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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Erdem Koç, Mahmut Can Şenel ve Kadir Kaya’nın “Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme I - Strateji ve Temel Sanayileşme Sorunları” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, ekonomik göstergeler ışığında
ülkemizdeki ve dünyadaki sanayileşme durumu değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülkemizdeki
temel sanayileşme sorunları (ekonomik risk ölçütleri, sanayide yatırım durumu, yatırım-enflasyon ilişkisi vb.) güncel verilere dayanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak,
ülkemiz sanayinin istenilen düzeye ulaşması için düşük katma değerli ve emek-yoğun
ürünler yerine ileri teknolojili ve sermaye-yoğun ürünler üreterek bu ürünleri gelişmekte olan ülkelere ihraç etmesi önerilmektedir.
İkinci makalemiz, Mine Yağlıkçı ve Melih Soner Çeliktaş’ın “Kompozit Rüzgâr Türbin
Kanatlarının Yorulma Ömrüne ve Dayanımına Bağlı Olarak Malzeme Seçimi ve Gelecek Projeksiyonu” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışma, rüzgâr türbinlerinin kanatlarında
kullanılan kompozit materyallerin mekanik anlamda iyileştirmesi adına yapılan çalışmaları içermektedir. Takviye ve ana malzemeler için kullanılmış olan güçlendiriciler
incelenmiş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, rüzgâr türbin kanat malzemeleri için
gelecek projeksiyonları verilmeye çalışılmıştır.
Üçüncü makalemiz, Koray Karabulut, Ertan Buyruk ve Ferhat Kılınç’ın “Grafen Oksit
Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın Taşınım Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı
Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak Araştırılması” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform
duvar ısı akılı dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için deneysel ve sayısal
olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada, grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi
artışı ve basınç düşüşü özellikleri değerlendirilirken, sayısal çalışmada korunum denklemleri üç boyutlu olarak sonlu hacim yöntemi olan CFD paket programının kullanılmasıyla tek fazlı akışkan kabulüyle çözülmüştür. Sonuçlar, GO nanoakışkanının ısı transferi
uygulamalarında geleneksel çalışma akışkanlarına iyi bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Dördüncü makalemiz, Necmi Kara’nın “Bir Uçak Montaj Alanında Karşılaşılan Problemler ve Yapılan İyileştirmeler” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, belirli bir zaman
aralığında değişik projeler için montaj hattında kayda geçirilen problemler listelenmiş, sonuçlar Pareto diyagramında analiz edilmiş, 5 grupta sınıflandırılmış ve bunları azaltmak için sistematik çalışmalar yapılmıştır. Atölyedeki problemlere belirli bir
zaman içerisinde çözüm bulma gereksinimi imalat mühendisliği için bir hedef olarak
belirlenmiştir.
Beşinci makalemiz, Onur Jane, Kevser Sinem Şimşek Türeli ve Erhan Solakoğlu’nun
“Havacılık Sektörüne Yönelik Standardizasyon, Sertifikasyon ve Yasal Mevzuat Hakkın-

da CAPPADOCIA Projesinden Değerlendirmeler” başlıklı çalışmasıdır. Avrupa Birliği
7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen CAPPADOCIA projesi Koordinasyon ve
Destek Faaliyeti olarak yürütülmektedir. Bu çalışmada; projenin 2 ve 3. senesinde, uzmanlarla ve sektör temsilcileri ile yapılan mülakat ve anketlerde, özel olarak, standardizasyon, sertifikasyon ve mevzuat konularıyla ilgili elde edilen değerlendirmelere yer
verilmiştir. Söz konusu değerlendirmeler sonucunda; ACARE tarafından hazırlanan ve
yayımlanan SRIA dokümanının güncellenmesi sürecine girdi sağlanmasına ve AB ülkelerinin ulusal ve uluslararası teşvik mekanizmalarının yönlendirilmesine fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
Altıncı makalemiz ise Ayşe Uğurcan Atmaca, Aytunç Erek ve Orhan Ekren’nin “Sabit
Alanda ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektör Modellerinin Performans Değerlendirmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmanın konusu genleşme vanası yerine ejektör kullanarak kısılma kayıplarını azaltmayı amaçlayan ejektör genleştiricili soğutma sistemleridir. Bu çalışmada, sabit alanda karışım teorilerine göre ejektör genleştiricili soğutma
çevrimi Matlab® ortamında modellenmiştir ve bu modeller kullanılarak farklı düşük
küresel ısınma potansiyeli değerine sahip soğutucu akışkanlar için performans katsayısı karşılaştırmaları yapılmıştır.
Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale, yazı,
yeni ürün tanıtımları, reklam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

PRESENTATION
Esteemed Colleagues,
The first article published in our Engineer and Machinery journal is the article named
“The Industrıalization in the World and Turkey I - Strategy and Basic Industrialization
Problems” by Erdem Koç, Mahmut Can Şenel and Kadir Kaya. In this study, the status
of industrialization in our country and world has been evaluated according to economic
indicators. Also, the basic industrialization problems in our country (economic risk
criterion, investment status in the industry, investment-inflation relation etc.) were analyzed based on current data. In conclusion, our country should produce high-technology
and capital-intensive products instead of low-value-added and labor-intensive products
in order to reach the desired level of our industry in country. In this way, high-technology and capital-intensive products can be exported to the developing countries.
The second article published in our Engineer and Machinery journal is the article
named “Material Selection and Projection on the Composite Wind Turbine Blades’
Fatigue Life and Strenght” by Mine Yağlıkçı and Melih Soner Çeliktaş. This study
includes work done on behalf of improve the mechanical means used in the composite materials of the wind turbine blade. Reinforcement and matrix materials used for
strengthenings were examined and the results were compared. Additionally, this study
focused on future projections of wind blade materials.
The third article published in our Engineer and Machinery journal is the article named
“Experimental Investigation of the Effect of Nanofluid Including Graphene-Oxide
Nanoparticles on Convective Heat Transfer and Pressure Drop Enhancement in a
Straight Pipe” by Koray Karabulut, Ertan Buyruk and Ferhat Kılınç. In this paper,
convective heat transfer of graphene oxide-water (Graphene oxide) nanofluid in a laminar flow through a circular copper pipe with uniform wall heat flux is investigated
experimentally and numerically. In experimental investigation, it is evaluated the heat
transfer characteristics and the pressure drop of the graphene oxide (GO)-water nanofluid when in numerical study, the finite volume method is employed to solve the conservation equations (continuity, momentum and energy equations) in three dimensional
domains by assuming single phase flow. Finally, the results reveals that the GO-water
nanofluid can be used as a good alternative conventional working fluids in heat transfer
applications.
The fourth article published in our Engineer and Machinery journal is the article named
“Problems Faced on the Aircraft Assembly Area and Improvements” by Necmi Kara.
In this study, problems, which are recorded on the assembly floor for different projects
on a certain period are listed, results are analyized with Pareto diagram, categorized at
5 class and systematic efforts have been paid to reduce these. Resolving the problems
on the assembly area within a certain time is defined as a target for manufacturing
engineering department to provide faster solutions in the future.

