4. Continued…

8.10 c-ı
7.08 d-k
7.27 c-k
8.03 c-j
5.65 g-k
6.10 f-k
12.43 a
7.26 c-k
7.45 c-k
9.04 b-f
4.72 jk
5.39 h-k
6.03 f-k
7.85 c-j
7.15 d-k
5.53 g-k
6.94 d-k
8.18 c-ı
4.28 k
5.53 g-k
4.76 jk
6.16 f-k
5.42 h-k
6.05 f-k
6.45 d-k

5985.6 b-m
3951.6 j-p
3085.0 nop
7045.1 a-g
4310.0 ı-p
3537.6 l-p
7170.9 a-f
7397.1 a-d
6220.2 a-k
6211.2 a-k
6572.2 a-j
6095.3 a-l
3907.4 k-p
4536.8 f-p
4947.2 d-p
3553.1 l-p
6965.9 a-h
5911.2 c-m
5052.0 d-p
2524.1 p
5896.8 c-m
8656.9 a
3463.5 l-p
4744.4 e-p
5707.7 c-n

USDA-India
Gülşeker
Rox
ICRISAT-S. Africa
F
VK (%)
Average

6.70 d-k
9.58 a-d
5.69 g-k
7.13 d-k
**
16.35
7.04

5053.4 d-p
6308.3 a-k
3549.1 l-p
3428.4 m-p
**
17.53
5226.24

14242.5 k-r
20690.3 d-ı
10316.3 qr
12855.0 n-r
**
11.63
17767.32

†There is no statistical difference among values annotated with the same letter in a column
** : denotes P≤0.01

Biomass Yield (kg da-1)
Significant differences (P≤0.05) were seen among genotypes for
biomass yield. Biomass yield values ranged from 9336.0 kg da-1 to 29857.5
kg da-1 (Table 4). It was seen big differences about biomass yield among
tested sweet sorghum genotypes. There was 20521.5 kg da-1 between the
lowest and highest biomass yield.
The highest biomass yield value was seen at Topper 76 genotype
whereas the lowest biomass yield value was found at Norkan genotype.
Some of the genotypes such as Corina, M81-E, Nebraska sugarcane,
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Smith, Thesis, Topper-76, UNL-Hiybrid 3 and USDA-Zaira genotypes
gave higher biomass yield than other genotypes.
Similar founding reported by Grassi (2001). But lower biomass yield
values than our findings were reported by Acar and Akgün (2009) and
Geren et al. (2011). As seen from table 3 that biomass yield values were
higher at some genotypes which has long flowering duration. Dogget
(1988) reported that late maturated genotypes were high yielding than
earlier sweet sorghum genotypes.
Stem/leaf Ratio (%)
As seen from table 4 that stem/leaf ratio value were significant
(P≤0.01). Stem/leaf ratio values varied from 4.28% to 12.43%. The highest
stem/leaf ratio value was seen at Topper 76 genotype whereas the lowest
brix value was found at Norkan genotype.
The highest stem/leaf ratio values obtained from P1579753, Theis,
Dale, Grassi, M81-E, UNL-hybrid-3 and Gülşeker. It was seen 8.15%
differences between the lowest and highest stem/leaf ratio values.
Dry Matter Yield (kg da-1)
According to variance analyses, sweet sorghum genotypes were
significant for dry matter yield (P≤0.01). Dry matter yield values were
varied from 2524.1 kg da-1 to 8656.9 kg da-1. The highest dry matter yield
value was obtained from USDA-Zaira genotype whereas the lowest values
were seen at USDA-Uganda genotype. There was a big differences at dry
matter yield among tested sweet sorghum genotypes. Differences were
6132.8 kg da-1 between the lowest and highest dry matter yield values.
Cowley, Grassi, Nebraska sugar, M81-E, Theis, Topper 76 and P1579753
genotypes gave higher dry matter yield than others.
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KURAĞA DAYANIKLI KIRMIZI MERCİMEK (LENS
CULUNARİS MEDİK.) GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ -1–
Ayşe Gülgün ÖKTEM & Abdullah ÖKTEM
Giriş
Mercimek tanelerindeki yüksek protein oranı (%23) yanında, demir,
kalsiyum, A vitamini içeriği ile de insan beslenmesinde önemli bir yere
sahiptir. Aynı zamanda köklerindeki rhizobium bakterileri sayesinde
havanın serbest azotunu toprağa bağlamakta, toprak verimliliğini
arttırmaktadır (Öktem, 2016). Ayrıca ekim nöbetine girerek nadas
alanlarının azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Kırmızı mercimek
Türkiye’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım ürünlerinden
birisidir.
Kırmızı mercimek Türkiye’de 2 693 181 da alanda ekilmekte olup,
400 000 ton üretim sağlanmakta ve 149 kg/da ortalama verim alınmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde yer alan ve yine bu bölgede en fazla
ekim alanına sahip olan Şanlıurfa’da ise kırmızı mercimek 1 120 617 da
alanda ekilmekte, 127 029 ton üretim elde edilmekte ve 113 kg/da ortalama
verim sağlanmaktadır (Anonim, 2017). GAP Projesi’nin tamamlanması
ile birlikte sulanabilen alanlarda mercimek, ekim nöbeti sistemi içerisinde
yer alacaktır.
Şanlıurfa koşullarına uygun yüksek verimli, kurağa dayanıklı
mercimek çeşitlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Ön bitki olarak
uygun mercimek çeşitleri kullanıldığında ikinci ürün olarak
yetiştirilebilecek diğer bitkilerle ekim nöbetine girebilecektir. Ayrıca, tarla
tarımı içerisinde bir baklagil bitkisi olan mercimeğin yer alması toprak
yapısının iyileştirilmesi, organik madde miktarının yükseltilmesi ve
sürdürülebilir tarım açısından oldukça önemlidir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırmızı mercimek tarımı genellikle
sulanmayan alanlarda, yağışa bağlı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda
ortalama yağış miktarının düzensiz ve az olması nedeni ile bölgede
kuraklık söz konusu olmaktadır (Kuzucu ve ark.2016). 2008 yılında
bölgede meydana gelen kuraklıktan en çok etkilenen ürünlerden birisinin
de mercimek olduğu ve mercimek veriminin %60’tan fazla düştüğü
bildirilmektedir (Bilen, 2008). Ülkemiz iklim değişikliğinden en çok
etkilenecek bölgelerden birisi olarak gösterilmektedir. Kuraklıkla ilgili
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öngörülen senaryolardan birisi de sıcaklıklar yükselirken, yağışların
azalacağı ve mevsimsel döngülerin değişeceği şeklindedir. Sıcaklıklardaki
artışlar buharlaşmayı artıracak ve bitkilerin su gereksinimleri
yükselecektir. Sonuçta, hem ürün miktarlarındaki azalma ve hem de bitki
gelişim döneminde düşmeyen yağışlar da tarımsal üretimde kayıplara
neden olacaktır (Karagöz ve ark., 2015).
Tarımsal kuraklığın artık daha sık gündeme geldiği günümüzde
kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi elzem olmuştur. Biçer
ve Şakar (2007), küçük taneli kurağa dayanıklı mercimek hatlarıyla
yaptıkları çalışmada ilk bakla yüksekliği, 1000 tane ağırlığı, biyolojik
verim, tane verimi ve hasat indeksi bakımından çeşit ve hatlar arasında
farklılıkların istatistiki olarak önemli olduğunu belirlemişlerdir. Mishra ve
ark. (2006), Hindistan’da 13 mercimek genotipini yağışa bağlı koşullarda
denemişler, tane verimi ile verim öğelerinin (bitki boyu, dal sayısı, bitki
başına bakla ve 100 tane ağırlığı gibi) bazı özellikler için genotip x çevre
(GE) interaksiyonunu önemli bulmuşlardır.
Bu çalışmada mercimek ıslah programı kapsamında kurağa dayanıklı,
yüksek verimli mercimek genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırma, Şanlıurfa koşullarında 2011-2012 yetiştirme sezonunda
yürütülmüştür Deneme yılına ait iklim verileri Tablo1’de, toprak
özellikleri ise Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmanın yürütüldüğü Şanlıurfa İli’ne ait bazı iklim verileri †.
Yıl

2011

Parametreler
1
Max. Sıcaklık (0C) 14.6

2
17.8

3
25.2

4
28.5

5
34.9

6
38.9

10
32.7

11
21.4

12
16

Min. Sıcaklık (0C) 0.3

-0.9

2.3

4.3

11.3

17.7

8.8

-0.4

0.8

Ort. Sıcaklık (0C)

7.3

7.6

12.3

15.4

21.3

28.3

19.3

9.4

7.4

Nem (%)

62.9

64.7

46.1

59.9

46.6

30.3

53.7

53.7

57.4

Yağış (mm)

58

28.2

42

133.7 39.2

4.6

12.3

62.1

47.1

Max. Sıcaklık (0C) 14.8

16.2

21.3

32.6

33.2

42.2

37

26.9

18.3

Min. Sıcaklık ( C) -4.3

-1.9

-1.7

6.6

13

17.6

11.6

7.1

1.7

Ort. Sıcaklık (0C)

5.5

5.8

9.7

19.3

22.4

30.6

21

14.9

8.3

Nem (%)

81

57

47.3

42.4

40.8

21.2

48.5

65.6

73

Yağış (mm)

170.9 95.8

35.8

23.3

42.3

5.8

35.2

68.4

142.8

0

2012

1.Ocak, 2.Şubat, 3.Mart, 4.Nisan, 5.Mayıs, 6.Haziran, 10.Ekim, 11.Kasım, 12.Aralık
†
Sanliurfa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (Anonim, 2014).

Ekimden önce deneme alanından toprak örneği alınarak analiz edilmiş,
bazı kimyasal özellikler ile toprağın azot, fosfor, potasyum içeriği
belirlenmiştir.
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Tablo 2. Deneme topraklarının 0-20 cm derinlikteki bazı kimyasal özellikleri
Derinlik
(cm)

Suy. doy
(%)

0-20

62

pH

Fosfor
P2O5
(kg/da)

Kireç
(%)

Potasyum
K2O
(kg/da)

Org. mad
(%)

7.86

1.05

25.8

118.5

0.93

Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 tekerrürlü olarak
kurulmuştur. Çalışmada kurağa dayanıklı 10 kırmızı mercimek hattı ile 2
standart çeşit materyal olarak kullanılmıştır. Her bir parsel 6 sıra X 5 m X
0.2 m olarak düzenlenmiştir. Deneme alanı önce pulluk ile (18-20 cm
derinlik) işlenmiş, ikinci sürüm ise goble disk ile (10-12 cm derinlikte)
yapılmış, ardından tapan geçirilerek düzlenmiştir. Ekim deneme mibzeri
ile yapılmış olup, 350 adet/m2 tohum kullanılmıştır. Ekim öncesi yapılan
toprak analiz sonuçlarına göre verilecek gübre miktarı saf olarak 6 kg/da
N ve 6 kg/da P2O5’e tamamlanmıştır. Verilecek toplam azot ve fosforun
tamamı ekimle birlikte verilmiştir. Ekim 01.11.2011 tarihinde, hasat ise
10-15.05.2012 tarihlerinde yapılmıştır. Yabancı otlara karşı ilaçlı
mücadelenin yanı sıra mekanik mücadele de yapılmıştır. İlaçlı mücadelede
Tepraloxydim 50 g/l etkili maddeli herbisitten 100 ml/da dozunda
kullanılmıştır. Hasatta parsel kenarlarında yer alan 1’er sıra ile parsel başı
ve sonundan 0.5 m kenar tesiri olarak bırakılmıştır. Hasat olgunluğuna
ulaşan bitkiler önce elle hasat edilmiş, daha sonra harmanlanarak parsel
verimi elde edilmiştir.
Elde edilen veriler JUMP istatistikî paket programı kullanılarak varyans
analizi ve çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur.
Araştırma Bulguları ve Tartışma
Bitki Boyu (cm):
Yapılan varyans analiz sonucuna göre bitki boyu bakımından hatlar ve
çeşitler arasında 0.01 önem seviyesinde istatistiki farklılık gözlenmiştir
(Tablo 3). En yüksek bitki boyu değeri 2009-55L’ nolu hattan (37.0 cm)
elde edilirken, en düşük bitki boyu 90-25L’ nolu hattan (31.1 cm) elde
edilmiştir. Bitki boyu değeri iklim ve toprak yapısı gibi faktörlerden
etkilenmektedir. Deneme yılında özellikle Mart ve Nisan aylarındaki yağış
miktarının az ve düzensiz oluşu bitki boyunun daha kısa olmasına neden
olmuştur. Öktem (2016), Şanlıurfa koşullarında kırmızı mercimek çeşitleri
ile yaptığı bir çalışmada bitki boyu değerlerinin 35.9 ile 52.2 cm arasında
değiştiğini bildirmiştir. Biçer ve Şakar (2007), Diyarbakır koşullarında
kırmızı mercimek hat ve çeşitleri ile yürüttükleri çalışmada ıslah amaçlı
kullanılan hatların yerel çeşitlerden daha kısa boylu olduklarını
bildirmişlerdir. Denemede kullanılan hatların genel olarak standart
çeşitlerden daha kısa oldukları söylenebilir. Bulgularımız araştırıcıların
bulguları ile benzerlik göstermektedir.
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İlk Bakla Yüksekliği (cm):
Yapılan varyans analiz sonucuna göre ilk bakla yüksekliği bakımından
çeşitler ve hatlar arasında 0.01 önem seviyesinde istatistikî farklılık tespit
edilmiştir. En yüksek bakla yüksekliği değeri Fırat-87 çeşidinden (18.4
cm) elde edilirken, en düşük değer 90-25L’nolu (12.5 cm) hattan elde
edilmiştir. Biçer ve Şakar (2007) Diyarbakır koşullarında yaptıkları
çalışmada ilk bakla yüksekliği değerlerinin 17.33 cm ile 23.17 cm arasında
değiştiğini ve standart çeşitlerin daha yüksekten bakla bağladıklarını
bildirmişlerdir. Aydoğan ve ark. (2002) makineli hasada uygunluk
açısından ilk bakla yüksekliğinin en az 12 cm olması gerektiğini
belirtmişlerdir. Bulgularımız araştırıcıların bulguları ile benzerlik
göstermektedir.
Tablo 3 Kırmızı Mercimek Hat ve Çeşitlerine Ait Bitki Boyu, Bakla Yüksekliği
ve Çiçeklenme Gün Sayısına Ait Değerler†
Hatlar ve Çeşitler

Bitki Boyu
(cm) **

FLIP 90-25L
FLIP 04-64L
FLIP 2006-36L
FLIP 2007-97L
FLIP 2007-106L
FLIP 2009-24L
FLIP 2009-40L
FLIP 2009-43L
FLIP 2009-55L
FLIP 2009-56L
YK
F-87
C.V.
LSD

31.1 d
31.8 cd
36.7 a
33.3 bcd
35.2 ab
32.8 cd
35.1 ab
34.0 bc
37.0 a
31.9 cd
36.4 a
35.6 ab
4.80
2.36

İlk Bakla
Yüksekliği
(cm) **
12.5 e
15.4 bcd
15.1 cd
15.1 cd
15.0 cd
13.8 de
16.6 abc
15.5 bcd
17.2 ab
15.6 bcd
17.2 ab
18.4 a
8.66
1.94

Çiçeklenme
Gün Sayısı
(gün) **
131.5 bc
129.3 cd
130.0 cd
131.5 bc
128.5 d
130.5 bcd
133.0 ab
129.5 cd
130.3 cd
135.3 a
135.5 a
135.3 a
1.39
2.63

†Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında 0.05 seviyesinde istatistiki olarak önemli farklılık
yoktur.
* 0.05 seviyesinde önemli. **: 0.01 seviyesinde önemli