The fifth article published in our Engineer and Machinery journal is the article named
“Evaluations from the CAPPADOCIA Project on Standardization, Certification and
Regulation for the Aviation Sector” by Onur Jane, Kevser Sinem Şimşek Türeli and
Erhan Solakoğlu. CAPPADOCIA project is conducted as a Coordination and Support
Action within the European Union 7th Framework Program. In particular, the topics related to standardization, certification and regulation, contained in the 2nd and 3rd year
reports of the project, are discussed in this paper. As a result of those evaluations, it is
aimed to provide inputs to update SRIA document prepared and published by ACARE
and also it is envisaged that the EU countries will benefit from the guidance of national
and international funding mechanisms.
The sixth article published in our Engineer and Machinery journal is the article named
“Performance Evaluations of the Constant Area and Constant Pressure Mixing Ejector
Models” by Ayşe Uğurcan Atmaca, Aytunç Erek and Orhan Ekren. The subject of this
study is the ejector expansion refrigeration cycles utilizing ejector instead of the expansion valve to decrease the throttling losses. In this study, ejector expansion refrigeration
cycle has been modelled according to the constant-area and constant-pressure mixing
theories using Matlab® and coefficient of performance comparisons have been made
for the refrigerants having low global warming potential values via these constructed
thermodynamic models.
You can also view our journal on www.mmo.org.tr/muhendismakina and support us
with your articles, papers, new product promotions, advertisements, and reviews.
Best regards, until our next issue...
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Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme I - Strateji ve
Temel Sanayileşme Sorunları
Erdem Koç 1
Mahmut Can Şenel *2
Kadir Kaya 3

ÖZ
Sanayileşme, bir bölgede sanayi etkinliklerini ön plana çıkarmak için yapılan sosyal, ekonomik ve mühendisliğe ilişkin çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Günümüz dünyasında
gelişmiş ekonomilerin aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olmaları, ekonomik gelişme ile sanayileşme arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, ekonomik
göstergeler ışığında ülkemizdeki ve dünyadaki sanayileşme durumu değerlendirilmiştir. Ayrıca,
ülkemizdeki temel sanayileşme sorunları (ekonomik risk ölçütleri, sanayide yatırım durumu,
yatırım-enflasyon ilişkisi vb.) güncel verilere dayanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, ülkemiz sanayinin istenilen düzeye ulaşması için düşük katma değerli ve emek-yoğun ürünler
yerine ileri teknolojili ve sermaye-yoğun ürünler üreterek bu ürünleri gelişmekte olan ülkelere
ihraç etmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi, sanayileşme, ekonomik göstergeler, kalkınma

The Industrıalization in the World and Turkey I - Strategy and
Basic Industrialization Problems
ABSTRACT
Industrialization is defined as all social, economic and engineering studies to prioritize industrial
activities in a region. In today’s world, developed economies are industrialized countries at the
same time. This situation indicates a very close relationship between economic development
and industrialization. In this study, the status of industrialization in our country and world has
been evaluated according to economic indicators. Also, the basic industrialization problems
in our country (economic risk criterion, investment status in the industry, investment-inflation
relation etc.) were analyzed based on current data. In conclusion, our country should produce
high-technology and capital-intensive products instead of low-value-added and labor-intensive
products in order to reach the desired level of our industry in country. In this way, hightechnology and capital-intensive products can be exported to the developing countries.
Keywords: Industry, industrialization, economic indicators, development
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1. GİRİŞ
Sanayi, kelime kökeni Arapça dilinden gelmekte olup emek ve sermayeyi kullanarak
hammaddeleri ve yarı mamul maddeleri işleyip mamul madde haline dönüştüren tüm
üretim faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Sanayi terimi 18. yüzyılda İngiltere’de
ortaya çıkmış, 1774’de İngiliz James Watt’ın buhar makinasını sanayide kullanmasıyla başlamıştır. Kömür ve buhar kuvvetine dayanan makinalaşma, işbölümünde ihtisaslaşmaya yol açmış ve böylece büyük sanayi devrimi dünya ekonomisinde yerini
almıştır [1].
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması’nda sanayi sektörü; imalat sanayi, madencilik, elektrik, su ve inşaat sektörlerinin katılımıyla geniş anlamda tanımlanmaktadır. Gıda, içki, tütün, dokuma, giyim eşyası, orman ürünleri, mobilya, kâğıt ürünleri,
kimya, plastik, metal ana sanayi, makina-teçhizat, ulaşım aracı gibi sanayi sektörleri imalat sanayi içerisinde yer almaktadır. Sanayi sektörü içinde imalat sanayi, en
önemli ve dinamik alt sektördür. İmalat sanayi, hemen hemen tüm ülkelerde gerek
üretim değeri gerekse istihdam hacmi bakımından en büyük paya sahip sektördür [2].
Bir ülkedeki sanayileşme ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Ekonomik büyümeyle ilgili olarak iki temel ölçüt bulunmaktadır. Bunlar Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Milli Hasıla’dır (GSMH). GSYİH, bir
ülkeyi yurt edinmiş insanların sahip oldukları, mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmek
için kullanılan üretim faktörleri (doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimcilik) ile
belirli bir yılda ürettikleri tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeridir. Gayri
Safi Milli Hasıla (GSMH) ise sadece vatandaşların ülke içinde elde ettikleri üretim
süreci sonucunda elde edilen faktör gelirleri (kâr, ücret ve rant gibi) ile ülke dışında
elde edip de ülkeye transfer ettikleri faktör gelirlerinin toplamıdır [3, 4].
1990’ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve
sermayenin, ülke sınırlarının dışına taşması sonucu, makroekonomik analizlerde, bir
ülkenin yurttaşlarının gelirini ifade eden GSMH yerine, bir ülkenin sınırları içerisinde
yaratılan toplam geliri ifade eden GSYİH üzerine yoğunlaşılmıştır. Türkiye ekonomik büyüme ve sanayileşme açısından son yıllarda büyük bir sıçrama göstermiştir.
1980’li yılların başına kadar bir tarım ülkesi olan ve ihracatı tarım ürünlerine dayanan
ülkemiz, ihracatının %90’dan fazlası sanayi ürünleri olan bir ülke haline gelmiştir.
Türkiye’de başta gelen ihraç ürünleri; motorlu kara taşıtları, metal, giyim ve dokuma,
makina-teçhizat, gıda, kimyasal madde, dayanıklı tüketim ürünleri ve rafine edilmiş
petrol şeklindedir [3, 4].
Bu çalışmada, ekonomik göstergeler ışığında ülkemizdeki sanayileşme süreci analiz
edilmiştir. Bu analizlerde, ülkemizin dünya ekonomisindeki yeri ve geleceğe yönelik
büyüme tahminleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu çalışma kapsamında ülkemizdeki
2
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sanayileşme sorunları (ekonomik risk ölçütleri, sanayide yatırım, yatırım-enflasyon
ilişkisi vb.) güncel verilere dayanarak değerlendirilmiş ve irdelenmiştir.

2. SANAYİLEŞME
2.1 Genel Sanayileşme Olgusu
Sanayileşme, özellikle 19. yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan ve
ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasal vb. alanlarda uğradıkları değişiklikler dikkate
alınarak açıklanabilir [5, 6]. Sanayileşme, sosyal yapıda büyük değişmelere sebep
olabilmektedir. Sanayileşme, ekonominin tarım ve hizmetler sektörlerinde de meydana gelebilir. Tarım sektöründe ileri teknoloji ve mekanizasyon ile yönetim ve işletmeciliğin ileri seviyelere ulaşması ancak sanayileşme ile mümkün olabilmektedir.
Günümüz dünyasında gelişmiş ekonomilerin aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler olmaları, ekonomik gelişme ile sanayileşme arasında çok yakın bir ilişkinin olduğunu
göstermektedir. Bir ülke gelişmiş ise aynı zamanda da sanayileşmiş demektir. Bunun
tersi de doğrudur. Sanayi sektörü; teknolojik gelişmeyi hızlandırıcı, işgücünü eğitici,
içsel ve dışsal ölçek ekonomileri yaratıcı, altyapıyı tamamlayıcı, rekabeti artırıcı vb.
kalkınmayı doğrudan özendirici etkileri genellikle tarım kesiminden daha yüksektir.
Bu nedenle hemen hemen bütün az gelişmiş ülkelerde sanayileşme, iktisadi veya
ekonomik kalkınmanın temel yaklaşımı olarak benimsenmiştir [7-10].
Ülkelerin sanayileşme seviyesi, sanayi sektörünün ülkenin ulusal geliri içindeki büyüklüğüne bağlıdır. Bu sektörün büyüklüğü, kabaca imalat sanayinde üretilen hasılanın GSYİH’ye oranına, imalat sanayinde istihdam edilen nüfusun toplam aktif nüfusa
oranına ve ihracat gelirleri içinde sanayi ürünlerinin nispi (görece) payına bağlıdır.
Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldırmak amacıyla Satın
Alma Gücü Paritesi’den (SAGP) faydalanılmaktadır. SAGP’ye göre GSYİH, sıklıkla kullanılan bir parametre olup ülkelerin GSYİH değerlerinin aynı fiyat düzeyinde
olmasını sağlayarak ülkelerin GSYİH büyüklüklerinin karşılaştırılmasında kullanılmaktadır.
Sanayileşme; yeni üretim tekniklerinin üretime uygulanması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, üretimin azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi ile ülkenin ekonomik, sosyal
ve toplumsal alanlarda uğradığı değişiklikleri de kapsar. Bu anlamda sanayileşme,
toplumda bilgi ve kültür seviyesinin yükselmesi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelerle çok yakından ilgili bulunmaktadır.
İmalat sanayinin yarattığı katma değeri belirleyen etkenlerden birisi de bu sanayide
faaliyet gösterilen sektörün hangi teknoloji düzeyine sahip olduğudur. Makina imalat
sanayinin, imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Bu sanayi kolu imalat
sanayinin hemen hemen bütün sektörlerine girdi verir ve bu sektörler için itici güç
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olur. Makina imalat sektörü, imalat sanayi içinden sağladığı girdilerle hem sanayinin
diğer sektörlerine çok çeşitli mal ve hizmet üreten makina, aksam ve aletleri imal
ederek hem de bu makinaların ürettiklerini tüketiciye sunarak öncelikli ve ayrıcalıklı
bir fonksiyon yüklenir [11]. İmalat sanayi alt sektörlerinin hangi teknolojik seviyede
üretim yaptıkları veya dâhil olabilecekleri teknoloji grupları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablodan görüldüğü gibi, makina-imalat sanayi hemen hemen tüm alt sektörleri ile
Orta-Yüksek teknoloji grubunda yer almaktadır. Ancak, içten yanmalı motorlar ve
türbinler ile takım tezgâhları imalat grupları ileri veya yüksek teknoloji grubuna daha
yakın olarak değerlendirilmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Teknoloji Gruplarına Göre İmalat Sanayi Alt Sektörleri [11]
Teknoloji Seviyesi/Grubu

Sektörel İmalat Sanayi

Yüksek veya İleri Teknoloji

•
•
•
•

Havacılık ve Uzay Sanayi
Büro Makinaları
Elektronik Haberleşme
İlaç Sanayi

Orta-Yüksek Teknoloji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makina İmalat Sanayi
Taşıt Araçları
İçten Yanmalı Motorlar
Türbinler
Takım Tezgâhları
Elektrik Makinaları ve Cihazları
Kimya Sanayi
Elektrikli Ev Aletleri
Mesleki Bilim ve Ölçü Aletleri

•
•
•
•
•
•
•

Metal Eşya Sanayi
Lastik ve Plastik İmalatı
Gemi İnşaat Sanayi
Demir-Çelik Sanayi
Demir Dışı Metaller Sanayi
Metalik Olmayan Mineraller
Petrol Rafinerileri ve Çeşitli Petrol ve Kömür
Türevleri Sanayi

•
•
•
•
•
•

Kâğıt ve Basım Sanayi
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi
Deri Sanayi
Gıda, Tütün ve İçki Sanayi
Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi
Cam ve Cam Ürünleri Sanayi

Orta-Düşük Teknoloji

Düşük Teknoloji
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Sanayileşme sadece sanayi kesimine yeni yatırımlar yapmak, tüketim malları imalatından yatırım malları, ara mallar üretimine geçmek değildir. Kişide, ailede, toplumda
büyük değişimlere neden olan, sanayileşmeyi gerek kendi içindeki ve gerek yarattığı
tüm sorunlar itibarıyla değerlendirmek gerekir. Bir ülkede sanayileşmenin durumunu
analiz etmek amacıyla; söz konusu ülkedeki sanayileşme stratejilerinin, imalat sanayinde kullanılan tekniklerin, üretilen malların kalitesi ve niteliğinin, sektörde verimliliğin ve sermaye/işgücü oranının, AR-GE harcamalarının, kullanılan enerji miktarının
ve diğer kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir [9]. Dünyada yaygın olarak kullanılan sanayileşme stratejileri ve imalat sanayinde uygulanan teknikler
aşağıda kısaca özetlenmiştir.