Çiçeklenme Gün Sayısı (gün):
Yapılan varyans analiz sonucuna göre çiçeklenme gün sayısı
bakımından hatlar ve çeşitler arasında 0.01 önem seviyesinde istatistikî
farklılık bulunmuştur. En uzun çiçeklenme gün süresi Yerli Kırmızı (135.5
gün) standart çeşidinden elde edilirken, en kısa çiçeklenme gün sayısı
2007-106L’ nolu (128.5 gün) hattan elde edilmiştir. Thomson ve Siddique,
(1997) erken çiçeklenen genotiplerin daha uzun generatif döneme sahip
olduklarını, böylece tohum bağlama döneminde kuraklıktan kaçtıklarını
bildirmişlerdir. Denemenin yürütüldüğü yılda Nisan ve Mayıs aylarında
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yağış miktarı oldukça düşük olmuştur. Erken çiçeklenen hatların bu
dönemdeki düşük yağış miktarından etkilenmedikleri söylenebilir.
Aydoğan ve ark. (2005) Fırat-87 çeşidinin geç çiçeklendiğini ve geç
olgunlaştığını belirtmişlerdir. Erman ve ark (2005), Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde yürüttükleri çalışmalarında 16 mercimek çeşidi kullanmışlar,
çeşitlerin çiçeklenme süresinin 158-168, gün arasında değiştiğini
açıklamışlardır. Sakr ve ark. (2004) “Hamria” mercimek çeşidinin
özelliklerini araştırdıkları bir çalışmada çiçeklenmeye kadar geçen sürenin
90 gün ve olgunlaşma süresinin 130 gün olarak saptandığını
bildirmektedirler. Bulgularımız araştırıcıların bulgularına benzerlik
göstermektedir.
Biyolojik Verim (g):
Parsellerden elde edilen biyolojik verime ait veriler Tablo 5’de
verilmiştir. Biyolojik verime ait yapılan varyans analiz sonucuna göre
hatlar ve çeşitler arasında 0.05 önem seviyesinde istatistiki olarak farklılık
saptanmıştır. En yüksek biyolojik verim değeri 2007-97L no’lu hattan
(1511.3 g), en düşük biyolojik verim değeri ise 2009-43L’ no’lu hattan
(1227.5 g) elde edilmiştir.
Biyolojik verim değerinin yüksek oluşu önemlidir. Çünkü toprak
erozyonunun yoğun olduğu eğimli alanlarda erozyonun önlenmesi için
organik kalıntılara da ihtiyaç vardır. Yüksek biyolojik verime sahip olan
bitkiler evaporasyonla su kaybını önlemekte ve topraktaki sudan daha iyi
yararlanmaktadırlar. Ayrıca biyolojik verimin tohum verimi ile ilgili
olduğu da bildirilmiştir (Whitehead ve ark., 2000). Bulgularımızda en
yüksek tane verimine sahip olan hattın aynı zamanda en yüksek biyolojik
verime sahip olduğu görülmektedir.
Bin Tane Ağırlığı (g):
Yapılan varyans analiz sonucuna göre çeşitler ve hatlar arasında bin
tane ağırlığı bakımından 0.01 önem seviyesinde istatistiki olarak farklılık
bulunmuştur. En yüksek bin tane ağırlığı 2006-36L no’lu (50.44g) hattan
elde edilirken, en düşük değer 90-25L no’lu hattan (35.61 g) elde
edilmiştir.
Bin tane ağırlığı çeşit özelliği olup, çevre koşullarından da
etkilenmektedir. Çölkesen ve ark. (2005), bin tane ağırlığının aynı
çeşitlerde, farklı lokasyonlarda bile değişiklik gösterebildiğini
açıklamışlardır. Biçer ve Yılmaz (2013), kurağa tolerant mercimek hatları
ile yaptıkları çalışmada çeşit ve hatların bin tane ağırlıklarının 35.5 g ile
54.5 g arasında değiştiğini açıklamışlardır. Bulgularımız araştırıcıların
bulguları ile uyum içerisindedir.
Tablo 5 Kırmızı Mercimek Hat ve Çeşitlerine Ait Biyolojik Verim, Bin Tane
Ağırlığı ve Tane Verimine Ait Değerler†
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Hatlar ve Çeşitler
FLIP 90-25L
FLIP 04-64L
FLIP 2006-36L
FLIP 2007-97L
FLIP 2007-106L
FLIP 2009-24L
FLIP 2009-40L
FLIP 2009-43L
FLIP 2009-55L
FLIP 2009-56L
YK
F-87
C.V.
LSD

Biyolojik
Verim
(gr) *
1236.3 ab
1387.5 ab
1510 a
1511.3 a
1457.5 ab
1420 ab
1445 ab
1227.5 b
1430 ab
1377.5 ab
1487.5 ab
1496.3 ab
13.68
242.71

Bin Tane
Ağırlığı
(gr) **
35.61 h
47.60 b
50.44 a
43.21 cde
44.95 c
36.78 h
39.70 g
44.18 cd
40.82 fg
42.33 def
36.58 h
40.88 efg
3.94
2.31

Tane Verimi
(kg/da) **
129.17 c
151.11 ab
154.44 ab
160.00 a
154.44 ab
139.17 bc
149.17 ab
139.17 bc
152.78 ab
135.56 bc
120.00 c
135.28 bc
9.63
19.86

†Aynı harf grubuna giren ortalamalar arasında 0.05 seviyesinde istatistikî olarak önemli farklılık
yoktur.
* 0.05 seviyesinde önemli. **: 0.01 seviyesinde önemli

Tane Verimi (kg/da):
Tane verimi bakımından hatlar ve çeşitler arasında 0.01 seviyesinde
istatistikî olarak farklılık saptanmıştır. En yüksek tane verimi 200797Lno’lu hattan (160 kg/da) elde edilirken, en düşük tane verimi ise Yerli
Kırmızı çeşidinden (120 kg/da) elde edilmiştir (Tablo 5). Denenen 04-64L,
2006-36L, 2007-106L ve 2009-55L no’lu hatların da verim
potansiyellerinin yüksek oldukları söylenebilir (Şekil 1).
Yağışa bağlı koşullarda bakla bağlama dönemindeki yeterli ve düzenli
yağışlar verime olumlu etki etmektedir. Deneme yılında bakla bağlama
dönemindeki (Mart-Nisan) az ve düzensiz yağışlar kurağa dayanıklı
hatların verim potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Bejiga ve ark., (1995) kurak
alanlarda verimin, düşen yağış miktarı ve zamanına bağlı olarak
değiştiğini, yağışın bakla bağlama dönemine yayıldığı zaman yüksek tane
verimi alınabileceğini bildirmektedirler. Yine yağışa dayalı koşullarda tane
veriminin değişkenlik gösterdiği, kurak ve nemli yıl arasındaki verim
farkının 10 kata kadar artabileceği belirtilmektedir (Silim ve ark., 1993).
Kırmızı mercimekte çeşitli araştırıcılar yapılan çalışmalarda
araştırmamıza yakın veya farklı değerler belirlenmiştir. Öktem (2016),
Şanlıurfa’da yaptığı çalışmada en yüksek tane verimini Şakar çeşidinden
(186.16 kg/da), en düşük verimi ise Yerli Kırmızı çeşidinden elde etmiştir
(72.82 kg/da).
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Şekil 1. Hatlar ve Çeşitlerin Tane Verimi Değerleri

Öktem (2017), Şanlıurfa koşullarında erkenci mercimek hatları ile
yaptığı çalışmada, tane verimlerinin 160 kg/da ile 124 kg/da arasında
değiştiğini açıklamıştır. Sakr ve ark. (2004), “Hamria” mercimek çeşidinin
özelliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, anılan çeşidin
tane veriminin 121.1 kg/da, kontrol çeşitlerinin ise 107 kg/da olarak
bildirmişlerdir.
Çancı ve ark. (2003) çalışmalarında; Antalya koşullarında 24 adet hat
ve 1 adet kontrol (Sultan-1) genotipi ile yürüttükleri çalışmalarında; bazı
genotiplerin kontrol çeşitlerinden daha yüksek verim verdikleri, ortalama
tane verimlerinin Türkiye ve Dünya verimlerinin üzerinde gerçekleştiğini
belirtmişlerdir.
Sonuç
Bu çalışma sonucunda bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, biyolojik verim,
erkencilik, bin tane ağırlığı ve tane verimi yönünden 2006-36L, 2009-40L,
2007-97L, 2007-106L, 04-64L ve 2009-55L hatları ümitvar hatlar olarak
seçilmiştir.
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ISIRGAN BİTKİSİNDEN LİF ELDE ETME YÖNTEMLERİ
Methods of Obtaining Fiber from the Plant Nettle
H. Feriha AKPINARLI & Fatma Nur BAŞARAN
Esra BEKİROĞLU
1. Giriş
Tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimi olan lifler
doğal olarak bitkilerden ve hayvanlardan veya yapay olarak sentetik
hammaddelerden elde edilirler. Çeşitli işlemlerden sonra önce iplik haline
daha sonra da dokunarak, örülerek ya da nonwoven tekniklerinden
yararlanarak yüzey haline getirilirler. Lif, tekstilin ilk kademesini
oluşturan, belli bir inceliği, uzunluğu, dayanıklığı ve esnekliği olan,
eğrilmeye, bükülmeye, dokunmaya, örülmeye ve insanlar tarafından çeşitli
amaçlar için kullanılmaya uygun temel tekstil hammaddesidir (Mangut ve
Karahan, 2008: 2).
Doğal lifler sınıfında yer alan bitkisel lifler, epidermik (pamuk) veya
sklerenkimatik hücre karakterindedir (keten, sisal) ve bulunduğu bitki
organına desteklik veya koruyuculuk ödevi görürler. Bu bakımdan bitkinin
çeşitli kısımlarında bulunabilmektedir (Mangut ve Karahan, 2008: 2).
Lifler bitkilerde bulundukları organlara ve bu organlarla olan
ilişkilerine göre şu şekilde sınıflandırılırlar:
- Tohum Lifleri (pamuk)
- Sak Lifleri

(keten, kenevir, jüt)

- Yaprak Lifleri (sisal, abaca)
- Meyve Lifleri (hindistan cevizi lifi, lif kabağı) (Harmancıoğlu ve
Yazıcıoğlu, 1979: 2).
Bitki gövdesinden elde edilen liflere bast elyafı adı da verilmektedir.
Bu lifler bir tek hücreden değil, birçok hücreden oluşmuş bir lif demeti
şeklindedir. Bu yüzden bu sınıfa çok hücreli elyaf da denir. Keten, kenevir,
jüt ve rami gibi lifler bu sınıftan olup bunlardan dünyada en fazla üretileni
jüttür (Mangut ve Karahan, 2008: 78).
Gövde lifi olarak en az bilinen ise ısırgan bitkisidir. Isırgan otu bitkisi,
keten ve kenevire benzer şekilde bitkinin %17’sini içerecek oranda yüksek
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kalitede lif içermektedir. Lif oranının yüksek olması, düşük yoğunluk ve
iyi mukavemet değerleri bu bitkinin tekstilde kullanılmasına teknik açıdan
olanak sağlamaktadır (Kurban, Yavaş, Avinç, 2011: 89, Vogl ve Hartl,
2003:121).
Isırgan otu ülkemizde açık ormanlık alanlarda, nehir ve yol
kenarlarında, terk edilmiş kullanılmayan alanlarda kendiliğinden yetişen
bir bitkidir (Davis, 1988). Anadolu’daki yöresel adları dızlağan, çızlağan,
cızgan, dalagan, cınçar, ağdalak, ısırgı ve ısırgan otudur (Baytop, 1999).
Isırgan otu, içerdiği birçok farmakolojik etkili metabolitin yanı sıra
diğer tıbbi bitkiden farklı olarak, ağırlığının % 17’sini oluşturan yüksek
kalitede, gerilmeye dayanıklı zarif, hafif, uzun ve dirençli liflere sahiptir.
Bu özellikleri ile ısırgan otu hem bir tıbbi bitki hem de bir lif bitkisi olarak
değerlendirilmesi noktasında büyük bir potansiyele sahiptir (Ayan,
Çalışkan, Çırak, 2006: 357).
Isırgan otundan elde edilen lif, bir tekstil lifi için gerekli tüm nitelikleri
yerine getirmektedir. Bu lifin germe davranışı, lif inceliği ve uzunluğu
tekstil prosesleri için yeterlidir. Lifin süper nem absorblama kabiliyeti
nihai ürün için rahatlık sağlamaktadır. Isırgan lifi el ile dokunulduğunda
yumuşak ve hoş bir his verir (Kurban vd., 2011: 89; Cook, 1984: 154).
Isırgan lifinin kendine özgü karakteristik özelliği olan içi oyuk (boşlukluhollow) lif yapısındaki boşluklarda kalan hava doğal bir yalıtım
sağlamaktadır. Yazın serin tutan lif yaratmak için, iplikler lifin
merkezindeki boşlukları kapatacak şekilde bükülmekte ve yalıtım
azalmaktadır. Kışlık kumaşlar için ipliklere daha düşük büküm verilerek
içi boşluklu oyuk lif yapısı muhafaza edilerek sıcaklığın sabit kalması
sağlanmaktadır (Kurban vd., 2011: 85; Swicofil, 2011).
Son yıllarda sentetik lifli ürünlerin olumsuzlukları ortaya çıkmasından
dolayı doğal liflere olan ilginin arttığı görülmektedir. Doğal liflerin ise
organik yöntemlerle elde edilmesi ve organik sertifikalı ürün olarak tekstil
sektörüne kazandırılması istenmektedir. Özellikle pamuk tarımının
yapılamadığı iklim bölgelerinde alternatif doğal lif bitkileri içinde ısırgan
bitkisi de yer almakta, verimsiz uç tarım alanlarının değerlendirilmesinde
öne çıkmaktadır (Çalışkan ve Ayan, 2011: 217; Ayan vd., 2006: 360).
Ekolojik tekstil veya eko tekstil; elyaf halinden bitmiş halde ürün
oluncaya kadar tüm işlem basamaklarında çevre gözetilerek üretilmiş,
kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan sonra
atılacak olan ürünün tekrar geriye kazanılır olması (recycling) veya
çevreye zararsız ürünlere dönüşebilen ürün demektir (Uzunoğlu, 2010: 10;
İTKİB, 2005). Günümüzde ekolojik tekstile artan ilgiyle birlikte ısırgan
bitkisi de alternatif doğal lif olarak öne çıkmaktadır.
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2. Yöntem
Araştırmada tarama ve deneme yöntemleri kullanılmış; araştırmanın
uygulama alanı olarak Tirebolu (Giresun) ilçesi seçilmiştir. Yörede yetişen
ısırgan bitkisinin hasat, çürütme, kırma, lif elde etme ve eğirme aşamaları
bizzat araştırmacılar tarafından yapılmış, laboratuvar çalışmaları için
üniversite ve özel sektörden yardım alınmıştır. Bu bildiride, ısırgan lifinin
iplik oluşumuna kadar geçirdiği tüm aşamalar, laboratuvar ve test sonuçları
uygun konu başlıkları altında görsel, çizim ve tablolarla desteklenerek
açıklanmıştır.
2.1. Isırgan otu ve özellikleri
Isırgan otu Urtica dioica L., Urticaceae (nettle) ailesinden uzun ömürlü
bir ottur. Yaprakları ve gövdesi yakıcı tüylerle kaplanmış, tohumlu,
çoğunda sütsü öz bulunmayan, basit yapraklı ve yabancı tozlaşma
gösteren, küçük çiçekli, ılıman bölgelerde yetişen yabani bir bitkidir. Aynı
bitki üzerinde yaprak koltuklarında meydana gelen çiçekler ya erkek ya da
dişidir. Kök ve tohumdan çoğalır, yavaş yayılır ve yıl boyunca sürekli
olarak bulunur. Isırgan otu her iki yarım kürenin tropik ve subtropik
bölgelerinde yetişmektedir. Urtica, “yakmak” anlamına gelen Latince
“urere” kelimesinden gelmektedir. Dioica kelimesi “iki evli" demektir.
Isırgan otunun yakıcı tüylerine dokunulduğunda asetilkolin, histamin ve 5hidroksitriptamin (serotonin) salmasından dolayı yakıcı etki gösterir ve adı
da buradan gelmektedir (Fu vd., 2006: 59; Ayan vd., 2006: 358).
Bitki 30-150 cm uzunluğa kadar büyüyebilmekte ve keskin dişli
yapraklardan oluşmaktadır. Gövdesini ve yapraklarını kaplayan tüyler
sıvıyla doludur ve dokunulduğunda sıvının deriye girmesini sağlayan
iğneler sayesinde deride kabarcıklara neden olmaktadır (Vogl ve Hartl,
2003:122; Lust, 1983; Huxley, 1992). Yakıcı tüyler tüm bitki geneline
yayılmış olup, küresel, çubuksu, yıldızsı, solucansı şekiller göstermekte ve
bazı türlerde teşhis edici özellik olarak kullanılmaktadır. Bu yakma ve
kaşındırma etkisi, ısırgan otunun ısıtılması veya kurutulması yoluyla
nötürlenebilmektedir (Huxley, 1992; URL 1). Bu yüzden yüzyıllardır
çaylarda, yemeklerde, çorbalarda ve böreklerde kullanılan pişirilmiş
ısırgan otu yaprakları güvenli ve besleyicidir. Buna rağmen sadece genç
(taze) ısırgan otu yaprakları yemek amaçlı kullanımlarda tercih edilmelidir.
Çünkü yaşlı (kart) ısırgan otu yapraklarında sistolit de denilen pütürlü
partiküller oluşabilmekte ve bu partiküller sindirim sonrası böbrekleri
tahriş edebilmektedir (URL 1; Schofield, 2000).
Isırgan otugiller familyasındaki bitkilerin büyük bir kısmı çok yıllık
olup, diğerleri ise tek yıllık gelişim göstermektedir. Genelde otsu habitusa
sahip olmakla birlikte çalı formunda olanları da mevcuttur. Dünyanın
birçok yerinde yayılış göstermiş olan Urtica cinsinin önemli bazı
türleri vardır. Anadolu’da Urtica urens, Urtica pilulifera ve Urtica dioica
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türleri bulunmaktadır. Bu üç türde tekstil lif kaynağı olarak
kullanılabilmektedir. Bunlardan Urtica urens ve Urtica pilulifera tek yıllık,
Urtica dioica ise çok yıllık özelliktedir. En kalın lifler Urtica dioica’dan
üretilebilmektedir, ayrıca Urtica dioica bu üç tür içinde en yüksek
randımanı vermektedir. Urtica urens ve Urtica pilulifera’dan üretilen lifler
daha kalın duvarlı ve daha dardır. Bu türlerin etki şekilleri ve kimyasal
özellikleri birbirine yakındır. Urtica dioica ve Urtica urens’e ülkemizin her
bölgesinde rastlamak mümkündür. Dış görünüş olarak Urtica dioica daha
büyük, uzun ve iri yapılıdır. Urtica urens tek evcikli olmasına karşın Urtica
dioica iki evcikli özellik göstermektedir. Dioica ismi de Latincede iki
evcikli anlamına geldiği için verilmiştir. Yapraklar boğumlar üzerinde
karşılıklı olarak bulunmaktadır (Keser, 2016: 344).
Aynı bitki üzerinde yaprak koltuklarında meydana gelen çiçekler ya
erkek ya da dişidir. Erkek çiçekler 5 stamenlidir. Dişi çiçekler 4 ya da 5 taç
yaprağın birleştiği karpel bir ovariye sahiptir. Bu zayıf çiçekler dikkat
çekici değildir ama çiçeklerin düzeni türler için teşhis edicidir (Kurban vd.,
2011: 86).
Isırgan lifi rami, kenaf ve jüt gibi bir sak liflidir. Sak lifleri bitki
saplarından elde edilmektedir (Kurban vd., 2011: 93). Sak lifleri
dicotyledoneae -çift çeneklilere- dahil olan bazı bitkilerin saklarından elde
edilir. Bu bitkilerin kabuk kısımlarında epidermis ile phloem arasında
yerleşmiş olarak bulunurlar. Bunlar gruplar halinde birleşerek lif
huzmelerini oluştururlar, aynı zamanda bitki boyunca uzanarak
mukavemet ve esnekliği sağlarlar (Harmancıoğlu ve Yazıcıoğlu, 1979:
185).
2.2. Isırgan otu kullanım alanları
Isırgan otu aslında yüzyıllardır bitkisel ilaç ve yiyecek olarak
tüketilmektedir. Fakat en büyük ünü medikal alandaki kullanımından
kaynaklanmaktadır. Bütün olarak ısırgan otu bitkisi, ishal, şeker hastalığı,
böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, aşırı adet kanamaları ve solunum ile
ilgili problemleri çözmede başvurulan bir bitkidir. Isırgan otu bazı çeşitli
ağrı kesici ilaçların üretiminde de kullanılabilmektedir (Huang, 2005: 11).
Bunun yanı sıra egzama, ülser, anemi, hemoroit, gut hastalığı, siyatik, saç
problemleri, sinir hastalıkları ve romatizma gibi hastalıkların tedavisinde
de kullanılmaktadır (Huang, 2005: 11; URL 1).
Isırgan otu tarih boyunca elyaf kaynağı olarak kullanılmış ve son
yıllarda ticari anlamda ürünün geliştirilmesi ile üretimi tekrar artış
göstermiştir (URL 2).
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Şekil 1. Isırgan (Urtica dioica L.) (Bekiroğlu, 2017)
Pamuk, tekstil ürünleri için en önemli lif maddesi olmadan önce
insanlar ılıman iklim koşullarında yetiştirilebilen lif bitkilerini
kullanmışlardır. Keten ve kenevir bunlar arasında en çok bilineni olmakla
birlikte ısırgan otunun da önemli bir yeri olmuştur. Isırgan otunun eski
Yunan medeniyetinde ve Roma’da lif üretimi amacıyla kullanıldığı
bilinmektedir (Ayan vd., 2006: 360).
Avrupa’da çok yıllık ısırgan otunun (Urtica dioica) 19. yüzyıldan İkinci
Dünya Savaşına kadar yetiştiriciliği yapılmış ve bir lif bitkisi olarak
kullanılmıştır. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde ısırgan otu
lifi pamuğun yedeği olarak teşvik edilmiştir (Hartl ve Vogl, 2002: 195). 1.
Dünya Savaşı’ndan önce Avusturya firmaları ısırgan otu yetiştiriciliğine
ağırlık vermişlerdir. Bunun dışında Danimarka’da ısırgan otu lifleri yün ile
karışım halinde kullanılmıştır (Mitich, 1992: 1039-1041). 2. Dünya Savaşı
sırasında ısırgan tarlalarının tahrip edilmesi ve daha ucuz liflerin piyasaya
çıkmasıyla birlikte kullanımı azalmış ve bitme noktasına gelmiştir (Hartl
ve Vogl, 2002: 195).
Isırgan lifi, üst giysilerde, ceketlerde, denim kumaşlarda, masa
örtülerinde, nevresimlerde ve halılarda kullanım alanı bulmaktadır (URL
3; URL 4). Günümüzde geleneksel yöntemlerle lif elde edip, ısırgan lifini
ürünlerde kullanarak internet vb. ortamlarda pazarlama imkanları
geliştirenlerin de bulunduğu bilinmektedir. Bu liften üretim yapan Stoff
Kontor AG (Almanya) internet sayfasında, doğal yastıkların, bahçe
eşyalarının, erkek gömleklerinin ve kişisel bakım ürünlerinin satışını
yapmaktadır (Knieli, 2009).
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Kimyasal boyarmaddelerin tespit edilen zararlarından dolayı artık
bitkisel boyarmadde kullanımı da önem kazanmaktadır. Bu kapsamda
ısırgan bitkisinin doğal boyarmadde olarak kullanımı ile ilgili yapılan
deneysel çalışmalar incelenmiş ve bu çalışma sonucunda elde edilen
olumlu haslık düzeyleri nedeni ile ısırgan bitkisinin yün ipliği boyamada
kullanılabileceği tespit edilmiştir. Yün ipliği üzerinde yapılan boyama
işlemlerinin ve elde edilen haslık düzeylerinin, boyama özelliği gösteren
farklı bitkiler için de örnek olabileceği düşünülmektedir (Akpınarlı ve
Öztürk, 2017: 339).
3. Bulgular ve Yorum
3.1. Isırgan Lifi ve Eldesi
1990’ların ortalarından beri ısırgan otunun yetiştirilmesi, işleme
metotları ve bunların iyileştirilmiş tekstil süreci Almanya, Avusturya ve
Finlandiya’da araştırma konusu olmuştur. Araştırma enstitülerine bağlı
fabrikalar ısırgan otu lifinin tekstilde tanıtımı için çalışmalar yapmaktadır.
Doğal lif olarak ısırgan otu lifinin gelecek vadetmesi, bitki üretiminin
özellikle başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın merkezinde artış
göstermesini sağlamıştır (Vogl ve Hartl, 2003: 119).
Isırgan otundan elde edilen lif, bir tekstil lifi için gerekli tüm nitelikleri
yerine getirmektedir. Bu lifin germe davranışı, lif inceliği ve uzunluğu
tekstil prosesleri için yeterlidir. Lifin süper nem absorblama kabiliyeti ve
yumuşaklığı nihai ürün için rahatlık sağlamaktadır (Cook, 1984: 154).
Düşük sürtünme yüzeyine sahip olması ile düzgün ve pürüzsüz
yapısından dolayı saf ısırgan otu lifinden iplik eğirmek zordur. Çok kısa
lifler temizleme ve tarama işlemleri ile uzaklaştırıldıktan sonra istenilen
iplik eldesi için diğer lifler harmanlama sonrası daha iyi sonuçlar elde
edildiği görülmüştür. Yapılan çalışmalar ısırgan otu lifinin tekstil için
uygun olduğunu ve pamuğun yerini alabileceğini göstermiştir (Huang,
2005: 13).
Isırgan bitkisinden lif elde etme aşamalarında aşağıda belirtilen
sıralama izlenmiştir.
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3.1.1. Hasat
Yapılan araştırmada %100 ısırgan otu lifi çalışılmıştır. 10 kg ısırgan
bitkisi toplanmış, lif elde edilmek üzere çürütme işlemine bırakılmıştır.
Araştırma amaçları doğrultusunda ısırgan bitkisi Temmuz- Ağustos
ayları içerisinde Tirebolu ilçesinde toplanmış, en ideal toplanma zamanının
bu aylar olduğu görülmüştür. Isırgan otu hasadı dipten orakla biçme usulü
ile yapılmıştır. Bu işlemde 10 kg ısırgan 1 saatte toplanmıştır.