2.2. Sanayileşme Stratejileri
Sanayileşmede iki önemli strateji veya model uygulanmaktadır. Bunlar; ithal ikameci sanayileşme stratejisi ve ihracata dönük sanayileşme stratejisidir. Az gelişmiş
çoğu ülke kalkınmaya ithal ikameci sanayileşme stratejisi ile başlamış, ancak ortaya
çıkan darboğazlar sonucunda ihracata dönük sanayileşme stratejisine yönelmişlerdir.
Bir ekonomide bu iki temel sanayileşme stratejisi de yerli üretimin yabancı üretimler
karşısında özendirilmesi politikalarına dayanır ve sonuçta dış ticaret açıklarının uzun
dönemde kapatılmasını amaçlar [7, 12-14].
a) İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi: Bu stratejide iç talebi karşılamak için ithal
malların yurt içinde üretilmesi esastır. İthal ikamesi, toplam iç talebin hacmi ve bileşimi değişmeden, ithal talebinin azalması ile sonuçlanan sanayileşmedir. İthal ikameci sanayileşme stratejisinde esas amaç döviz tasarrufudur. Fakat sanayileşme ile
birlikte, ekonominin döviz talebi de artmaktadır. İhracat ve döviz kazandırıcı işlemler
teşvik edilmediğinden geleneksel ihraç ürünleriyle ithalat finanse edilememektedir.
Bir ülkede ithal ikameci bir politikanın uygulanabilmesi için iç pazarın belli bir büyüklükte olması gerekir. Nüfusu az, iç pazarı küçük olan ülkelerde bu politika rasyonel olmaz ve kaynakların israfına yol açar. İthal ikameci sermaye birikim süreci, başlangıçta hızlı bir büyümeye imkân verdiği halde, yine kendi içinde bu süreci olumsuz
yönde etkileyen iki temel özellik taşımaktadır. Bunlar;
• Birinci olarak bu stratejinin iç pazara dönük olması ve ithal girdilere dayalı olması,
• İkinci olarak döviz darboğazı sorunudur.
Genelde ithal ikamesi içe dönük olarak uygulandığından hükümetler yerli üretime,
maliyeti ne olursa olsun, destek olmaktadırlar. İthal ikamesine dayalı sanayileşmenin (ithal ikameci sanayileşme modeli) başarılı olabilmesi için özellikle hangi sanayi dallarının, ne kadar süreyle ve ne gibi önlemlerle korunacağının çok iyi bilinmesi
gerekmektedir.
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b) İhracata Dönük Sanayileşme Stratejisi: Bir ülke dış ticarete ne kadar ağırlık verirse, yabancı firmaların rekabetine de o derece açık olacak ve yerli firmalar daha ucuz
ve daha kaliteli mallar üretmeye zorlanacaktır. İhracata dayalı sanayileşme stratejisinde geliştirilecek sanayilerin iç piyasadan çok dış piyasa için üretimde bulunması
amaçlanmaktadır. Bu sanayileşme stratejisi, ithalatın yapısından çok ihracatın yapısını değiştirecek yöndedir. Bu durumda az gelişmiş ekonominin ihracatı içinde sinai
(sanayi ile ilgili) ürünler payının artması doğaldır. Buna karşılık iç piyasa için gerekli
sinai ürünler, çok büyük ölçüde dışarıdan ithal yoluyla sağlanacaktır.
Dışa dönük sanayileşme veya ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin temel amaçları;
• Ülkedeki sanayi yapısını, dış piyasalara ihracat yapan girişimlerden oluşan bir yapıya dönüştürmek,
• Serbest piyasa ve özel girişime dayalı bir ekonomik yapı kurmak,
• Dış ticaretin liberalleşmesini ve böylece dış piyasalara açılmayı sağlamak,
• Dış ticaret politikasını aynı zamanda ihracatı özendiren bir yapıya dönüştürmektir.

2.3 İmalat Sanayinde Teknikler
İmalat sanayinde üretimine karar verilen mal ve hizmetlerin hangi tekniğin veya teknolojinin kullanılacağı son derece önem arz etmektedir. Bunun için iki üretim yöntemi
söz konusu olup bunlar sermaye-yoğun ve emek-yoğun üretim yöntemleridir. Az
gelişmiş ülkelerde genellikle emek-yoğun teknikler tercih edilmekte olup bu üretim
tekniğinin seçilmesi kısa dönemde iki avantaj sağlamaktadır. Bunlar;
• Daha fazla işgücü istihdam olanağı,
• Daha az yatırım malı ihtiyacı ve dolayısıyla daha az döviz gideri sağlamasıdır.
Emek-yoğun üretim teknikleri; genellikle tekstil, giyim, deri, eşya, mobilya, işlenmiş
gıda maddeleri ve beyaz eşya gibi sektörlerde uygulanmaktadır. Bu ürünlerin üretimi
için nispeten küçük kapasitelerle, basit teknolojilerle ve daha az eğitimli işgücü ve
girişimcilik bilgisiyle uygun maliyetlerle üretim yapılabilir. Böylece bu malların yerli
üreticileri, sinai bir öğrenme sürecine yönelecek ve aynı zamanda yetişmiş işgücü
miktarı da artacaktır.
Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere yaptıkları ihracat sonucu döviz kazandıkça
ve gelirleri arttıkça, gelişmiş ülkelerden kendilerinin üretemediği veya pahalıya üretebildikleri birçok maldan daha fazla talep edecekler ve bu da gelişmiş ülkelerde bilgisayar, uçak ve makina gibi bazı malların üretimini arttıracaktır. Sonuçta, gelişmekte
olan ülkelerin emek-yoğun mallar üretip bunları gelişmiş ülkelere ihraç etmesi, gelişmiş ülkelerin de sermaye ve teknoloji yoğun malların üretimine ağırlık verip bunların
6
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bir kısmını gelişmekte olan ülkelere ihraç etmesi hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerin yararına olacaktır.
Sermaye-yoğun tekniklerin seçilmesi aşağıda belirtilen başlıca iki olumlu etki daha
yaratır. Bunlar;
•

Daha yüksek katma değer yaratması (ya da işgücü verimliliğinin artması) ve

•

Ekonomide teknolojik düzeyin yükselmesidir.

Ekonomide daha yüksek katma değer yaratılması makineleşmiş üretimin sonucu olarak ortaya çıkar. Üretimin yoğun sermaye (makine) kullanılarak yapılmasıyla işgücü
verimliliğinde sağlanan artışlar, gelir yönünden ücret düzeyinin yükselmesine, talep
yönünden de iç piyasanın genişlemesine yol açar. Teknolojik düzeyin yükselmesi ise,
az gelişmiş ülkelerin sanayileşmesi ve kalkınması bakımından önemlidir [7].

3. TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞME SÜRECİ
Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923-1938 dönemi) sanayi altyapısı, sosyoekonomik durum ve sanayileşme çabaları, ekonomide Kurtuluş Savaşı da denen çabalarla takip edilen yollar aşağıda kısa özetlenmiştir [15, 16].
•

1923 yılında Türkiye nüfusunun %80’i kırsalda yaşıyordu. 40 bin köyün 37 bininde ne okul ne yol ne de basit ekonomik faaliyet için dükkân vardı. Tüm ülkede
2500 km karayolu ile neredeyse bir kilometresi bile bize ait olmayan 4112 km
demiryolu vardı.

•

Telefon, motor, makina, otomobil yok denecek kadar azdı. Elektrik sadece İstanbul ve İzmir gibi bazı büyük kentlerde vardı. Düyunu Umumiye ve Kapitülasyonlar ile ülke, ekonomik sömürü altındaydı. Neredeyse bütün sanayi ürünleri
dışarıdan alınıyordu. Şeker, un ve hatta kiremit bile ithal ediliyordu.

•

Ülkede toplam 281 sanayi kuruluşu vardı. Bunların sadece %9’u devletindi. Kayıtlara göre bu kuruluşlardaki sermaye ve emeğin sadece %15’i Türkler’indi.
%85’i yabancıların ve azınlıklarındı. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kalan 4 önemli
fabrika vardı. Bunlar; Hereke İpek Dokuma, Feshane Yün İplik, Bakırköy Bez ve
Beykoz Deri fabrikalarıydı.

•

Atatürk ekonomiyi millileştirdi. Osmanlı dönemine ait borçlar ödendi. Ülkenin
dört bir yanında 50’ye yakın fabrika kuruldu. Bunlardan biri Kayseri TOMTAŞ
Uçak fabrikasıydı. Madenler çıkarılıp işlendi. Bankalar kuruldu. Çoğu Ankara’nın
doğusunda olmak üzere 4000 km’ye yakın demiryolu yapıldı.

•

1938’de bazı tarım ürünleri ihraç edilmeye başlandı. Karma ekonomi ve planlı
kalkınma ile ortalama %8’lik büyüme yakalandı. Böylece Atatürk ekonomide

Engineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 1-26, January-March 2018

7

Koç, E., Şenel, M. C., Kaya, K.

de Kurtuluş Savaşı verdi. Cumhuriyet ilan edilmeden önce ekonomik kalkınmanın pratik çözümleri için 17 Şubat-4 Mart 1923’te İzmir İktisat Kongresi yapıldı.
İzmir İktisat Kongresi’nde özel teşebbüse dayanan bir kalkınma modeli esas
alındı.
•

1923-1930 yılları arasında özel sektörü teşvik etmek için Osmanlı’dan kalan
Teşvik-i Sanayi Kanunu yeniden düzenlendi. Sermaye birikimi olmadığı için,
kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleşmesi mümkün olmuyordu. Bu sorunu
çözmek için Devletçilik uygulaması da Türkiye şartlarına göre düşünülmüş dinamik bir politikaydı. 1930 dünya ekonomik krizi de yine devletçiliği ve devlet
müdahalesini gerekli kılıyordu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ekonomik modeller ve tercihler sonucunda;
devletin eliyle sermaye birikimi yaratılıp bu tasarruflar yatırımlara yönlendirilmiştir. 1933-1938 arasında, 1. sanayi planı devreye sokularak planda öngörülenden
daha fazla altyapı ve sanayi yatırımları ve fabrikalar o dönemde yapılmıştır. Şeker
fabrikaları, tekstil fabrikaları yapılarak halka daha ucuz şeker ve basma sağlanmıştır.
Kâğıt üretimi ve Devlet Matbaaları ile kâğıt ve kitap üretilip halkın kültürel gelişmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Çimento, demir-çelik gibi kalkınmanın stratejik ürünleri
üretilmiştir. Ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla yabancı tekeller, madencilik, demir yolu ve limanlar devletleştirilmiştir.
Türkiye özellikle 1960-1980 döneminde, dış ticareti kısıtlayıcı ithal ikamesine dayalı
sanayileşme stratejisini uygulamış ve bunun sonucunda Türk sanayi genelde pahalı ve kalitesiz mallar üretmiştir. 1980’den sonra, Türkiye bu modeli değiştirmiş ve
dış ticareti teşvik eden ihracata yönelik sanayileşme stratejisine ağırlık vermiştir.
İthal malları ile rekabet, Türk sanayicilerini daha ucuz ve kaliteli mallar üretmeye
zorlamıştır [10].
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (I. BYKP) 1963 yılında yürürlüğe girmiş, III. BYKP
(1973-1977) yılları arası Türkiye için sanayileşme açısından önem taşımaktadır. İlk
üç planın uygulanması sonucunda, sanayileşmeyi teşvik eden politikalarla bu sektörün GSMH içindeki payı hızla artmıştır. Sektörlerin büyüme hızları ve GSYİH’deki
payları Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi, planlı dönemin ilk uygulama
yılı (I. BYKP) olan 1963’te sanayinin payı %17.1 iken, plan dönemi sonunda (1967)
bu oran %20.7 olmuştur. İkinci BYKP’nin birinci yılında bu oran %21.5’e yükselmiş
ve dönem sonunda da (1972) %22 olarak gerçekleşmiştir. Oran 1973’te %23.4 iken
1977’de %24.8’e çıkmıştır. İlk üç planın uygulanması sonucunda sanayi sektörünün
GSMH içindeki payı yükselmiştir. Bunun nedeni sanayi sektöründeki büyüme hızlarının oldukça yüksek seviyede gerçekleşmesidir.
Ekonomide kalıcı istikrar için tarım, sanayi ve hizmet sektörleri arasında belirli bir denge olmalıdır. 1960 ve 2016 yıllarında GSYİH’nin sektörlerdeki paylarına bakıldığında;
8
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Tablo 2. GSYİH’de Sektör Payları ve GSYİH Sektörel Büyüme Hızları [10, 17]
GSYİH’de Sektör Payları

GSYİH Sektörel Büyüme Hızları
Yıllar

Tarım
(%)

Sanayi
(%)

Hizmetler
(%)

50.60

1969

-1.20

12.10

4.80

22.00

53.30

1972

1.10

10.40

10.30

21.00

23.40

54.20

1973

-7.80

11.90

6.40

1977

21.00

24.80

54.20

1977

-1.90

6.90

4.40

1983

21.10

25.70

53.30

1983

-0.90

6.30

7.00

1990

17.50

25.50

47.50

1990

6.80

8.60

10.30

1995

15.70

26.30

46.00

1995

2.00

12.10

6.30

2000

13.40

28.40

58.20

2000

3.90

6.00

8.90

2005

11.40

29.20

59.40

2005

5.60

6.50

8.20

2010

9.40

21.80

68.80

2010

2.40

12.80

8.60

2011

9.00

22.50

68.50

2011

6.10

9.70

9.00

2012

8.80

21.80

65.40

2012

3.10

1.80

2.40

2013

8.30

21.60

70.10

2013

3.50

3.40

5.70

2014

8.00

22.00

70.00

2014

-2.10

3.80

3.90

2015

8.50

21.50

70.00

2015

7.00

3.20

4.60

2016 (1)