Şekil 2. Çiğde çürütme işlemine tabi tutulan ısırgan sapları (15 gün)
(Bekiroğlu, 2017)
3.1.2. Çürütme
Çürütme; bitkinin gövdesinde yer alan ve demetler halinde bulunan
liflerin, kırma ve tarama esnasında hem odunsu bölgelerden hem de
birbirlerinden kolayca ayrılmalarını sağlayan hazırlık işlemidir. Bu
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çalışmada mikroorganizmaların lif demetlerini parçalayarak kotonize
olmasına neden olabilen havuzlama yöntemi tercih edilmemiş veya aynı
amaçla herhangi bir kimyasal madde kullanılmamıştır. En kaliteli lif
eldesini sağlamak amacıyla çiğde ve gölgede kontrollü bir çürütme süreci
uygulanmıştır.
Çiğde çürütme 15 gün, gölgede çürütme 1 ay suyla ıslatılarak
yapılmıştır. Verim alınan çürütme çiğde 15 gün iken, gölgede 1 ay
çürütmede iyi verim alınamamıştır. Çiğde çürütülen ısırgan bitkisinin
katmanları daha iyi ayrılmış ve life kolayca ulaşılmıştır. Bu yöntem için
500gr ısırgan bitkisi ayrılmış ve tüm aşamaları izlenmiştir.

Şekil 3. Gölgede 1 ay çürütme
(Bekiroğlu, 2017)

Şekil 4. Çiğde 15 gün çürütme
(Bekiroğlu, 2017)

Yukarıda izlenen iki yol dışında ayrıca çiğde 1 ay bekletme denemesi
de yapılmış, bitkinin dış kabuğunda meydana gelen aşırı bozulma
nedeniyle verim alınamamıştır.

Şekil 5. Çiğde 1 ay çürütme (Bekiroğlu, 2017)
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3.1.3. Kırma
Kırma işlemi; çoklu ezerek ve tekli ezerek kırma olarak iki farklı
şekilde gerçekleştirilmiştir. Çoklu ezerek kırma daha kısa sürede sonuca
ulaştırmakla birlikte her iki yöntemde de aynı sonuca ulaşılmıştır. Çürütme
yapılmış ısırgan bitkisine sert cisimle baskı uygulanarak bitki ezilmiş, dış
kabuğundan ayrılması kolaylaştırılmıştır.
Kırma işleminden sonra elde edilen lif demeti tartıldığında 500gr.
ısırgan bitkisinden 54,80gr. ısırgan lifi elde edildiği gözlenmiştir.

Şekil 6. Çoklu ezerek kırma
(Bekiroğlu, 2017)

Şekil 8. Odunsu
bölgelerin el içinde ezilerek
lif demetinden
uzaklaştırılması (Bekiroğlu,
2017)

Şekil 7. Tekli ezerek kırma
(Bekiroğlu, 2017)

Şekil 9. Elde edilen lif
demeti (Bekiroğlu, 2017)
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3.1.4. Tarama
Elde edilen ısırgan liflerinden odunsu parçaların ayrılması için tarama
işlemi uygulanmıştır.
Piyasada ısırgan lifini tarayabilmek için uygun bir tarak
bulunamadığından; yöresel ve ilkel imkanlarla çuvaldızlar ile basit iki
tarak hazırlanmıştır. 12 cm genişliğinde ahşap plakalar üzerine 0,6 cm
aralıklarla açılan oluklardan 19 adet çuvaldız geçirilmiş ve bu işlem her
sırada birbirlerinin boşluklarına gelip, sıklaştırabilecek şekilde 2 sıra
tekrarlanmıştır.

Şekil 10. Tarak yapımı (Bekiroğlu, 2017)

Şekil 11. Taraklar (Bekiroğlu, 2017)
Tarama işlemi için lif demetleri taraklardan birine geçirilmiş, diğer
tarakla işlem gerçekleştirilmiştir. Sabitleme noktasından uca doğru
taranarak liflerin odunsu bölgelerden (lignin) ayrılması sağlanmıştır. Daha
sonra yeniden taranarak bir kez daha temizlenmiş ve homojen şekilde
birbirine paralel hale gelmesi sağlanarak eğrilmeye hazır hale getirilmiştir.
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Şekil 12. Tarama işlemi
(Bekiroğlu, 2017)

Şekil 13. Isırgan lif demetleri
(Bekiroğlu, 2017)

3.1.5. Zamk Çıkarma
Isırgan bitkisinin yumuşaklık, dayanıklılık gibi özelliklerini
gözlemleyebilmek ve hala üzerinde kalan odunsu parçalardan daha kolay
ayrılmasını sağlamak için, iki farklı kaynatma yöntemi uygulanmıştır. İlk
olarak 1 litre suda 5g/L sabun eritilerek alkali eriyik hazırlanmış, taranan
lif demetlerinin bir kısmı bu eriyik içerisinde 1,5 saat kontrollü olarak
kaynatılmıştır.

Şekil 14. Sabun ile kaynatma

Şekil 15. Sabun ile kaynatılmış lif

İkinci farklı işlemde ise; 1 litre suda sodyumhidroksit eritilerek
alkali eriyik hazırlanmış, taranan lif demetlerinin diğer bir kısmı bu eriyik
içerisinde ph derecesi 11’e yükseltilerek 1,5 saat kontrollü olarak
kaynatılmıştır. Bu iki farklı eriyiğin seçilmesindeki amaç; lifi yumuşatarak
temizlemek, beyazlatmak, zamkını çıkarmak ve hangi eriyikte sonucun
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daha iyi olacağını tespit etmektir. Sabun ile kaynatma sonucunda liflerin
daha beyaz ve daha yumuşak olduğu gözlenmiştir.

Şekil 16. Sodyumhidroksit
ph 11

Şekil 17. Sodyumhidroksit ile
kaynatılmış lif (Bekiroğlu, 2017)

3.1.6. Eğirme
Tüm işlemler sırasıyla uygulandıktan sonra eğirme işlemi yapılmıştır.
Eğirme işlemi için önce lifler paralel hale getirilerek, tek elde aynı anda
uzatılmış ve bükülmüştür. Elde edilen iplik iğin gövdesine sarılırken diğer
elle iğin hızlıca döndürülmesi gerekmektedir. Bu hareketin tekrar edilmesi
ile avuçta tutulan lif demeti iplik haline getirilmiştir. Lifin pürüzsüz ve
düzgün eğrilmesi için tarama işlemi burada önemli rol oynamaktadır. Lif
ne kadar iyi taranırsa eğirme işlemi o kadar kolay ve düzgün olmaktadır.

Şekil 18. İğ (Bekiroğlu, 2017)

Şekil 19.Taranmış lif – Tarak – İğ
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Şekil 20. Eğirme işlemi
(Bekiroğlu, 2017)

Şekil 21. Eğirme işlemi (Bekiroğlu,
2017)

Şekil 22. Isırgan lifinden elde edilen iplik (Bekiroğlu, 2017)
3.2. Isırgan Lifinden Elde Edilen İpliklerin Fiziksel Test Değerleri
3.2.1. Lif çapı ve enine kesiti
Isırgan bitkisinin mikroskobik görüntülerine ulaşabilmek için
Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında çalışmalar
yapılmış, bitkinin cinsi, enine kesiti, çapı vb. özellikleri belirlenmiştir.
Araştırmada incelenen Urtica dioica L. cinsi ısırgan bitki gövdesinden
alınan parçalar Formaldehit, asetik asit ve etanol karıştırılarak hazırlanan,
FAA olarak bilinen solüsyonda 30 gün bekletilmiştir.
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30 günün sonunda bekletilen parçadan jilet yardımıyla ince tabaka
halinde enine kesitler alınmış, elle alınan gövde enine kesitleri ışık
mikroskobunda incelenmiş ve fotoğraflanmıştır.

Şekil 23. FAA solüsyonu (Bekiroğlu, 2017)

Şekil 24. Enine kesit alımı
(Bekiroğlu, 2017)

Şekil 25. Isırgan (Urtica
dioica L.) lifinin mikroskopla
incelenmesi (Bekiroğlu, 2017)

Dikotil; çift çenekli embriyolarında çift çenek yaprağı bulunan,
yaprakları genellikle ağsı damarlı, çok yıllık odunsu bitkilerdir (URL 5).
Bu bitki grubuna ısırgan da girmektedir.
Dikotil bitkilerin genel gövde anatomisinde dıştan içe doğru epidermis
(üst deri), korteks (epidermisin altındaki doku), iletim dokusu ve öz
yapılarını görmek mümkündür (Şekil 26). Urtica dioica L. gövdesinden
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alınan enine kesitte ise buna benzer biçimde en dışta 4-5 sıralı epidermis
tabakası gözlenmiştir. Epidermisin altında bulunan korteks tabakasında lif
yapısını oluşturan ve destek doku elemanı olanı sklerankima (sert doku)
hücreleri kalınlaşmış çeper yapılarıyla net olarak görülmektedir (Şekil 27).
Bunların altında iletim dokusunu oluşturan ksilem (odun borusu) ve floem
(soymuk borusu) sıralı biçimde yer almaktadır. En altta ise geniş ve
boşluklu hücre yapısıyla en büyük alanı öz dokusu kaplamaktadır (Şekil
28). Ayrıca alınan enine kesitlerde yapılan ölçümlere göre bitkinin gövde
eni yaklaşık 1.5 mm (=1500 µm)’dir.
Lifin enine kesiti incelendiğinde; keten bitkisinin daha düz dairesel,
ısırgan bitki gövdesinin ise daha üçgen yapısından kaynaklı çok hafif
kıvrımlar olduğu gözlemlenmiştir. İki türde de liflerin, epidermis altındaki
Korteks kısmında bulunduğu tespit edilmiştir.