7.90

21.50

70.60

2016(1)

0.50

3.20

4.00

2017 (2)

7.90

21.70

70.4

2017(2)

3.00

4.40

5.20

Yıllar

Tarım
(%)

Sanayi
(%)

Hizmetler
(%)

1960

37.50

15.70

46.80

1963

34.60

17.10

48.30

1967

29.30

20.70

50.00

1968

27.9

21.50

1972

24.60

1973

Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak
GSYİH içindeki payları elde edilmiştir.
(1) Gerçekleşme tahmini ve (2) Program

1960 yılında ağırlıklı olarak tarım (%37.5) ve hizmet (%46.8) sektörlerine dayalı olan
ekonominin, 2016 yılında sanayi (%21.5) ve hizmet (%70.6) sektörlerine dayandığı
görülmüştür. 2015 ve 2016 yılında tüm sektörler (tarım, sanayi ve hizmet) bir önceki
yıla göre büyümüş olup bu durum o yıl GSYİH’nin bir önceki yıla göre arttığını göstermektedir.
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1998-2015 yılları arasında Türkiye’de GSYİH (TL ve dolar cinsinden), büyüme oranı, yıl ortası nüfus, fert başına GSYİH ve Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre (SAGP)
fert başına GSYİH gibi ekonomik büyüklükler Tablo 3’te verilmiştir. Bu tabloda
bahsedilen büyüme oranı, ulusal gelirin bir önceki yıla oranla artışıdır. 2000 yılında
Tablo 3. Çeşitli Yıllarda Türkiye’de GSYİH ve Diğer Parametreler [18-21]
Yıl Ortası Nüfus
Yıl

GSYİH
(Milyon TL)

GSYİH
(Milyar
Dolar)

Büyüme
Oranı
(%)

1000
Kişi

1998

70203

270.97

2.31

62464

1999

104596

247.56

-3.37

63364

2000

166658

265.37

6.77

2001

240224

196.74

2002

350476

2003

Yüzde
Değişim

Fert Başına
GSYİH
(Dolar)

Satın Alma
Gücü
Paritesi’ne
(SAGP) Göre
Fert Başına
GSYİH
(Dolar)

4338

8568

1.44

3907

8171

64269

1.43

4129

9183

-5.70

65166

1.40

3019

8623

230.48

6.16

66003

1.28

3492

8667

454781

304.92

5.27

66795

1.20

4565

8796

2004

559033

390.38

9.36

67599

1.20

5775

10159

2005

648932

481.51

8.40

68435

1.24

7036

11394

2006

758391

526.43

6.89

69295

1.26

7597

12911

2007

843178

648.75

4.67

70158

1.25

9247

13884

2008

950534

742.07

0.66

71052

1.27

10444

15021

2009

952559

616.73

-4.83

72039

1.39

8561

14550

2010

1098799

731.64

9.16

73142

1.53

10003

16003

2011

1297713

774.01

8.77

74224

1.48

10428

17781

2012

1416798*

786.28

2.13

75176

1.28

10459

17967

2013

1567289*

823.04

4.19

76142

1.29

10822

18695

2014

1748168*

799.37

3.02

77182

1.36

10395

19610

2015

1953561*

719.97

3.97

78218

1.34

9257

19917

2016 (5)

2140000

726.00**

2.90

78151**

1.34

9243*

20396

2017 (6)

2404000

756.00**

-

78965**

-

9529*

21067

(5) İlgili veriler gerçekleşme tahmin verileridir.

*TÜİK nüfus projeksiyonuna göre

(6) İlgili veriler programdaki hedef verileridir.
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Şekil 1. 2025 Yılında Dünyanın En Büyük 25 Ekonomisi (GSYİH) [22]

Türkiye’de GSYİH değeri 265.37 milyar dolar, büyüme oranı %6.77, yıl ortası nüfusu 64.269 milyon kişi, fert başına GSYİH değeri 4129 dolar olduğu ve SAGP’ye
göre GSYİH değeri 9.183 dolar iken; aynı parametrelerin 2016 yılında sırasıyla 726
milyar dolar, %2.9, 78.15 milyon kişi, 9.243 dolar, 20.396 dolar değerlerini aldığı
görülmektedir. Sadece 15 yıllık bir süreçte GSYİH’nin yaklaşık 2.7 katına ve kişi
başına GSYİH’nin 2.23 katına çıkarak olumlu yönde sanayileşme adımlarının atıldığı
görülmüştür.
The Economist Dergisi projeksiyonunda; Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) dikkate
alınarak 2025 yılında dünyada en büyük 25 ekonomiye sahip ülkeler sırasıyla Şekil 1’de verilmiştir. Bu projeksiyona göre; 2025 yılında dünyanın en büyük ilk beş
ekonomisinin sırasıyla Çin (32.8 trilyon $), ABD (28.5 trilyon $), Hindistan (13.2
trilyon $), Japonya (6.9 trilyon $) ve Almanya (6 trilyon $) olacağı öngörülmektedir.
Türkiye’nin 2015 yılı GSYİH’si 0.72 trilyon $ (19. büyük ekonomi) iken; 2025 yılında 2.5 trilyon dolar (15. büyük ekonomi) olacağı tahmin edilmektedir.

4. TÜRKİYE’DE TEMEL SANAYİLEŞME SORUNLARI
4.1 Ekonomik Risk Ölçütleri
Büyüme için dış kaynak girişine mutlak ihtiyacı olan Türkiye ekonomisinin 2016
ortasından itibaren risk göstergelerinin hızla tırmandığı görülmüştür. Bu durum, özellikle yabancı yatırımcılar tarafından yakından izlenmekte ve Türkiye’ye ilişkin yeni
kararlar alınmaktadır [23].
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Ülkelerin risk ölçümlerinden biri de CDS’dir (Kredi Risk Takası/Primi-Credit Default
Swap). Bir ülkenin devlet kâğıdına yapılan yatırımın sigorta primi anlamını taşıyan
CDS’lerin yükselmesi, ülke riskinin de (yatırım için) artması anlamına gelmektedir.
Kredi Risk Primi (CDS), ülkeler arasında riskleri ölçmek için kullanılmaktadır. CDS,
bir kişi ya da kuruluşun, kredi sahibinin alacağının ödenmemesi riskinin bir çeşit sigorta edilmesi karşılığıdır [23]. Uluslararası kurum ve kuruluşlar Türkiye’yi dünyada beş kırılgan ülke içinde göstermektedir. Bloomberg’nin bazı ülkeler için sürekli
yayımladığı CDS’nin (Kredi Temerrüt Takas), bir bakıma iflas riskinin, en yüksek
olduğu ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. CDS yüksek olduğu için Türkiye daha
pahalı borç kullanabiliyor [24].
Kırılgan beşli ekonomiler içinde Türkiye, kur artışı ve CDS’nin artması nedeniyle
diğerlerinden ayrışmıştır (Tablo 4). 12 Ocak 2017 itibarıyla, CDS risk primlerine göre
en kırılgan ekonomi Türkiye olarak gösterilmektedir. Ülkemiz, en kırılgan beş ekonomi içerisinde enflasyon oranı (%8) ve CDS risk primi (296.5) en yüksek olan ülkedir.
CDS risk priminin bu derece artmasında, iç siyasi sorunlar, özellikle başkanlık tartışmaları ve referandum, yabancı yatırımların ciddi oranda düşmesi, kur artışı, turizm
ve dış ticarette düşüş etkili olmuştur. Ülkemizde bu durumun devam etmesi halinde,
Tablo 4. Kırılgan Beşli Ekonomiler [27]
CDS
(12 Ocak 2017)

Enflasyon Oranı
(%)

Nominal Faiz
Oranı (%)

İşsizlik
Oranı (%)

Brezilya

255.66

6.29

13.0

11.90

Türkiye

296.50

8.00

8.53

11.30

Güney Afrika

218.00

6.60

7.00

27.10

Hindistan

-

3.63

6.25

4.90

Endonezya

-

3.02

4.75

5.61

Tablo 5. Üç Ülkenin Ekonomik Göstergeleri [25]
Brezilya

Türkiye

Güney Afrika

GSYİH (Milyar Dolar)

1775

718

313

Fert Başına Milli Gelir (Dolar)

11159

11525

7575

Büyüme (%)

-0.8

-1.8

0.2

İşsizlik (%)

11.9

11.3

27.1

Enflasyon (%)

6.29

8.00

6.60

Cari Açık/GSYİH (%)

-3.3

-4.5

-4.4

Dış Borç (Milyar Dolar)

335.6

421.5

132.4

Dış Borç/GSYİH (%)

18.9

58.7

42.3
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dış borçlar açısından sorun yaşanacağı tahmin edilmektedir. Dış borcu ödemek içinse
gelir artışının yanı sıra, turizm gibi döviz getiren kaynakların artışına ihtiyaç duyulmaktadır [25-26].
Merrill Lynch (ML) (merkezi New York’ta bulunan dünya çapında büyük yatırım
bankası) gelişen piyasalar raporunu 2017’de yayımladı. Raporda sırasıyla Brezilya,
Türkiye ve Güney Afrika gelişen ülkeler arasında en riskli üç ülke olarak açıklandı
[25]. Bu üç ülke için 2017 yılında, durgunluk, dış borç, dış açık, yabancı sermaye çıkışı gibi göstergeler risk oluşturmaktadır. 2013 yılında da Morgan Stanley, ağustos ayı
raporunda gelişen ülkeler içinde beş ülkeyi kırılgan beşli olarak ilan etmişti. O zaman
bu beş ülkeden ikisi olan Hindistan ve Endonezya bugünkü ML kırılgan üçlüsünde
yer almamaktadır. Rapora göre dış açığı ve net uluslararası yatırım pozisyonu/GSYİH
oranı olarak, gelişen 56 piyasa arasında en zayıf ülke Güney Afrika, 55. sırada ikinci
ülke ise Türkiye’dir. Her üç ülke de yabancı yatırım sermayesi, spekülatif sermaye ve
sıcak para girişine bağlı olarak büyümüştür. Türkiye’nin ithal girdiye bağlı bir üretim
yapısı geliştirdiği bilinmekte olup, şimdi yabancı sermaye çıkışı, bu ülkeleri daha çok
etkileyecektir. Bu üç ülkenin ekonomik göstergeleri Tablo 5’te yer almaktadır. Tablodan ülkemizin toplam dış borcunun (421.5 milyar dolar), dış borç/GSYİH oranının
(%58.7), cari açık/GSYİH oranının (%-4.5) ve enflasyon oranının (%8) diğer ülkelerden daha yüksek olduğu görülmüştür.
Ekonomik risklerin başında Türkiye’nin cari açık, dış borç ve döviz pozisyonu açığı
gelmektedir. Türkiye’nin sorunları olarak; cari açık, düşük büyüme ve turizm gelirlerindeki gerileme öne çıkmaktadır. Dış borçlanma ihtiyacı artmakta, fakat ekonomideki kırılganlık ve siyasi risklerin artması nedeniyle dış borçları çevirmek zorlaşmaktadır [28].
Ekonomik kırılganlık veya finansal kırılganlık; makroekonomik dengede, kredi faiz
oranları, cari işlemler dengesi, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma gibi genel finansal araçlardaki bozulmalar sonucu borç/öz kaynak dengesinin bozulmasıyla borcu
ödeyemez hale gelme durumu neticesinde yeni borçlanma döngüsü içerisine girilmesi
şeklinde tarif edilmektedir. Finansal krizlere karşı öncü göstergeler olan finansal kırılganlık göstergeleri, ekonomik yapının içinde bulunduğu ve gelecekte neyin beklendiği hakkında dikkate değer ipuçları vermektedir [29].
Ekonomik kırılganlıkları değerlendirmek amacıyla çeşitli göstergeler kullanılmaktadır. Bu göstergeler Dış Kırılganlıklar, Mali Kırılganlıklar ve Finansal Kırılganlıklar
olarak sınıflandırılabilmektedir. Bu kırılganlıkların değerlendirilmesi için kullanılan
temel göstergeler aşağıda özetlenmiştir [30].
Dış Kırılganlıklar
•

Cari Açık / GSYH
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•

Uluslararası döviz rezervleri / Ülkenin kısa vadeli dış borcu

•

Uluslararası döviz rezervleri / GSYH

•

Toplam dış borç / GSYH

•

Toplam dış borç / Toplam yıllık ihracat

•

Reel kurun (REER) aşırı değerlenmesi (yerli paranın yabancı para karşısında gereğinden fazla değer kazanması)