Şekil 26. Dikotil bitkilerde genel gövde anatomisi (Biyolog Dr.Zübeyde
Özge Aydın, Hacettepe Ü. Biyoloji Laboratuvarı, 2017)

Şekil 27. Destek doku elemanlarının şematik görünümü (Biyolog
Dr.Zübeyde Özge Aydın, Hacettepe Ü. Biyoloji Laboratuvarı, 2017)
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Şekil 28. Urtica dioica bitkisinin gövde enine kesiti. (sk: sklerankima
hücresi) (Biyolog Dr.Zübeyde Özge Aydın, Hacettepe Üniversitesi
Biyoloji Laboratuvarı, 2017)

Şekil 29. Keten bitkisinin gövde enine kesiti (Barlow ve Neal, 2011)
3.2.2. Lif uzunluğu
Isırgan lifleri tarama ve temizleme işlemleri yapılıp kısa liflerin uzun
liflerden ayrılmasından sonra geriye kalan ısırgan bitkisinden elde edilen
lif uzunluğunun (internodyum uzunluğu: gövde yapraklarının arasındaki
bölge) 5-8 cm arasında (Urtica dioica L.) olduğu gözlenmiştir.
3.2.3. Lif inceliği
Isırgan bitkisinden elde edilen lifler incelik ölçümü için mikroskopla
incelenmiş ve yapılan araştırmada ısırgan lifinin demet inceliğinin (Urtica
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dioica L.) 1-1.5 mm arasında olduğu gözlenmiştir. Bir demette bulunan lif
sayısı için elektro mikroskop gerektiğinden henüz bu bilgiye ulaşılamamış,
tek bir lifin inceliği belirlenememiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde bu
bilgilere ulaşılması planlanmaktadır.
3.2.4. Lifin mukavemet-uzama davranışı
Isırgan lifinin kopma mukavemeti normal standartlarda bir bobine
uygulanan teste uygun olarak yapılmasa da Statigraph Kauçuk kaplamalı
çene ile dakikada 500mm7dk ± 10, Çene aralığı: 500mm ± 2mm, Ön
gerilim: 155.0 ± 0.1cN/tex olarak kondüsyon şartlarında Ekoteks
Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri’nde test edilmiştir. Uygulanan yük ile
uzama gösteren lifin değişim katsayılarıyla (% CV) kopma anındaki uzama
değeri (%E) ve ipliğin kendi ağırlığı ile koptuğu uzunluk (RKM) değerleri
belirtilmiştir.
Mukavemet testleri sonucunda ısırgan lifine ait kopma yükü (N),
kopma uzaması (%) bu değere ait değişim katsayıları (%CV) ve liflerin
gerilme (cN/dtex) değerleri elde edilmiştir.
Numara (dtex)

Kopma Yükü (cN)

Kopma Uzaması
(%)

Gerilme (cN/dtex)

Ortalama

Sdt
Spm

Ortalama

Sdt
Spm

Ortalama

Sdt
Spm

Ortalama

Sdt
Spm

4120

±
1121

701,68

±
303,29

2,86

±
1,58

0,170

±
0,07

Tablo 1. Mukavemet test sonuçları
Tablo 1’de görüldüğü ortalama numarası 4120dtex olan ısırgan
liflerinin, kopma anındaki yük değeri ortalama 698,8cN, kopma anındaki
uzama değeri %2,86 ve bu verilere bağlı olarak hesaplanan ortalama
gerilme değeri 0,170 cN/dtex olarak elde edilmiştir. Tablo incelendiğinde
kopma yükü ve kopma uzaması için elde edilen değerlerin standart
sapmalarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum elde eğirme
işlemi nedeniyle liflerin uzunluğu boyunca homojen yapıda
üretilememesinden kaynaklanan düzgünsüz yapı ile ilişkilendirilmiştir.
3.2.5. İplik numarası
İplik numarasını tespit edebilmek için, ölçüsü belirlenen iki ayrı
uzunluktaki eğrilmiş ısırgan iplikleri toplam ağırlıklarının bulunması için
ayrı ayrı tartılmıştır.
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Şekil 31. Hassas terazi

Şekil 32. Isırgan ipliği
tartımı

Isırgan lifinden elde edilen iplik numarası TS 244 EN ISO 2060
standardına göre hesaplanmış ve aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.
Nm = Uzunluk / Ağırlık
Nm = ~2,6
İlkel şartlarda eğrilen ısırgan lifinden elde edilen iplik yaklaşık 2,6
olarak hesaplanırken lifin, sanayi ortamında eğrilip bükülecek olması göz
önüne alındığında; iplik numarasında büyük değişiklik olacağı tahmin
edilmektedir.
4. Sonuç
Yürütülen tüm çalışmalar sonucunda ısırgan lifinin incelik, uzunluk ve
mukavemetinin diğer doğal liflerle karşılaştırılabilir düzeyde olduğu tespit
edilmiştir. Önemli avantaj olarak yumuşak bir tutuma sahip olması ve
boşluklu yapısından dolayı nem çekme özelliğinin yüksek olması, tekstil
sektörü için önemli bir hammadde olduğunu göstermektedir.
Isırgan lifi, çivili tarakta tarama ile odunsu parçalardan ayrıldıktan
sonra daha ince ve sık tarakla tekrar taranmalı ve kısa lifler uzun liflerden
ayrılmalıdır. Yapılan araştırmalardan ve çeşitli kaynaklardan elde edilen
bilgiler ışığında ısırgan lifinin diğer liflerle karışım yapılmasıyla daha iyi
sonuçlar elde edileceği tahmin edilmektedir.
İplik eğirme aşamasının yüne göre daha zor olduğu gözlenmiştir. Yün
ipliği daha kolay demetler halinde ayrılırken, ısırgan lifi daha zor
ayrılmıştır. Bunda ilkel şartlarda tarama ve eğirme yapılmış olması önemli
bir etkendir.
Günümüzde tüm dünyada tüketilen ve atık malzeme haline gelen tekstil
ürünleri göz önüne alındığında, doğal hammaddelerle üretilen tekstiller ve
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geri dönüşüm daha büyük önem kazanmaktadır. Zira yürütülen pek çok
çalışma ve araştırma tüm dünyada tekstil atıklarının her yıl büyük oranda
arttığı ve çoğu sentetik hammaddeden üretildiğinden doğaya
dönüşümünün mümkün olmadığı bir gerçektir. Dolayısıyla tekstil atıkları
önemli kaynak ve enerji kayıplarına neden olmakta ve aynı zamanda bu
atıkların yönetimi için ek maliyetler (depolama, birikim gibi) ve çevresel
sorunlar yaratmakta olduğundan doğal lif kaynaklarının çoğaltılması ve
tekstil endüstrisine kazandırılması büyük önem arz etmektedir.
Isırgan otunun lif üretimi için yetiştirilmesi ile üretici verimsiz
topraklarını kullanarak, üretim yapabilecek, böylece yeterince
değerlendirilemeyen alanlar tarıma kazandırılmış olacaktır. Isırgan otu
lifinin işlenmesi aşamasında çevreye zarar verilmediği için tekstil
endüstrisine yeni bir soluk getirilebilmesinin mümkün olabileceği, doğal
ürünlere yönelmiş olan tüketiciler için kaliteli bir alternatif oluşturacağı
tahmin edilmektedir.
Kaynakça
Akpınarlı, H. F.; Öztürk, Ö. (2017). Isırgan Bitkisinin Yün İpliği ile
Boyanmasındaki Bazı Haslık Düzeyleri. Antalya: II. Uluslararası
Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı.
Ayan, A. Kemal; Çalışkan, Ö; Çırak, C. (2006). Isırgan Otunun (Urtica
spp.) Ekonomik Önemi ve Tarımı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi. 21(3):357-363.
Barlow, C.Y., Neal, D., (2011) Fibre from stinging nettles, poster sunumu,
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/service/news/documents/Fibrefromstin
gingnettles.pdf 12.01.2011.
Baytop, T., (1999). Türkiye’de Bitkilerle Tedavi. (2. Baskı). İstanbul:
Nobel Tıp Yayınevi.
Cook, J. Gordon. (1984). “Handbook of Textile Fibres 1. Natural Fibres”,
Merrow Publishing, England, 5th Edition.
Çalışkan, Ömer; Ayan, Ali Kemal. (2011). Isırganda (Urtica dioica L.)
Farklı Dozlarda NPK’lı Organo Mineral Gübrenin Verim Ve Bazı
Verim Komponentlerine Etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 217220
Davis, P. H. (1988). Flora Of Turkey and the East Aegean Islands.
Edinburgh University Press.
Fu, H.Y., S.J. Chen., Chen, R.F., Ding, W. H., Kuo-Huang, L. L., Huang,
R. N. (2006). Identification of Oxalic Asit and Tartaric Asit as Major

244 | Isırgan Bitkisinden Lif Elde Etme Yöntemleri

Persistent Pain-inducing Toxins in the Stinging Hairs of the Nettle,
Urtica thunbergiana. Annals of Botany. 98: 57–65.
Harmancıoğlu, M., Yazıcıoğlu, G. (1979). Bitkisel Lifler. İzmir: Ege
Üniversitesi Matbaası.
Hartl, A., Vogl, C.R.c(2002). Dry matter and fiber yields, and the fiber
characteristics of five nettle clones (Urtica dioica L.) organically grown
in Austria for potential textile use, American Journal of Alternative
Agriculture, 17(4).
Huang, G. (2005). Nettle (Urtica cannabina L) fibre, properties and
spinning practice. Journal of the Textile Institute, 96 (1):11-15.
Huxley, A. (1992). The New RHS Dictionary of Gardening, MacMillan
Pres.
İTKİB Ar&Ge ve Mevzuat Şubesi. (2005). Tekstil ve Konfeksiyon
Sektöründe Ekoloji ve Ekolojik Etiketler.
Keser, F. (2016). Isırgan Otu Elyafı. https://www.derstekstil.name.tr/lifkarışımlarının-boyanması/item/344-isirgan-otu-elyafi.html
24.01.2018.12:42
Knieli M., (2009). Ekofashion Handbuch, Ökologische Auswirkungen der
konventionellen Textilproduktion und grüne Alternativen.
Kurban, M., Yavaş, A., Avinç, O. Ozan. (2011). Isırgan Otu Lifi ve
Özellikleri, Teknolojik Araştırmalar: Tekstil Teknolojileri Elektronik
Dergisi, (1), 84-106.
Lust, J.. (1983). The Herb Book. Bantam books.
Mangut, M., Karahan, N. (2008). Tekstil Lifleri. (3. Baskı). Türkiye: Ekin
Basım Yayın Dağıtım.
Mitich, L.W. (1992). The Nettles, Weed Technology, 6:1039-1041.
Schofield, J. J.. (2000). Discovering Wild Plants - Alaska, W. Canada and
the Northwest.
Uzunoğlu, H. (2010). Tekstil Sektöründe Çevre Akımı: Ekolojik Tekstil.
İzmir Ticaret Odası Arge Bülten. Sektörel ve Bölgesel. 8-13
Vogl, C.R., Hartl, A. (2003). Production and processing of orginally
grown fiber netle (Urtica dioica L.) and its potential use in the natural
textile industry. A review, American Journal of Alternative Agriculture,
18(3).
URL 1. http://www.lifemelusa.com, 20.02.2011 adresinden alındı.
URL 2. http://www.ienica.net/agronomyguide/agronomyguide05.pdf,
22.01.2011 adresinden alındı.

H. F. Akpınarlı & F. N. Başaran & E. Bekiroğlu | 245

URL 3 .http://www.vesaltd.com, 9.01.2011 adresinden alındı.
URL 4. http://www.swicofil.com/products/016nettle.html, 18.02.2011
adresinden alındı.
URL 5. http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/diktlm/,
adresinden alındı.

05.01.2018

III. BÖLÜM / VOLUME III

NÜKLEER FİZİK
NUCLEAR PHYSICS

Nükleere Fizik / Nuclear Physics | 247

Nükleer fizik
Nuclear Physics

248 | Nükleere Fizik / Nuclear Physics

ISITMA HIZININ Tm VE Cu KATKILI CaSO4
DOZİMETRESİNİN KİNETİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE
ETKİSİ
Effect of Heating Rate on Kinetic Parameters of Tm and Cu Doped
CaSO4 Dosimeter
Kemal Fırat OĞUZ
Giriş
Termal uyartımlı lüminesans (TSL), radyasyon doz ölçümlerinin
araştırılması için önemli bir araçtır. Son zamanlarda çevresel, personel,
uzay ve klinik uygulamalarda termolüminesans dozimetre alanına artan
ilgiden dolayı, yüksek performanslı termolüminesans dozimetrelerin
(TLD) üretilmesi için yeni çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yeni
sentezlenmiş malzemelerin lüminesans özellikleri ile dozimetrik
özelliklerinin belirlenmesi, bu malzemeler ile çalışılacak alanlarda doğru
doz ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesinde önem teşkil etmektedir (1).
Finansal kriz dönemlerinde stratejik yönetim ve kamu ihale sistemi adlı
bir çalışmada, özel sektör ve kamu işbirliği ile yeni yatırımların yapılması
dolayısıyla üretime beraber katıldıkları bir sürecin yönetilmesi gerektiği
belirtilmiştir (2). Bu nedenden dolayı, kamu ve özel sektörün birlikte
çalışarak uygun fiyata ve uygun lüminesans özelliklere sahip yüksek
performansli dozimetrelerin üretilmesi için çalışmalar yürütmesi
dozimetrik çalışmalar için oldukça önemlidir. Algılama yönetimi: kitle
iletişim araçlarının pazarlamaya etkisi isimli bir çalışmada, yapılmak
istenen iş her ne olursa olsun, önemli olanın o işin hedef kitlede bırakacağı
iz olduğu belirtilmiştir (3). Bu nedenle, iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan
alanlarda en doğru doz ölçümü yapabilen yeni dozimetrik araçların
geliştirilmesi bu alan için olmazsa olmazlardandır.
Kalsiyum sülfat fosforlar, örgü yapısında, özelliklede nadir topraklar
olan bazı katkıların olduğu durumlarda etkili bir termolüminesans özellik
gösterebilirler (4). Bu yüksek TL duyarlılık ve malzemenin üretilme
kolaylığı, nadir toprak katkılı kalsiyum sülfat malzemesini TLD alanında
oldukça cazip hale getirmiştir (5)
Materyal ve metot
Bu çalışmada değişik alanlarda dozimetrik amaçlı kullanılmak üzere
üretilmiş olan kalsiyum sülfat malzemesi, Macaristanın Budapeşte


(Dr. Öğr. Üyesi); Maltepe
kemalfiratoguz@maltepe.edu.tr

Üniversitesi,

İstanbul,

Türkiye.

E-mail:

250 | Isıtma Hızının Tm ve Cu Katkılı CaSO4 Dozimetresinin Kinetik
Parametreleri Üzerine Etkisi

şehrinde bulunan Enerji Araştırma Merkezinde I. Kasa tarafından
kristalleştirme yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir (6) Bu sentezleme
işlemi sırasında toz halindeki örnekler 2 saat boyunca 700 °C sıcaklıkta
tavlanmış daha sonra az miktarlarda hidrojen peroksit içeren sülfirik asit
yardımıyla kristal haline getirilmişlerdir. Hazırlanan malzemedeki Tm ve
Cu konsantrasyonu sırasıyla, % 0,15 ve % 0,05 mol ’dür (7).
Bu çalışmasında, yeni üretilmiş CaSO4:Cu,Tm malzemesinin
lüminesans özellikleri ile diğer bazı dozimetrik özellikleri, beta radyasyon
kaynakları kullanılarak incelenmiştir. Dozimetrik bir malzemenin
aktivasyon enerjisi (E), frekans faktörü (s) ve kinetik mertebesi (b) gibi
tuzak parametrelerinin değerlerinin belirlenmesi, malzemenin örgü
yapısındaki tuzaklar hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmamızı sağlar.
Bu çalışmada, kullanılan dozimetrik malzemelerin tuzak parametrelerinin
belirlenebilmesi için farklı ısıtma hızı metodu yöntemi kullanılmıştır.
Deneyler, Harshaw 3500 marka TLD okuyucu ile 5 derecelik ısıtma hızı
ile oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu çalışmada, 28
yıl yarı ömre ve 590 MBq aktiviteye sahip 90Sr/90Y beta kaynağı
kullanılmıştır.
Sonuçlar
Cu ve Tm katkılı CaSO4 malzemesi için 500 oC sıcaklıkta 30 dakika
süre ile tavlama işlemi uygulandıktan sonra oda sıcaklığında bir süre
bekletilmiş hemen ardından 10 saniye (55 mGy) Sr-90 beta kaynağına
maruz bırakılmıştır. Daha sonra TSL ölçümü için ısıtma hızı 5 oC/s,
başlangıç sıcaklığı 50 oC ve bitiş sıcaklığı 450 oC olarak Harshaw 3500
TLD okuyucu sistemi kullanılarak Cu ve Tm katkılı CaSO4
malzemesinden elde edilen TSL ışıma eğrisi Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1. CaSO4:Cu,Tm malzemesinin 10 saniye (55 mGy) beta kaynağı
ile ışınlanmasından sonra elde edilen TSL ışıma eğrisi.
Cu ve Tm katkılı CaSO4 malzemesi için elde edilen TSL ışıma eğrisi
incelendiğinde, düşük sıcaklık bölgesinde maksimum TSL ışıma şiddeti 90
o
C ve 150 oC sıcaklığa karşılık gelen iki pik ile maksimum TSL şiddeti 250
o
C sıcaklığına karşılık gelen ana pikten oluştuğu belirlenmiştir.
TLD okuyucunun ısıtıcı şeridi ile üzerinde bulunan malzemenin
sıcaklığı farklılık gösterebilmektedir. Özellikle kalın olarak kullanılan
malzeme tabletlerinde ölçülen ışıma, malzemenin yüzeyinden gelen
ışımadır ve bu sıcaklık termoçift ile ölçülen sıcaklıktan her zaman farklıdır.
Bu farklılığın neden olduğu hataların ortadan kaldırılabilmesi için,
malzemenin sıcaklığının iyi bilinmesi gerekmektedir.
Bu sorunun neden olduğu sıcaklık gecikmesi etkisinin düzeltilebilmesi
amacıyla, Kitis ve Tuyn tarafından önerilen denklem kullanılmıştır (8).
CaSO4:Cu,Tm malzemesi için 1 oC ve 2 oC ısıtma hızlarıyla elde edilen
TSL ışıma eğrilerinin dozimetrik piklerinin maksimum TSL şiddetlerine
karşılık gelen maksimum sıcaklık değerleri kullanılarak deneysel (sıcaklık
gecikmeli) TM değerleri için sıcaklık gecikmesi düzeltmeleri yapılmışıtır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, CaSO4:Cu,Tm malzemesinin 250 oC
’deki dozimetrik (ana) piki için farklı ısıtma hızları yöntemi kullanılarak
elde edilen, deneysel ve sıcaklık gecikmesinden dolayı düzeltilmiş verileri
kullanılarak hesaplanmış olan aktivasyon enerjileri ve frekans faktörleri
değerleri çizelge 1’ de gösterilmiştir.
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Çizelge 1. CaSO4:Cu,Tm malzemesinin 250 oC ’deki dozimetrik (ana) piki
için farklı ısıtma hızları yöntemi kullanılarak elde edilen, deneysel ve
sıcaklık gecikmesinden dolayı düzeltilmiş verileri kullanılarak
hesaplanmış olan aktivasyon enerjileri ve frekans faktörleri değerleri.
Aktivasyon Enerjisi

Frekans Faktörü

(eV)

(s-1)

Deneysel

1

1.4 x 1010

Düzeltilmiş

1.15

1.1 x 1011
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A RESEARCH ON BIOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL
PROPERTIES OF KASHAR CHEESE
Elif ÇİL & Ömer ERTÜRK

Introduction
Cheese is an important dairy product with a high nutritional value such
as proteins, lipids, vitamins and minerals that perform an integral part of a
healthy diet [1]. Kashar cheese is one of the most consumed cheese in
Turkey and Kars province is famous for with this product. Kashar cheese
is a kind of semi-hard cheese which is produced by boiling, kneading, and
generally ripened and consumed [2]. According to Turkish Standards, this
cheese is classified as ‘‘fresh kashar cheese’’ and ‘‘old or matured kashar
cheese’’ in terms of ripening [3]. The ripening process of kashar cheese is
important in determining its features and many biochemical events occur
during ripening. These biochemical events need to occur properly during
the ripening period to deliver a cheese output with unique quality
characteristics [2].
A total of 23 kashar cheese samples used in this study were obtained
from various dairy farms in Kars province between October 2012 and
November 2013.
Material & Methods
Bacteria and fungi isolation from Kashar Cheese
First of all, 10 g kashar cheese was added to 90 mL SF with Tween 80
and waited 24h then shaked 10 min for preparing spor solution. It was
diluted ten fold until 10-6 and then dispersed 1 mL on appropriate agar
media. Microorganisms in the solution were inoculated on Malt Extract
Agar (MEA) (for bacterial isolates) and potato dextrose agar (PDA) and
Czapex (Dox) Agar (for fungi), and all the medias were incubated 25°C
for ten days. Then it was prepared subcultures for purity and stocked at
20% glycerol stock solution at -18°C.
Growth in different media for bacteria
Violet Red Bile AGAR (VRBL) medium was used for the detection and
enumeration of coliforms in milk and other dairy products, according to
APHA and ICMSF, FIL-IDF and ISO standards. Lactose Fermenting
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Enterobacteriaceae were detected by a dark red colour with a clearing zone
around them, while lactose non-fermenting ones form colourless colonies.
Salmonella Shigella AGAR (SS) was used as a selective and differential
medium for the isolation of Salmonella and some Shigella species from
clinical and non-clinical specimens. This agar media was also used to aid
in the differentiation of lactose and non-lactose-fermenters from clinical
specimens, suspected foods, and other such samples.
Endo AGAR was used to the detection and isolation of
Enterobacteriaceae. The formulation of Endo agar allows an easy
identification of Escherichia coli and Klebsiella spp. due to the metallic
shining of the colonies.
Baird Parker AGAR was used for the selective isolation and
enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus)
on environmental surfaces. Staphylococcus aureus reduces tellurite to form
grey-black shiny colonies and produces clear zones around the colonies.
Gram staining
Smears of bacterial strains were stained with cyristal violet and safranin
by phenol-free Gram staining kit for microscopy (Merck). Gram positive
bacteria are showed up deep blue-purple and Gram negative bacteria are
also showed up pink under the microscope.
Lactophenol Blue Staining
Fungal mycelia were stained with a ready-to-use lactophenol blue
staining kit by Merck. The fungi are stained dark blue and stand out well
against the light blue background.
pH measurement
Measuring the pH of cheese essentially gives the manufacturer control
of the cheese process. Most cheeses range from 5.1 to 5.9 but during
ripening pH level will increase. The pH measurement of kashar cheese was
prepared according to Fox et al 2004 [4]. Ten grams of grated cheese were
homogenized in water and measured pH potentiometrically.
Kjeldahl Nitrogen Analysis Method
Protein Determination in Dairy Products
Determination of total nitrogen content of kashar cheese was performed
according to BÜCHİ K-350/355 protein analysis Kjeldahl method for are
described in both AOAC Method 991.20 and International Dairy
Federation Standard (IDF) 20B:1993, Parts 1 and 2. The method is
internationally recognized as an International Organization for
Standardization–IDF–AOAC method on the basis of the current
harmonized interlaboratory study guidelines.
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Measurement of total nitrogen by Kjeldahl analysis is the historical
reference method for determination of the protein content of dairy products
and is used for both calibration and validation of alternative methods for
protein determination [5]. A certain amount of the nitrogen containing
sample is burned with H2SO4 to convert all of the nitrogen into (NH4)2SO4,
basifying the solution, and the amount of excess non-neutralized acid is
detected by titration after NH3 released is distilled and collected in a
standard acid solution. Briefly, the main purpose of the Kjeldahl method is
converted into free nitrogen into ammonium ions in the food.
0.5 g cheese, 2 g K2SO4, 0.2 g CuSO4 and 10 mL H2SO4 (98%) were
added in Gerhardt protein analysis tubes and heated up to 400 °C. When
the digestion solution’s colour changes from brown to green the process
was continued for another 30 minutes more and then seperated for cooling.
The distillation step was began with 25 mL ddH2O and 50 mL 40%
NaOH under water steam distillation with VAPODEST™ from C.
Gerhardt. The distillate was collected in an Erlenmeyer vessel filled with
approximately 10 mL 4 % H3BO3 of boric acid on the rear of the apparatus.
This was later titrated with 0.1 M HCl and methylene blue.
% N = (ceq * (V - VBL) * M * 100 %) / E
ceq equivalent concentration of the titration solution [mol/l]
V consumption of titration solution sample [l]
VBL consumption of titration solution at blank point [l]
M molar mass of nitrogen [g/mol]
E sample weight of sample [g]
pH 4.6 Soluble Nitrogen determination
20 g kashar cheese sample with 40 mL ddH2O was homogenised 2 min
in blender and the process was continued after waiting at 40 °C for one
hour. Then pH was adjusted with 1 M HCI up to pH 4.6 point and were
kept 30 minutes at ambient temperature. Then it was centrifuged at 4800
rpm for 30 min (5 °C). The top lipid layer was spatially separated, filtered
through supernatant Whatman 42 filter paper. The filtrate was
supplemented with distilled water to 200 mL. 10 mL of the filtrate was
taken and the amount of nitrogen was determined by the Kjeldahl method.
12 % trichloroacetic acid-soluble nitrogen determination
For determining non protein nitrogen, protein is precipitated by
trichloroacetic acid. Precipated milk protein is removed by filtration. This
non protein nitrogen components of milk is determined by Kjeldahl
method descriped by Polychroniadou et al. 1999 [6].
Ash Analysis
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The ash analysis of kashar cheese was prepared according to AOAC
Official Method 935.42. Five to seven g kashar cheese was weighted and
prepared test portion into petri dish. Then it was placed on steam bath, and
dried 1 h. When flame ceased and completed ignition in furnace at 525°C,
until Its completely ashed then was cooled, and weighted.
K=(M1 –M2 )÷m x100
K= amount of ashes
M1 =The weight of the crucible and ash after burning process cheeses
M2 =Crucible tare
m=amount of cheese sample
Titratable Acidity
The titratable acidity of kashar cheese of kashar cheese was prepared
according to AOAC Official Method 920.124. The 10 g kashar cheese
sample is grated and mixed with 40°C 105 mL water and filtreted. The
filtrate is titrated againts 0.1 M NaOH with phenolphthalein as the
indicator. The titreable acidity of cheese is expressed as percent lactic
acid.
A = (V ×0.009 )/m ×100A
A = titratable acidity, lactic acid%
V = consumption of 0.1N NaOH mL
m = sample amount, g
Mohr’s Method
In this method, the cheese sample is melted in hot water, and the
chlorides present in the mixture are titrated with a solution of silver nitrate
using potassium chromate as indicator. The end point of the titration occurs
when all the chloride ions are precipitated. Then additional silver ions react
with the chromate ions of the indicator, potassium chromate, to form a redbrown precipitate of silver chromate. (Fig. 1).

Fig 1. The titration should be stopped when the first trace of red-brown
colour is observed.
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3. Results
In this study 82 mesophilic bacterial strain were isolated and microbial
identification of selected isolates in Vitek®2 device were completed.
Selective agar medias and Gram staining technics were used to select
isolates.
For example Coliform bacteria such as E. coli will ferment the lactose
in the SS agar media, resulting in bacterial growth with a pink color. We
selected this different isolates among all of them for strain identification.
(Fig 2) .

Fig 2. E. coli strains on SS Agar
According to Gram staining results, all of them were been group as
Gram positive and Gram negative and then select the appropriate Vitek kit
for identification. Some of Gram staining for microscopy results were
shown at figure 3-4.

Fig 3. Staphylococcus aureus

Fig 4. Escherichia coli

One of the lactophenol blue staining microscopy result was shown at
figure 5. 52 Penicillium and Aspergillus isolates were screened by
microscopy.
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Fig 5. Penicillium sp
The maximum and minimum results of the biochemical tests of kashar
cheese are given in Table 1.
Table 1. Biochemical maximum and minimum results of Kashar cheese
Min.

Max.

pH

5,45

6,18

Titratable acidity

0,108

0,504

salt%

0,49

0,76

Ash%

1,76

3,88

pH 4.6-soluble nitrogen/total nitrogen %

8,80

19,75

12 % TCA-soluble nitrogen/Total nitrogen

0,59

1,05

Nitrogen%

3,19

4,76

Protein%

22.16

30,37

12 % TCA-soluble nitrogen

2,36

3,36

pH 4.6-soluble nitrogen

30,815

78,437

4. Discussion
We believe that in the province of Kars, which is famous for livestock
and kashar cheese, efforts to improve the total quality of kashkaval cheese
and increase incentives for livestock / milk production will bring
significant benefits to the region and country's economy.
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ORGANİZASYONLARDA 6S METODOLOJİSİNİN İŞ
KAZALARI İLE ETKİLEŞİMİ
The Interaction with Occupational Accidents of 6S Methodology in
Organizations
Savaş KARAMIK & Mehmet SUBAŞI
1. Giriş
Üretim ve/veya hizmet işletmelerinin başarısı, organizasyonun piyasa
şartlarına uyum sağlaması kadar emniyet faktörüne de gerekli hassasiyeti
gösterebilmesi ile yakından ilişkilidir. İşletmelerin, performanslarını
artırabilmek ve sürekli olarak gelişim içinde olabilmeleri adına, tasarımdan
üretime kadar olan tüm süreçlerde israftan kaçınarak, maliyeti en aza
indirebilmeyi ve müşteri için değerli olan özelliklerin tümünü çıktıya
uygulayabilmelerinin yanı sıra sıfır iş kazası hedefine ulaşmaya çalışmaları
doğru olacaktır. Bunu başarabilmenin en önemli yolunun ise yalın üretim
felsefesini organizasyonda hakim kılmak gerektiği söylenebilir. İşte bu
noktada, temelinde Japonlar tarafından geliştirilip adına 5S denilen ve
sonradan ‘’safety’’ kelimesinin ilave edilmesiyle literatüre 6S olarak geçen
metodolojiyi uygulamaya çalışmak doğru olacaktır.
İş güvenliği hayati anlamda önem taşıyan bir değer olup bütün çalışma
alanları için gereklidir. Dolayısıyla iş güvenliğinin, iş hayatını dengeli bir
şekilde sürdürmek isteyen tüm organizasyonları, küçükten büyüğe tüm
imalat ve/veya hizmet işletmelerinin tamamını ilgilendirmesi beklenir.1
Tüm işletmelerin üretimdeki hedefi; kalitesi yüksek, maliyeti düşük
çıktılar elde etmek ve bu çıktıları en hızlı bir şekilde nihai tüketiciye
ulaştırmaktır. Elbette tüm işletmeler bütün paydaşların ve müşterilerin
beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilen bir üretim sistemini oluşturarak
müşteri memnuniyet katsayısını en çoklamayı da hedef edinirler. Bu
hedefe ulaşabilmek için kullanılan temel yönetsel fonsiyonlara ilaveten iş
güvenli kriterlerinin ve 6S metodolojisinin kullanılması, bu sistemler insan
odaklı olduğu için, üretimin güvence altına alınmasına ek olarak iş yerine
düzen-tertip motivasyon ve iş kazalarının önlenmesi gibi avantajları da
sağlar.


Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ANKARA, savaskaramik@gmail.com
(Öğr. Gör. Dr.); Gazi Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, ANKARA,
msubasi@gazi.edu.tr
1
Savaş Karamık, İş güvenliği ve iş kazalarının önlenmesinin üretim stratejileri üzerine
etkisi ve bir uygulama, (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara 2014, s.5.
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İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yürütülen çalışmalar, işletmelerin
rekabet avantajı elde etmelerinde önemli rol oynadığından iş hayatında
katma değeri yüksek üretim yapabilmek için “önce sağlık ve güvenlik”
felsefesinin özümsenmesi bir gerekliliktir.2 ‘’Kaynakların hızlı bir şekilde
tükenmeye yüz tuttuğu günümüz dünyasında kalkınmanın ve
sanayileşmenin sürdürülebilirliğinin, işletmelerin hayati konularından biri
olduğu ifade edilebilir. “Kalıcı bir büyümenin gerçekleşebilmesi için
öncelikler arasında iş güvenliği politikalarına yer verilmesi gerekebilir.
Çünkü çalışanın fiziksel ve ruhsal olarak kendini güvende hissetmesi,
işletmelerin sürdürülebilirlik kavramı açısından ön koşul olabilir. Güvenli
iş süreçleri sayesinde sürdürülebilirlik ve verimlilik artarken iş gücü ve iş
günü kayıplarının azalabileceği söylenebilir.’’3 İş güvenliği bir işin icrası
esnasında çevrede yer alan etkenler sebebiyle işi yapanın karşılaşabileceği
sağlık problemleri ve/veya tehlikelerin yok edilmesi ya da azaltılması
yaklaşımına dayanır. Yani iş güvenliğinde birincil ilke, çalışan sağlığını
korumak ve kollamaktır.4 6S metodolojisi de temelde üretim ortamının
düzen ve temizliğini baz alıyor olsa da özellikle 5S uygulamasına son
olarak eklenen safety-güvenlik adımı ile iş yerinin ve işçilerin güven içinde
faaliyetine devam etmesini ve dolayısıyla iş güvenliğinin, organizasyon
bünyesine tam olarak yerleşmesi hedefine ilaveten işletmenin ve ulusal
ekonominin kayıplar yaşamasını da engelleyici bir yaklaşımı benimser.
Üretim sahalarında çok çeşitli makinenin kullanılması zorunlu olmakla
birlikte insan makine etkileşimiyle çalışanlar çeşitli rahatsızlıklar
yaşamakta olup bu sorunların çözümü için, ergonomik kriterlerin de
dikkate alınması gerekmektedir. Ergonomik kıstaslara göre dizayn edilmiş
bir çalışma ortamında; kullanılacak tüm aparatların insanın özelliklerine
göre tasarlanması; güvenlik ihtiyaçlarına dikkat edilerek iş yeri
koşullarının insan için en uygun duruma getirilmesi beklenen bir sonuçtur.5
Ofislerde çalışan insanlarda da çalışma duruşlarından dolayı çeşitli
sağlık sıkıntıları da baş gösterebilmektedir. ‘’Ofis işçileri arasında yoğun
bilgisayar kullanımı ile ilgili kas-iskelet bozuklukları olduğu ve bu
semptomların yaygınlığının arttığı’’6 bilinmektedir. Örneğin ‘’bilgisayar
başında çalışanlarda görsel rahatsızlık, gözde yorgunluk, bulanıklık,
kuruluk ve odaklanmada zorluk gibi belirtiler bildirilmiştir.’’7
Güler Tozkoparan - Jale Taşoğlu, “İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları İle İlgili
İşgörenlerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Uludağ Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.30, S.1, 2011, s.185.
3 Karamık, agt, s.91-95.
4 Agt, s.5.
5 G., İncir, “Ergonomi”, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, S.701, 2008, s. 4-9.
6 Michelle M. Robertson, Vincent M. Ciriello, and Angela M. Garabet, “Office Ergonomics
Training and a Sit-Stand Workstation: Effects on Musculoskeletal and Visual Symptoms
and Performance of Office Workers”, Applied Ergonomics, V.44, 2013, pp. 73.
7 Agm, s. 75.
2
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Bu çalışmanın temel amacı, organizasyonlarda üretim ve/veya hizmet
sahalarındaki iş güvenliği problemleri nedeniyle meydana gelen iş
kazalarına 6S metedolojisi ve sıfır iş kazası hedefi noktasında özellikle
imalat işletmelerimiz için çözüm yolu oluşturabilecek ölçütleri bilimsel
kriterler desteğiyle gün ışığına çıkarmaktır.
2. 5S ve 6S Tanıtımı
İSG konusunda gerekli özenin gösterilmemesi neticesinde meydana
gelen kayıplar ülkenin ekonomik yapısını negatif yönde etkiler. Bu
nedenden dolayı tüm organizasyonlarda özellikle üretime yönelik çalışan
işletmelerde yalın üretim tekniği ve 5S uygulamaları, pozitif sonuçların
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Günümüzde üretim işletmeleri 5S
maddelerine güvenlik (safety) maddesini de eklenmektedir.8 Literetüre 5S
adıyla tanıtılan bu metodoloji, organizasyonlarda düzgün, düzenli, temiz
ve kaliteli çalışma sahaları oluşturmak suretiyle sürekliliği ve disipline
edilmiş çalışma kriterlerini benimser. Bu metodoloji Japon menşeili olup
seiri (ayıkla), seiton (düzenle), seisu (temizle), seiketsu (standartlaştır),
shitsuke (disipline et) kelimelerinin baş harflerinin kısaltılıp
sembolleştirilmesiyle oluşmuştur.
İlk olarak 1970 yılında Toyota tarafından kullanılan ve daha sonra
birçok kuruluş tarafından kullanılan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde
güvenlik ana öncelik olmamıştır. 6S yönteminin icat edilmesinin temel
amacı, kaliteye ve performansa olduğu kadar güvenliğe de öncelik
vermektir.9 ‘’5S felsefesinin amacının çalışma ortamını iyileştirerek sıfır
arıza, sıfır kaza, sıfır hata limitlerine ulaşabilmek ve tüm personelin
düşünce sistemini ve dolayısıyla davranışlarını geliştirerek değiştirmek
olduğu söylenebilir. 5S ile tüm donanım ve çalışma alanı üzerindeki
kontrol artacağı için, 5S işletmede verim artışına paralel olarak İSG’ye de
katkı sağlayabilir.’’10
5S adımlarına safety kelimesinin eklenmesiyle oluşan 6S metodolojisi,
organizasyonlarda kazasız ve sürdürülebilir bir iş ortamının hayata
geçirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir yönetim felsefesidir. Literatürde 5S
veya 6S tanımlamalarına dikkat ettiğimizde, Japonca temizlik-düzensınıflama gibi kelimelerin baş harflerinden oluşan ve düzenli bir iş ortamı
oluşturmak adına organizasyonlarda uygulanan bir üretim felsefesi olarak
tanımlandığına şahitlik ederiz. Ancak, biz temelde yapılan bu tanımların
hepsine katılmakla birlikte, ifade edilen bu tanımların eksik olduğu 6S
Mariano Jiménez, Luis Romero, Manuel Domínguez, María del Mar Espinosa, “5S
methodology implementation in the laboratories of an industrial engineering university
school”, Safety Science, V. 78, 2015, pp.168.
9 Deepak Dhounchak, “Revıew of 6S Methodology”, International Journal of
Development Research, V. 07, I. 08, August, 2017, pp.14456.
10 Karamık , agt. s.50.
8
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metodolojisinin sadece iş yeri düzeni felsefesinden daha fazlasını içerdiği
kanaatindeyiz. Her şeyden önce 6S metodolojisinin işletmelerde arzu
edilen sonuçlara erişmek için takım çalışması ekseninde hareket ettiğini,
merkezine ‘’insan’’ faktörünü ve dolayısıyla kıt kaynakların maksimum
fayda ve verim elde etme çiziğisin de değerlendirilmesi suretiyle en küçük
maliyetlerin dahi minimize edilmesi hedefiyle uygulamaya konulduğunu,
kaizen anlayışında olduğu gibi sürekli olarak iyileştirmeyi baz aldığını,
tüm bu kıstaslara ilaveten ‘’safety-güvenlik’’ kriteriyle iş güvenliği
anlayışını kapsayıcı ve koruyucu bir değer olarak gördüğünü belirtmek
yararlı olacaktır. Bu bilgiler ışığında 6S metodolojisinin tanımını şu
şekilde yapmak daha doğru olur düşüncesindeyiz: 6S, organizasyondaki
tüm bireylerin dahil olduğu, temel olarak iş yeri verimliliği hedefinden
beslenen, iş yerinin temiz düzenli tertipli ve güvenli olması için kriterler
belirleyen, üretim ve/veya hizmet sahalarındaki tasarımdan üretime kadar
olan tüm iş süreçlerinde yer alan insan araç-gereç aparat ve makinelerin iş
kazasına sebebiyet vermeyecek şekilde konumlandıran ve her türlü israfın
önlenmesini isteyen; iş güvenliği kıstaslarına gereken önemi vererek
organizasyonun mali gücünü yükseltmeyi hedefleyen, tüm çalışanlara ve
organizasyona daha iyi daha kaliteli daha huzurlu daha başarılı bir iş yeri
ortamı sunmayı ilke edinen bir yönetim felsefesidir.
6S, bir işyerinde düzenli ve daha tutarlı operasyonel sonuçlar elde
etmek için görsel ipuçlarının kullanımı ile atıkları azaltmak ve üretkenliği
optimize etmek için kullanılan bir yöntemdir.11 Üretim ve hizmet
sahalarındaki tertip, düzen ve temizlikle ilgili tüm performansı maksimize
ederek kuruluş içerisinde sistemli olarak uygulanmasını hedefler.12
Bu teknik, son zamanlarda dünya çapında yaygın bir şekilde tercih
edilmektedir. Bu teknolojinin kullanılması, üretim tesislerinde malzeme
taşıma ve alet aramada % 80 ila 90 düzeyinde süreyi azaltabilir. Bu
teknoloji her soruna hızlı yanıt verir ve işyerindeki problemin çok hızlı bir
şekilde çözülmesine olanak sağlar. 6S teknolojisinin uygulanmasından
sonra organizasyondaki iş kazaları % 90 oranında azaltılabilmektedir.13
“İş güvenliğinin önemi işletme ve çalışan için sanıldığından daha
fazladır. Organizasyon bünyesinde iş güvenliği tedbirlerinin artmasıyla
üretimin ana paydaşları olan işçi ve işveren olumlu etkilenecektir. Ayrıca’’
Çalışma yaşamının daha etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için tüm
11

Samir Nazarali, Jaspreet Rayat, Hilary Salmonson, Theodora Moss, Pamela Mathura,
Karim F. Damji, “The application of a “6S Lean” initiative to improve workflow for
emergency eye examination rooms”, Can Jophthalmol, V. 52, I. 5, October 2017, pp.438.
12 Dhounchak , agm, s.14456.
13 Deepak Dhounchak - Sandeep Kumar, “ Application of 6S Approach in Manufacturing
Industry - A Case Study”, International Journal of Scientific Research in Computer
Science, Engineering and Information Technology, V.2, I.5, September-October-2017, pp.
434.
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organizasyonlarda “önce sağlık ve güvenlik” anlayışının benimsenmesi
bir zorunluluktur.”14 İş güvenliği ile işletme hedeflerinin doğru orantılı bir
etkileşim içinde olduğu, organizasyonlardaki iş güvenliğini uygulayabilme
derecesinin işletme çıktılarını verimlilik yönünden de etkilediği
söylenebilir.
Günümüz dünyasında bir çok organizasyona rehber olan, iş ortamına
yeni bir enerji olabilmeyi, sıfır hata sıfır kaza yaklaşımıyla üretim kalitesini
artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen, çalışanların becerilerini
geliştirerek iş ortamında coşku havasının ve takım çalışmasının hakim
olmasını sağlayıp çalışma güvenliğine de gerekli ve yeterli bilimsel önemi
gösteren, tüm çalışanların fikirlerine değer vererek toplam kalite
yönetimini de organizasyonda uygulamaya çalışan 6S metodolojisi şu
temel adımları içerir: Sorting (Sınıflandırma/sıralama), Set in order (ortamı
düzenleme), Shine (ortam temizliği/aydınlığı), Standardization
(standardize etmek), Safety (Güvenlik), Sustain (sürdürülebilirlik) (Tablo
1).
6S metedolojisi özellikle zaman israfını yok eder, düzenli bir çalışma
ortamı sağlarken iş kazalarını önleyip istenmeyen yaralanmaları engeller.
Metodolojinin bu özelliği iş ortamındaki güvenlik seviyesini güçlendirir.
Ayrıca 6S felsefesi toplam kalite yönetimi anlayışın daha yüksek düzeyde
uygulanmasına olanak tanır.

14
15

Sorting

6S tekniğinin ilk adımıdır. Organizasyonda aranan ve istenmeyen öğeleri
tanımlama süreci olup istenmeyenlerin işyerinden çıkarılması çalışmak için
serbest alan yaratır.

Set in Order

Bu işlemin amacı, iş ortamındaki her şeyi maksimum kullanımı için belirli bir
sırada organize etmektir. Böylece işyerlerinde malzeme ve araçlar kolayca
bulunur ve üretim süresi kısaltmış olur. Tüm araç-gereç ve malzemeler
işyerinde belirli ve tanımlı yere yerleştirilir. Bu süreç, tüm kaynakları herkes
için kolayca erişilebilir hale getirir. Dolayısıyla malzeme taşıma süresi azalır,
zaman israfı önlenmiş olur.

Shine

Tablo 1. 6S metodolojisi temel adımları 15

İşyerindeki her şeyin temiz hale getirme sürecidir. İşyerinde daha iyi çalışma
koşulları oluşturmak ve korumak için, her zaman her makineyi, aracı ve zemin
alanını temiz tutulması önemlidir. Makinelerin ve aletlerin günlük temizliği
kullanım sürelerini arttırırken, temiz çevre de çalışanların iş performansını
artırır ve aynı zamanda kaza ihtimalini azaltır.

Tozkoparan, agm, s.185.
Dhounchak, agm, s.433.

Safety

Çalışanlara daha kaliteli işyeri yaratmak için izlenecek uygun standartlar
olmalıdır. Dolayısıyla standardizasyon ilk 3S'yi sürdürme işlemidir.
Standartlar işyerinde herkes için anlaşılır olmalı ve iş ortamındaki iyileşme
için herkes tarafından takip edilmelidir. Bu standartlar hem bireysel hem ekip
performansında istenen hedefe ulaşmaya yardımcı olur.

Güvenlik, iş görenlere daha iyi çalışma koşulları yaratmak için işyerini
güvenli hale getirme sürecidir. 6S tekniğin de güvenliğin ana amacı işyerinde
kaza olasılığını azaltmaktır. Kaza olasılığını azaltmak için tüm güvenlik
ekipmanlarının işyerinde mevcut olması gerekir. Örneğin işçiler işyerine
girmeden önce güvenlik ayakkabıları ve güvenlik kaskları vb. tüm güvenlik
setlerini giymeli ve kullanmalıdır. İşyerinde ilk yardım çantası bulunması
zorunlu olmalı ve 20 işçi için gerekli tüm ilaçları içeren en az bir çanta
hazırlanmalıdır. Herkesin işyerinde güvenlik kurallarına uyması zorunludur.

Sustain

Standardization
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Sürdürülebilirlik, 6S tekniğinin son aşamasıdır. İşyerinde 6S tekniğinin beş
fazının hepsinin uygulanmasından sonra devam ettirilmesi önemlidir.
Sürdürülebilirlik, bu standartları sürekli olarak muhafaza etme sürecidir.

6S metodolojisi, herhangi bir organizasyonun genel performansı
üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 6S metodolojisinin uygulanması,
kalite, performans ve güvenlikte iyileşmeye neden olur. 6S
metodolojisinin, herhangi bir organizasyon veya üretim şirketinin gelişimi
üzerinde yararlı ve faydalı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu metodoloji
organizasyonda aşırı envanterden kurtulmak, süreç akışını geliştirmek,
işlerini düzenlemek, iş ortamını sağlıklı hale getirmek ve güvenli çalışma
ortamı sağlamak için temel motivasyondur.16 6S metodolojisi, işletme
bünyesinde kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir iş çevresi oluşturabilmek
için kullanılan bir felsefe olmakla birlikte; iş yeri çalışma alanının amaca
uygun hale getirilmesini, iş akışlarının tüm süreçlerinde iş disiplininin
hakim kılınmasını, işleyişteki tüm küçük ayrıntıların ve pürüzlerin dahi
kontrol altına alınmasını, denetiminin sağlanmasını hedefleyen sürekli
iyileştirme gayretini içeren çalışmalardır.
6S, organizasyonun iş performansını, üretkenliğini ve güvenliğini
arttırmak için kullanılan bir teknik olduğundan küçük, orta ve büyük
ölçekli endüstriyel organizasyonlarda kolaylıkla uygulanabilir. 6S tekniği,
imalat sanayinde iyi bir çalışma ortamı oluştururken işçilerin çalışma
verimliliğini artırmaya yarar ve endüstride daha disiplinli bir çalışma
ortamı yaratır.17
16
17

Dhounchak, agm, s.14456.
Dhounchak, agm, s.434.

Savaş Karamık & Mehmet Subaşı | 271

6S metodolojisi uygulamasındaki en önemli özellik düzenli, temiz,
tertipli bir iş ortamı sayesinde “sıfır kaza ve sıfır yaralanma” hedefine
ulaşmak suretiyle üretim de sürdürülebilir bir başarıyı gerçekleştirmektir.
Bu nedenle 6S metodolojisi iş güvenliği ve iş kazalarının azaltılması adına
özellikle imalat işletmeleri için üzerinde ciddiyetle durulması gereken çok
hassas bir konudur.
6S metodolojisi en yüksek çıktıyı almak için tüm kaynakları ve insan
gücünü kullanmak suretiyle bireysel çalışmadaki ve üretim endüstrisindeki
genel performansı arttıran çok önemli bir tekniktir. 6S tekniğinin
uygulanması işin bir kısmı olup ve diğer kısmı ise yıllarca bu tekniğin
düzenli olarak uygulanmasına bağlıdır.18
3. İş Kazaları ve Boyutu
İş kazası, çalışanların faaliyetleri esnasında ön görülen veya
öngörülemeyen tehlikeler sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi
kayıpların ortaya çıkmasına sebep olan vakadır.19 İş kazalarının çalışan ve
işletme üzerinde ekonomik, sosyal, psikolojik derin etkiler bıraktığı
görülmektedir.20 İş kazası sonucunda çalışma sahasındaki iş gücü, araçgereçler ve üretim zarar görebilir.
Organizasyonların başarısı için kullanılan işgücü, işletmeler için kritik
öneme sahiptir. Bu nedenle işletmeler öncelikli olarak iş güvenliği
kriterleri üzerinde hassasiyetle durmalıdırlar. Üretim sahalarında iş
kazaları sonucunda işgücü kayıplarının oluşmasının temel nedenlerinden
birinin iş yeri düzensizliği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette ki
düzensizliğin de işyerinde iş kazalarına ve çeşitli sıkıntılara sebebiyet
verebileceğini de unutmamak gerekir.
İş kazası gerek işçi, gerek işveren ve gerekse de yasal otorite için çok
ciddi problemlere neden olan sonuçlar doğurabilir.21
İş kazaları küresel perspektiften bakıldığında çalışma yaşamının en
önemli problemlerinden birini oluşturmaktadır. ILO (International Labour
Organization)’ya göre, dünya genelinde her gün 6300 kişi işle ilgili kaza
veya hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ayrıca dünya genelinde
yılda 317 milyon iş kazası olmakta ve bu kazalarda 2,3 milyondan fazla

18

Dhounchak, agm, s.434.
Ufuk Türen – Yunus Gökmen, “Türkiye’de meydana gelen iş kazaları sonucu ölümler ile
çalışanların yaş faktörü arasındaki ilişki”, SGD Sosyal Güvenlik Dergisi, C.4, S.1, 2014, s.
115.
20 Sónia M. PedrosoGonçalves, Silvia Agostinho da Silva, Maria Luísa Lima, Josep L.
Meliá, “The Impact of Work Accidents Experience on Causal Attributions and Worker
Behaviour”, Safety Science, V. 46, I.6, July 2008, pp. 995.
21 Karamık, agt, s. 30.
19
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insan hayatını yitirmektedir.22 Türkiye’de TUİK 2009 yılı verileri ve ILO
kriterlerine göre katlanılacak maliyet yaklaşık yılda 38 milyar TL olarak
tahmin edilmektedir.23 Bu belirtilen değerler iş kazaları sonucu oluşan
maddi kayıpların büyük boyutlara ulaşmış olduğunu ve ülke ekonomisine
azımsanamayacak yükler getirdiğini göstermektedir
Örneğin gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye, iş kazası oranlarının çok
yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Son yıllardaki istatistiklere
bakıldığında iş kazaları maalesef Türkiye’de üretkenliği zedeleyen bir
problem olarak varlığını devam ettirmekte ve Türkiye’de her yıl maddi
zararlara ilaveten çeşitli iş kollarında çok sayıda çalışan yaşamını
yitirmektedir.
ILO verilerine göre Türkiye, iş kazası istatistiklerinde maalesef
Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise üçüncü sıradadır.24 ILO’nun
tahminlerine göre her yıl dünyada 337 milyon iş kazası oluşmakta ve bu
kazalar sonucu 2 milyon 310 bin kişi yaşamını yitirmekte, 160 milyon kişi
ya yaralanmakta ya da meslek hastalığına maruz kalmaktadır.25 İfade
edilen bu değerler ne yazık ki çok yüksektir. Akademik literatür iş
kazaların oldukça büyük bir bölümünün önlenebilir nitelikte olduğu
konusunda hemfikirdir. Uluslararası Çalışma Örgütü olan ILO
(International Labour Organization) büyük oranda meydana gelen iş
kazalarının yalnızca % 2’sinin engellenmesi mümkün olmayan kazalar
olduğunu belirterek, % 98’i gibi çok büyük bir bölümünün önlenebilir
nitelikte kazalar olduğuna dikkat çekmektedir.
Temel olarak iş kazalarının oluşmasına neden olan etmenlerden
birincisinin iş ortamındaki güvensiz durumlar, ikincisinin ise çalışanların
oluşturduğu güvensiz davranışlar olduğu söylenebilir.26 Bu cümleden de
anlaşılacağı üzere iş kazaları, organizasyondaki güvensiz nesnesel
koşulların (Araç gerecin yanlış konumlandırılması, aydınlatma, ısıtma ve
soğutma, havalandırma, ses ve gürültü, rutubet vb.) ve iş görenlerin
güvensiz-dikkatsiz davranışları ve sebebiyle ortaya çıkabilmektedir.
Belirtilen eksik ya da yanlış durumlardan kaynaklanan hatalı yaklaşımların
incelenip araştırılarak 6S kriterlerine riayet edilmesinin organizasyon
bünyesinde güvenli bir iş ortamı için gerekli olduğu düşüncesindeyiz.
İş kazalarının oluşma şekli veya çeşidi farklı olsa da kazaya sebebiyet
veren koşulların belirlenmesi ve ortamdaki problemlerin yok edilerek
Salih Dursun, “İş Güvenliği Kültürünün Çalışanların Güvenli Davranışları Üzerine
Etkisi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, C.3, S.2, 2013, s. 68.
23 Hüseyin Ceylan, “Türkiye’deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle
kıyaslanması”, International Journal of Engineering Researchand Development, C. 3, S.2,
2011, s. 20.
24 Tozkoparan, agm, s. 185.
25 Ceylan, agm, s. 17.
26 Karamık, agt, s. 32.
22
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gerekli önlemlerin alınması, özellikle üretim sahalarındaki kaza analizleri
sonucu varılacak çözümlemeler ve risk ölçme çalışmalarının birlikte
değerlendirilmesi koşuluyla kaza ihtimallerinin “sıfır hata-sıfır kaza’’
hedefi çerçevesinde yok edilmesi mümkün olabilir. Bu çalışma yapılırken
6S kriterlerinin de dikkate alınarak değerlendirmeye katılması, ürünün
tasarım aşamasından imalattaki son evreye kadar olan tüm süreç ve
ortamlarda 6S metodolojisinin uygulanmaya çalışılması iş kazalarının
engellenmesine yardımcı olabilir. Her iş ve iş ortamı için kaza analizinin
uygulama koşul ve sonuçları farklılık gösterse de analiz çalışmasının 6S
metodolojisi ile birlikte yürütülmesi, zor olsa da “sıfır hata-sıfır kaza’’
hedefinin gerçekleştirilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım tarzı olacağı
kanaatindeyiz.
TÜİK (2008) tarafından 2006–2007 yıllarında yapılan bir araştırmada
ise çalışanların %2,9’u son 12 ay içerisinde bir iş kazasına maruz kaldıkları
belirtilmiştir.27
Özellikle üretim işletmelerinin çalışma sahalarında farklı tiplerde
makine, araç ve gereçler bulunsa da tehlike oluşturabilecek durumlar
benzeridir (Şekil 1). Bu tehlikelerin iş kazasına neden olmasını engellemek
için kaza önleyici çalışmalara ağırlık verilerek gerekli risk değerlendirme
süreçleri harekete geçirilmeli ve gerekiyorsa koruyucu aparatlardan
istifade edilmelidir.

Şekil 1. Kategorilere göre Türkiye’deki kaza oranları 28,29
Türen, agm, s. 104.
EU-OSHA. (2008). Retrieved 5 1, 2011, from İstatistikler: osha.europa.eu/fop/turkey/tr/
statistics/1997-2006 istatistikler.
29 Moin Naim, G. Emre Gürcanlı, Tahir Çelik, “KKTC İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Sorunlarının Türkiye ve AB ile Karşılaştırılması”, 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İş
Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-23 Ekim 2011, s.55.
27
28
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Şekil 1’de verilen rakamların karşılıkları ise adı geçen kaynakta şu
şekilde açıklanmıştır: (1) Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi,
batması, kesmesi, (2) Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi, (3) Makinelerin
sebep olduğu Kaza, (4) Düşmeler, (5) Taşıt kazaları, (6) Diğer nedenler,
(7) Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir cisim kaçması, (8) Vücudun
zorlanmasından ileri gelen incinmeler, (9) Normal sınırlar dışındaki ısılara
maruz kalmak veya temas etmek. 30
Risk değerlendirme risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin tolere
edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı süreç 31
olarak tanımlanırken işletmelerde gerçekleştirilen risk değerlendirme
ölçütü çok temel bir ifadeyle “tehlike nedir’’ sorusuna cevap aramalıdır. İş
kazasına sebebiyet verebilme ihtimali olan tüm koşulların, derecelendirilen
bir ivedilik sırasına göre önlem alınmak suretiyle ortadan kaldırma
yönteminin bir aşamasıdır.
İş kazalarının çoğunlukla çalışanların dikkatsizliğinden ve kendilerine
fazla güven duymalarından kaynaklandığı bilinmektedir.32 Örneğin iş
kazalarının uluslararası kabul gören önemli nedenleri kayma, takılma ve
düşmedir.33 Çalışanların beklenilen seviyede koruyucu önlemleri
almaması ya da bu önlemlerin yetersiz olması,34 iş güvenliğine yönelik
yeterli seviyede eğitimlerinin olmaması,35 işçilerin ruhen ve bedenen
pozitif ve negatif yönde aşırı uçlarda bulunması, yeteneklerine uygun bir
işte çalışmaması,36,37 iş kazalarına yol açan önemli parametrelerdir.
4. 6S - İş Güvenliği ve İş Kazaları Etkileşimi
“İş güvenliği, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturarak; iş
kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek, böylece maddi ve
manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak şeklinde ifade edilebilir”38

30

Agm, s.54.
Alaettin Sabancı – Sarp K. Sümer, Ergonomi, Nobel Yayınları (2. Baskı), 2011, s. 50.
32 A.N., Ofili, M.C. Asuzu and O.H., Okojie, “Hospital Workers’ Opinions on the
Predisposing Factorsto Blood-Related Work Accidents in Central Hospital”, Public
Health, September 117, I. 5, 2003, pp. 335.
33
Noora Nenonen, “Analysing Factors Related to Slipping, Stumbling, and Falling
Accidents at Work: Application of Data Mining Methods to Finnish Occupational
Accidents and Diseases Statistics Database”, Applied Ergonomics, V. 44, I. 2, March 2013,
pp. 220.
34 Ofili, agm, s. 335.
35 R.Lardner, R.Scaife, “Helping engineers to analyse and ınfluence the human factors in
accidents at work’’, Process Safety and Environmental Protection, V. 84, I. 3, May 2006,
pp. 180.
36 Alan Kirschenbaum, Ludmilla Oigenblick, Albert I.Goldberg, “Well being, work
environment and work accidents”, Social Science & Medicine, V. 50, I. 5, March 2000,
pp. 635.
37 Noora, agm, s.216.
38 Ceylan, agm, s.21.
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İş güvenliği, başta çalışanların sağlığı olmak üzere işletmelerin
verimini azaltan olumsuz etkilerin mümkün olan en yüksek seviyede
önlem almak suretiyle ortadan kaldırarak üretimin artması ve ülke
ekonomisinin hedeflenen seviyelere çıkmasını amaçlamaktadır.39 İSG’nin
hedefi iş ortamında sıfır risk, sıfır iş kazası, sıfır meslek hastalığı ve tam
güvenli bir çalışma ortamı elde etmektir. Bu hedefler işçiler için sağlıklı ve
güvenli üretim ortamı meydana getirmesine ilaveten işçilerin üretimi daha
güvenli ve daha istekli yapmasını sağlayarak yüksek kaliteli ve verimli
işletmelerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 40
İş güvenliği alanındaki bu tespite ilaveten 6S metodolojisinin özellikle
güvenlik-safety kriteri birlikte değerlendirildiğinde, organizasyonun
hedefleri noktasında amaç birliği olduğu rahatlıkla görülecektir. Çünkü 6S
metodolojisi de sıfır iş kazası hedefi ile birlikte huzurlu, güvenli ve kaliteli
bir çalışma sahası oluşturmak adına, çalışma koşullarının düzen, konfor,
sistem ve iş güvenliği gibi konularda en iyi hale getirilmesini amaçlar. 6S
metodolojisi kapsamındaki tüm kriterleri iş güvenliği ile amaç ve kapsam
yönünden ilişkilendirerek 6S’in iş güvenliği olgusuyla örtüştüğünü ifade
edebiliriz.
Her iş risk taşır. İş güvenliğindeki temel düşünce risk gerçekleşmeden
önlem almaktır.41,42 Elbette ki her organizasyonun ve/veya çalışma
ortamının risk seviyesi farklı düzeydedir. Bu nedenle risk değerlendirme
yönetimi farklı işletmelerde, farklı amaçlara yönelik gerçekleştirilebilir.
Organizasyonun kendi özel yapısı da dikkate alınarak 6S’in düzen-tertip
kriterleri de asla göz ardı edilmeksizin safety-güvenlik aşamasının da
bütünsel olarak ele alınması farklı yaklaşım tarzlarıyla 6S metodolojisinin
organizasyona tam olarak yerleşmesi işletmelere başarılı ve sürekli olma
noktasında fayda sağlayacaktır.
6S’in ayıklama, düzen, temizlik, standartlaştırma ve disipline etme
adımları, iş güvenliği felsefesi ile yakından benzerlik gösterdiğinden bu iki
sistem birbiri içinde değerlendirilebilecek olgulardır. Bu iki sistem
birbirinden bağımsız düşünülmemeli ve risk değerlendirme çalışmaları
sırasında belirlenen çok sayıda risk faktörünün oluşmasında düzensiz,
dağınık ve kirli iş ortamlarının etkili olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla etkin
bir şekilde 6S metodolojisinin uygulanması güvenli, verimli ve
sürdürülebilir iş anlayışı bakımından hayatidir.
Savaş Karamık – Ulvi Şeker, “İşletmelerde İş Güvenliğinin Verimlilik Üzerine
Etkilerinin Değerlendirilmesi’’, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım
ve Teknoloji, C.3, S.4, 2015, s. 580.
40 Tozkoparan, agm, s. 185.
41 N., Jaffar, A.H.A., Tharım, I.F.M., Kamar, N.S., Lop “A Literature Review of
Ergonomics Risk Factors in Construction Industry”, The 2nd International Building Control
Conference 2011, Procedia Engineering, V.20, 2011, pp. 90.
42 Karamık, agm, s. 4.
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Küreselleşen pazar da rekabeti bitiş noktası olmayan bir yarışa
benzeterek, işletmelerin sağlık ve güvenlik politikalarının rekabet
edebilirlik üzerindeki etkisi için “iş güvenliği rekabet edebilirliği nasıl
arttırır”43 sorusu üzerinde bilimsel ilkeler ışığında durulması
organizasyonlardaki iş güvenliğini, iş gücü verimliliği ekseninde
sürdürülebilir başarıyla birlikte üretim anlayışını olumlu etkileyecektir.
‘’Dolayısıyla üretim birimleri bünyesinde gelişigüzel çalışma yerine, iş
akış etüdü, iş bölümü yapılarak, her türlü israfın önlenmesi, uzmanlaşma
ve iş güvenliği bilinciyle birlikte bilimsel yönetim tabanlı çalışma
gerçekleştirilmesi daha doğru olur.’’44 Bilinmelidir ki ‘’bilimsel
yönetimin amacı, iş akışlarının analiz ve sentezini yaparak, iş gücü
verimliliğini çok pratik olarak artırmaktır.45
Doğal kaynakların hızlı olarak azalmaya başladığı bu yüzyılda
işletmelerin kalıcı büyüme gerçekleştirebilmesi İSG politikalarına verdiği
öneme bağlıdır. İşletmelerin uzun soluklu ve yüksek verimli üretim
yapabilmeleri işçilerin fiziksel ve ruhsal açıdan kendini güvende
hissetmesi ile mümkündür. İSG politikalarının işletmeler açısından ilk
sırada önem arzetmesi, sürdürülebilirlik ve verimlilik artışına paralel
olarak iş gücü ve iş günü kayıplarının ortadan kaldırılmasına katkı
sağlayacaktır.46
Gerek 6s metodolojisinin gerekse iş kazalarını sıfıra indirmeyi
hedefleyen iş güvenliğinin temel amacının verimli bir iş ortamı
oluşturmaktır. Verimlilik ise üretimin maliyetini düşürerek miktarını
artırmayı içerir. Ancak verimlilik, çalışanlara güvenli ve göreceli de olsa
iyi çalışma koşulları sağlama çabalarını da içine almalıdır ki iş gören
kendini işine adayabilsin. Bu sebepten işletmelerdeki iş güvenliği ve 6S ile
ilgili konular; iş göreni, üretimi, verimliliği ve dolayısıyla ülke
ekonomisini çok yakından ilgilendirmektedir.
Temel düşünce en az kaynak ile en çok çıktıyı elde etmek olduğundan,
işletme bünyesinde İSG eksiklikleri sonucunda oluşan kayıplar ve
meydana gelen problemler verimliliği büyük oranda azaltmaktadır.47
Organizasyonlarda kaynaklar ne kadar etkin kullanılırsa işletmedeki
verimlilik de o derece fazla olacağından48 verimlilik kavramı ve

Ercüment N. Dizdar, İş Güvenliği, 4. Baskı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2008, s. 100
Karamık, agm, s.8.
45 Erik Hollnagel “Human factors/ergonomics as a systems discipline? “The human use of
human beings” revisited”, Applied Ergonomics, V. 45, I. 1, January 2014, pp. 42.
46 Karamık, agt, s. 55.
47 Karamık, agm, s. 7.
48 Hakan C. Kağnıcıoğlu, Üretim Yönetimi, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını,
Eskişehir, 2012, s. 20.
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dolayısıyla 6S - iş güvenliği etkileşimi görünen etkisinden ve her
zamankinden daha önemlidir.
Organizasyonlarda yaşanan iş kazaları sonrası kazanın kök nedenini
bulmaya ve gerekli tedbiri alarak durumun analiz edilmesi ve “işyeri
güvenlik yönetim sistemi’’ oluşturulması doğru bir yaklaşım tarzı
olacaktır. Kazaların %98’inin önlenebilir nitelikte olması nedeniyle “iş
kazalarının soruşturulması, güvenlik yönetim sistemleri için kilit bir
alandır. Organize bir veri tabanında kaza oluşumlarını raporlama ve
toplama süreci, şirketlerin mevcut durumlarını düzeltmeyi ve benzer
olayları önlemeyi amaçlayan risk araştırması için planlama prosedürlerin
de yardımcı olur.’’49
İş kazalarının tekrarının engellenmesi, işletmenin verimlilik ekseninde
sürdürülebilir başarısının oluşturulması/aksamaması/devam ettirilmesi ve
6S metodolojisinin tam olarak uygulanabilmesi adına raporlama sistemi
oluşturulurken doğru yöntem ve tekniklerin kullanılması çok önemlidir.
‘’Bir raporlama sisteminde her kaza genellikle zaman, yer, çalışma
durumu ve ilgili çalışanlar hakkında bilgi veren çeşitli parametrelerle
tanımlanır. Avrupa Birliği'nde kazalar, tek bir kazayı tanımlamak için
20'den
fazla
parametreyi
gerektiren
bir50
sisteme
göre
sınıflandırılmaktadır. Bu sonuçlar, büyük boyutta birçok parametreli veri
tabanını içerir. Örneğin, INAIL (İtalyan işyeri kazalarına karşı sigorta
kuruluşu) veri tabanı, her yıl farklı meslek alanlarında 600.000'den fazla
ölümcül olmayan kazaları toplar.”51
Ayrıca unutulmamalıdır ki “üretim sahası içerisindeki insan, ortamdan
gelen bir bilgi akımı altında çalışır. Alınan bilgi ve verilen yanıt arasındaki
uyum ne kadar iyiyse, başarı da o ölçüde yüksek olur”52 Bu tespitten
hareketle ergonomik kriterlerin işyeri dizaynında ve üretim aşamalarının
tüm süreçlerinde, işçi-iş güvenliği-verimlilik bağlantısı da dikkate alınarak
6S metodolojisinin safety-güvenlik ayağı ile birleştirilmesi ve diğer 5
kriterle desteklenmesi suretiyle bu bileşik felsefenin işletmelerde hakim
kılınması sürdürülebilir ve kalıcı başarı için işletmelere huzurlu ve kazasız
iş ortamı adına büyük avantaj sağlayacaktır.
İşçilerin çalışma pozisyonları İSG ve verimliliği etkileyen önemli bir
parametredir. Çalışma esnasında yanlış duruş hem işçi hem de işletme
açısından zaman ve verimlilik kayıplarının ortaya çıkmasına sebep

Lorenzo Comberti, Micaela Demichela, Gabriele Baldissone, “A combined approach for
the analysis of large occupational accident databases to support accident-prevention
decision making”, Safety Science, V. 106, 2018, pp.200.
50 E.Esaw, “Causes and circumstances of accidents at work in the EU”, Luxembourg::
European Communities, 2009.
51 Comberti, agm, s. 195.
52 Sabancı, agk, s. 55.
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olmaktadır.53 İşçilerin postür (duruş) biliminin prensiplerine uygun olarak
çalışmaları çok önemlidir.54 Postür, vücudun farklı bölümlerinin
konumunu belirtir. Garip duruş ise yaralanma riski ile ilişkilidir.55
Çalışırken, garip duruşlar yorgunluk, zorlanma, yaralanma veya ciddi
vakalar vücutta kalıcı sakatlığa neden olabilir.56
Ayrıca iş kazalarının oluşmasında özellikle imalat işletmelerinde
çalışan personelin dikkatsiz davranışının da etkili olduğu bilinen bir
gerçektir. ‘’İşçiler İSG kurallarına uygun davranmadıklarında iş kazası
riskiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle işçilerin riskli
durumlar ve önlemler hakkında bilgilendirilmeleri daha doğru olabilir.’’57
Bu noktadan hareketle 6S metodolojisinin, çalışanların güvensiz
davranışlarını da engelleyici bir faktör olarak düşünülmesine ilaveten,
organizasyon bünyesinde herkesin güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi
ve bu konuyla alakalı eğitimler düzenlemek suretiyle hiyerarşik tüm
yapıların kontrol veya yönlendirilmesinin yapılması hem iş güvenliği hem
de üretim hedefleri açısından son derece önemli bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır.
5. Tartışma-Sonuç
Yapılan bu çalışmayla organizasyonlarda 6S Metodolojisinin İş
Kazaları İle Etkileşimi literatür desteği ile değerlendirilerek tartışılmış ve
aşağıda özetlenen bulgular elde edilmiştir.
Organizasyonlarda görev alan herkesin üretim ve/veya hizmet
sahalarında, iş huzuru, iş güvenliği ve tüm iyileştirme çalışmalarını
işletmenin sürdürülebilir başarı felsefesiyle aynı kulvarda benimseyip
sindirmesiyle, işletmelerin gerekli üretsel fonsiyonları rekabet edebilirlik
düzeyinde uygulayarak işletmeler, alanında verimli, geleceğe ümitle
bakan, başarılı organizasyonlar olarak yerini alacaktır.
Ticari organizasyonların ve elbette ki ulusal ekonomilerin gelişip
serpilmelerinin birinci şartı var olan kaynaklarını çok titizlik göstererek
değerlendirmek suretiyle üretim kabiliyetlerini yükseltebilmektir.
Toplumsal zenginleşmenin parolası ise çıktı başına maliyetin azaldığı
kaliteli, hızlı ve son tüketiciye kadar tedarik ağındaki tüm paydaşların
memnuniyetine odaklanan sürdürülebilir bir üretim başarısıdır. Bu da
elbetteki insan kaynağına gereken önemin verilmesi, üretim ve/veya
hizmet sahalarında öncelikli olarak 6S ve beraberinde iş güvenliği
kriterlerinin titizlikle uygulanması ve gerekli yönetsel fonksiyonların
Karamık, agm, s.7.
Dizdar, agk, s. 85.
55 Jaffar, agm, s. 92.
56 Soumitry J. Ray, Jochen Teizer, “Real-time Construction Worker Posture Analysis for
Ergonomics Training”, Advanced Engineering Informatics, V. 26, I. 2, April 2012, pp. 453.
57 Karamık, agt, s. 48.
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becerikli yöneticiler tarafından yerine getirilmesi ile mümkün olacaktır.
Dolayısıyla sürdürülebilir bir başarı kriterine ulaşamayan işletmeler
bünyesinde ivedilikle atılması gereken adım, iş kazalarının önlenmesi için
iş güvenliği kıstaslarını ve 6S metodolojisini hayata geçirerek sıklıkla
üretim/hizmet kayıplarının oluşmasına sebebiyet veren nedeni yok etmek
olmalıdır. İşte bu noktada çalışma sahasını 6S metodolojisi desteğiyle
düzenleyip iş güvenliği eksikliklerini ve paralelinde iş güvenliği
eksikliklerinin domino etkisiyle gerçekleşen iş kazaları ve verimlilik
kayıplarına neden olan etmenlerin değerlendirilmesi, problemin çözüm
yolları üzerinde durulması gerekir.
Üretim süreçlerinde gerekli ve gereksiz malzemeler belirlenerek
kullanılmayan malzemelerin çalışma ortamından uzaklaştırılması, bu
toparlama aşamasından önce dağınık yerin bir fotoğrafı çekilerek,
sonrasıyla öncesi arasındaki farkı çalışanların farketmesini sağlamak
suretiyle ve bu yapılan iyileştirmenin gururunu onlarla paylaşmak önemli
bir motivasyon aracı olarak kullanılabilir.58
''Organizasyonlarda yönetsel mekanizmanın üretim ve verimlilik
eksenli hedefleri ile sistematik bir şekilde tabana yayılan İSG hedefleri
örtüşmektedir.''59 Bir işletmede 6S metodolojisinin tam olarak sindirilip
uygulanmasıyla birlikte iş güvenliği adına alınması gereken önlemler de
otomatik olarak gerçekleşmiş olacaktır. Yani bir işletmede 6S
metodolojisin uygulaması yerleştiği ölçüde iş güvenli kıstaslarındaki artışa
paralel olarak iş kazaları riski de azalmış olacaktır. İşletmelerdeki düzen,
temizlik ve güvenlik değerlerinin belirli bir noktaya ulaşması durumunda
ise personeldeki iyilik hali ve güven duygusu iş akış süreçlerine etki ederek
işletmenin genel verimliliğine destek olacaktır. Ayrıca işletme bünyesinde,
örgütsel iletişim desteğiyle oluşturulacak yüksek düzeyde güven duygusu
artışı bu ilişkiyi destekleyecektir. İş kazalarının işletmelerin verimlilikleri
üzerinde negatif tesirlerinin olduğu sanayileşmiş ülkelerde yapılan birçok
araştırma da ortaya konmuştur.60
Dünya genelinde iş kazaları sonucu oluşan maddi kayıp yıllık 1,2
trilyon $ dır.61 Sadece kayma, takılma ve düşme kazalarının ABD
ekonomisine doğrudan yıllık maliyetini 10 milyar $ olarak tahmin
etmişlerdir.62 Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere iş kazaları birçok
hayatın kararmasına sebebiyet verirken, ekonomilere de büyük zararlar
vermekte ve kesinlikle önemsenmesi gereken yükler getirmektedir.
Uran Tiryakioğlu, Tayfun Utaş, Hatice Savaş, Toplam Verimli Yönetim, Tasarım ve
Uygulama, Mürettebat Reklamcılık, İSO Yayın No: 2011/27, İstanbul 2011, s. 41-42.
59 Karamık, agm, s.9.
60 S. Şardan, “İş Sağlığı ve Güvenliğini Yönetmek”, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi,
V.146, S. 35, 2007, s. 12-15.
61 Ceylan, agm, s.20.
62 Nenonen, agm, s.220.
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Organizasyon bünyesinde oluşan bu iş kazaları, başta işletmede üretim
ve maddi kayıplar meydana getirirken ülke ekonomisine de zarar
vermektedir. Küreselleşmedeki artışın hat safhaya ulaştığı son çeyrek
yüzyılda, iş güvenliğine gereken önemi veren ve dolayısıyla iş kazası
oranlarının düşük olduğu ülkelerin aynı zamanda 6S, iş güvenliği kriterleri
ve yalın üretim gibi yönetsel fonsiyonları işletmelerine büyük bir titizlikle
uyarlayan, gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkeler olmasından hareketle,
bu durumun bir tesadüften ibaret olmadığı diğer toplumlar tarafından
anlaşılmalı ve bu duruma dair araştırma, inceleme ve yorumlama
çabalarına ağırlık verilmelidir.
Organizasyonlarda iş güvenliği çalışmalarıyla birlikte 6S metodolojisin
yerleştirilmesi maksadıyla hiyerarşik yapı ayrımı gözetmeksizin örgütsel
farkındalığı artırma gayretlerine de mutlak suretle önem verilmesi ve bu
çalışmanın sürekli hale getirilmesi faydalı olacaktır. İlaveten uygulanan 6S
metodolojisin ve güvenlik anlayışının tüm birimlere yerleşmesi ve kalıcı
olması için oluşan iş kazalarının personel üzerindeki olası tesirleri, her
detayı dahi incelemeye değer görerek, araştırılmalıdır.
İşletmelerin maliyet endişesi ile İSG faaliyetlerinden kaçındıkları
görülmektedir.63 Unutulmamalıdır ki iş kazası oluşmaması adına alınması
gereken önlemler, iş kazası sonucu katlanılması gereken maliyetlerin
yanında çok küçük kalır. Ayrıca 6S uygulaması sonucunda, iş yerinin
temiz, tertipli ve düzenli olmasına ilaveten çalışanlar kendilerini daha
güvenli ve daha motive olmuş hissedeceklerinden dolayı işletme de üretim
ve/veya hizmet faaliyetleri olumlu olarak etkilenirken işletme çıktılarında
birim başı maliyetler de azalma görülecektir. Bu nedenle üretim
ortamındaki güvenlik kriterlerine gereken önem verilmeli, 6S metodolojisi
yardımıyla özellikle safety-güvenlik basamağı üzerinde dikkatle durulup
insan faktörüne yatırım yapılmak suretiyle organizasyon kaynaklarının
mümkün olduğunca etkin kullanılmasına çalışılmalı ve sürdürülebilir bir
başarı için iş güvenliği adına yapılacak harcamalardan asla taviz
verilmemelidir.
“Ayrıca İSG önlemlerini mali kaygılarla yerine getirmeyen
işletmelerin, ilerleyen dönemlerde gerek işin durması veya ödenmesi
gereken cezai işlemler itibariyle ve gerekse verimlilik ölçüsündeki olası
kayıplarla karşılaşabilecekleri hesaba katılmalıdır. Aslında iş yaşamında
işini layıkıyla yapan çalışanlarla, amacı üretim yapmak, kar elde etmek ve
varlığını sürdürmek olan işletmelerin çıkarları kesişmektedir. İş
hayatındaki bir bireyin kendi geleceğine yönelik beklentisi işiyle ilgili
pozisyonda, özlük haklarını da kaybetmeden, güvenli koşullar içerisinde
varlığını koruyabilmek veya terfi ederek üst mertebelere çıkabilmektir.
Küçük ya da büyük ölçekli ayrımı yapılmadan tüm işyerlerinin hedefi
63
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sürdürülebilir bir performans ve verimlilik eksenindeki hedeflerine
çalışanları vasıtasıyla ulaşabileceği açıktır. Çalışanların beklentisinin
başında ise iş güvenliği vardır. Bu nedenle çalışan ve işletme üzerlerine
düşen sorumluluğu yerine getirmeleri şartıyla birbirlerine her zaman
muhtaçtırlar. Üretim hedefleri ile İSG hedefleri bir noktada
buluşabilirler.’’64
ILO verilerine göre gerçekleşen iş kazaların % 98’i engellenmesi
mümkün olan durumlardan kaynaklanır. Bu kazalar genel de, işçilerin
güvensiz davranışlarıyla birlikte üretim sahasındaki güvensiz fiziki
koşulların iş kazası oluşturmaya yetecek derecede bir risk değerine
erişmesi sonucunda vuku bulur. Bu nedenle iş kazalarının önlenebilmesi
için 6S metodolojisinin uygulanması esnasında safety-güvenlik adımı
bünyesinde risk değerlendirme çalışmasının yapılması ve ilaveten her iki
güvensiz durumun özenle incelenip araştırılarak hızla gerekli tedbirlerin
yürürlüğe konulması gerekmektedir.
‘’Ayrıca işletme bünyesindeki tüm faaliyetlerde yeni fikirlere önem
verilmesi ve daha fazla ifade özgürlüğü ile birlikte demokratik ortamın
sağlanmasının örgüt kültürünün geliştirilmesi adına hem üretime hem de
iş güvenliği hedeflerine katkı sağlayabileceği belirtilebilir.’’65 6S
metodolojisi desteğiyle sıfır iş kazası hedefine erişebilmek için iletişim
kanalının çok iyi kullanılması gerekir. Gerek 6S metodolojisin evreleri
gerekse iş güvenliği kriterleri hiyerarşik fark gözetilmeksizin çalışanlara
benimsetilmeye çalışılırken örgüt içi demokrasi kanalı katılımcı bir
düşünceyle her zaman, herkese ve tüm yönlerde açık tutulmalıdır. İletişim
kanallarının açık tutulması ise işletmedeki güven duygusunu
pekiştirecektir. Unutulmamalıdır ki herhangi bir organizasyonda
çalışanların birbirlerine ve yöneticilere duydukları güven hissi ne kadar
kuvvetli olursa işletmedeki üretim yeteneği, rekabet edebilirlik ve iş
kazalarına karşı geliştirilen refleks düzeyi o derece yüksek olacaktır.
Organizasyonların başarılarında, çalışan personelin yaptığı işle olan
uyum ve oluşturduğu ahenk işletme düzeni, iş başarısı, iş kazalarının
önlenmesi için iş güvenliği ve 6S’in düzgünce uygulanabilmesi adına çok
ciddi önem taşır. Bu nedenle ergonomi yasalarına titizlikle riayet edilerek;
insanın demografik kıstası, fiziki, psikolojik ve biyolojik konumu; araçgereç kullanımı ve özellikle makine-insan bileşeninin oluşturabileceği
riskler iş güvenliği ve kaza önleme tedbirleri açısından dikkatle
değerlendirilmeli güvenli çalışma için (koruyucu aparat kullanımı vs.)
gerekli düzenlemeler yapılmalı ısı, ışık, ses gibi fiziki etmenler de kontrol
altına alınmalıdır.
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6S uygulaması çalışma ortamının iyileştirilmesi ve iş güvenliği
kıstaslarının iş yerinde tam olarak benimsenmesi adına uygulanması
gereken ilk adım olmalıdır. 6S metodolojisin çok dar kapsamda sadece
temizlik-düzen kapsamına indirgenmemesi gerekir. Bu metodolojinin
sürekli iyileştirme kapsamındaki son maddesi olan sustainsürdürülebilirlik adımı desteğiyle üretim ve/veya hizmet sahalarındaki
kontrolün daimi olarak sağlanması, iş kazalarının önlenmesi anlayışın
sistemleştirilmesi, zaman ve malzeme israfının önlenerek verimliliğe ve
dolayısıyla çıktı başı maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olacağı
unutulmamalıdır.
İş yaşamında ve özellikle üretime yönelik çalışan işletmelerde İSG
kurallarının titizlikle uygulanması işletme veriminin artmasına ve yüksek
katma değerli çıktıların üretilmesine olanak sağlar. Böylece ülke
ekonomisinin ve toplumsal refahın artışı hız kazanacaktır. Ayrıca İSG
kurallarına devamlı bir şekilde riayet edildiğinde hem işçi, hem de işletme
üzerinde olumlu yönde etkiler ortaya çıkacaktır.66 Sonuç olarak,
organizasyonlarda 6S metodolojisin yerleştirilmesi ile hem işletmeler hem
de ülke büyük kazanımlar elde edecektir.
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