Mali Kırılganlıklar
•

Bütçe açığı / GSYH

•

Kamu açığı / GSYH

•

Toplam kamu borcu / GSYH

•

Vadesi 12 ay içinde dolan borç / GSYH

•

Kamu dış borcu / GSYH

Finansal Kırılganlıklar
•

Kredi / Mevduat oranı

•

Yılık kredi büyümesi

•

Toplam krediler / GSYH

•

Finansal sektörün yabancı bankalar borcu / GSYH

Ekonomik Kırılganlık Endeksi; Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Politikası ve
Analiz Bölümü (UNDESA-United Nations Devolepment Policy and Analysis Division) tarafından 3 yılda bir yayımlanır. Ekonomik Kırılganlık Endeksi’nin en son
hali 2015 yılında açıklanmıştır. Bu endeks dışsal ekonomik ve çevresel şoklara karşı
ülkelerin yapısal kırılganlığını ölçmektedir. Bu endeksin yayımlanmasının iki amacı
vardır. Birincisi, az gelişmiş ülkeler arasında yardım ve ticaret konusunda seçim yapabilmek; ikincisi ise gelişmekte olan ülkeler arasında yardım tahsisi için diğer geleneksel tedbirlere ek olarak kullanılmak şeklindedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini
belirlemek veya azgelişmişliği ortaya koymak için temel kriterler; kişi başına gelir,
insan sermayesi veya beşeri sermaye ve Ekonomik Kırılganlık Endeksi’dir.
Ekonomik Kırılganlık Endeksi, maruziyet endeksi ve şok endeksi olmak üzere iki
alt endeksten oluşmakta olup, bu endeksler ve parametreleri aşağıda verilmiştir.
Maruziyet Endeksi
•

Boyut alt endeksi (nüfus,1/8 oranında),

•

Konum alt endeksi (uzaklık,1/8 oranında),

•

Ekonomik yapı alt endeksi (mal ihracatı konsantrasyonu, 1/16 oranında; tarım,
ormancılık ve balıkçılığın payları, 1/16 oranında),
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•

Çevre alt endeksi (düşük kıyı bölgelerindeki nüfusun payı, 1/8 oranında)

gibi dört alt endeksten oluşmaktadır.
Şok Endeksi ise
•

Ticaret şok alt endeksi (mal ve hizmet ihracatındaki istikrarsızlık, 1/4 oranında),

•

Doğal şok endeksi (doğal afetlerin kurbanları ve tarımsal üretimdeki istikrarsızlık, 1/4 oranında)

olmak üzere iki temel alt endeksten oluşmaktadır. Ekonomik Kırılganlık Endeksi, bu
iki temel endeksin aritmetik ortalaması alınarak belirlenmektedir. Ekonomik Kırılganlık Endeksi ve alt endeksleri 0 ile 100 arasında değişmekte olup, endeksin yüksek
değerde olması yüksek düzeyde kırılganlık anlamına gelmektedir [31].
Tablo 6. Seçilmiş Ülkelerin Ekonomik Kırılganlık Endeksi (2015 yılı) [32]
Ülke

Endeks sıralaması

Endeks değeri

Türkiye

1

11.8

Güney Kore

2

13.2

Cezayir

3

14.7

Suudi Arabistan

4

15.1

Fas

5

16.4

Güney Kıbrıs Rum Y.

6

16.8

Lübnan

7

16.9

Fildişi Sahili

8

18.0

Tunus

9

18.2

Mısır

10

18.7

Malezya

12

18.9

İsrail

14

19.8

Brezilya

15

20.3

Çin

17

20.7

İran

18

21.8

Hindistan

20

22.3

Suriye

54

29.7

Gürcistan

61

31.4

Afganistan

79

35.1

Ermenistan

85

36.3

Irak

104

40.0

Sudan

126

49.9

Kiribati

145

71.5
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Seçilmiş ülkelerin 2015 yılı Ekonomik Kırılganlık Endeksi ve endeks sıralaması
Tablo 6’da verilmiştir. Ekonomik Kırılganlık Endeksi kapsamında 145 ülke değerlendirilmekte olup, tablodan Ekonomik Kırılganlık Endeksi sıralamasında ilk sıradaki ülkenin 11.8 endeks değeriyle Türkiye; son sıradaki ülkenin (145. ülke) ise 71.5
endeks değeriyle Kiribati olduğu görülmektedir.
Oxford Üniversitesi bünyesindeki danışmanlık şirketi Oxford Economics’in aylık
Gelişen Piyasalar Kırılganlık Karnesi’nin şubat ayı güncellemesinde (2017) gelişen 13 piyasa içinde en kırılgan ülke Türkiye seçilmiştir. Bu 13 ülke; Türkiye, Güney
Afrika, Malezya, Çin, Güney Kore, Tayland, Filipinler, Hindistan, Rusya, Endonezya,
Polonya, Meksika ve Brezilya şeklinde sıralanmaktadır. Bu ülkelerde ekonomilerin
dış şoklara dayanıklılığını ölçmek için 17 gösterge kullanılıyor, siyasi faktörler dikkate alınmıyor [33, 34].
Ülkemiz ve seçilmiş ülkelerin kalkınmışlık göstergeleri Tablo 7’de verilmiştir. Bu
tablodaki ülkeler; beş yaş altı ölüm oranı, beklenen yaşam süresi gibi kalkınmışlık
göstergeleri açısından karşılaştırıldığında; en kalkınmış ülke olarak Güney Kore, en
az kalkınmış ülke olarak ise Güney Afrika dikkat çekmektedir. Güney Kore’yle ülkemiz karşılaştırıldığında ise her açıdan ülkemizin daha az kalkınmış olduğu söylenebilir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, ülkemizin GSYİH’si 5 yıldır
10.000 dolar orta gelir tuzağında iken, Kore’nin fert başına milli geliri 25000 dolar
civarındadır. Türkiye cari açıkla boğuşurken Güney Kore 2016 yılında 100 milyar
dolar civarında cari fazla vermiştir.
Tablo 7. Kalkınmışlık Göstergelerinde Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler [35]
Kalkınmışlık Göstergeleri
Beş Yaş Altı Ölüm Oranı (Binde)

Türkiye

Güney
Afrika

Malezya

Güney Kore

16

55

8

2

Beklenen Yaşam Süresi (Yıl)

73

52

73

81

Kişi Başına CO2 Emisyonu

5.0

9

7

12

Nüfus (Milyon)

79.8

54.9

30.7

49

Nüfus Artış Oranı (%)

1.2

1.2

1.6

0.3

İnternet Kullanımının Nüfus Oranı (%)

36

9

55

80

GSYİH (Milyar Dolar)

720

350

230

1000

GSYİH Yüzdesi Olarak İhracat (%)

36

9

56

50

GSYİH Yüzdesi Olarak İthalat (%)

37

9

57

45

4.2 Sanayide Yatırım
Sabit sermaye yatırımı, sermaye stoğuna (üretim araçları mevcudu) yapılan ilave olarak tanımlanmaktadır. Yapılan ilaveye amortisman dahil ise gayri safi yatırım, dahil

16

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 690, s. 1-26, Ocak-Mart 2018

Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme I -Strateji ve Temel Sanayileşme Sorunları

değil ise safi yatırım söz konusudur. Yatırım harcamaları üç grupta değerlendirilir.
Bunlar;
•

Makina ve teçhizat gibi sermaye malları,

•

Bina, yol, köprü ve baraj gibi altyapı,

•

Firmaların depolarında bulundurdukları hammadde, yarı mamul ve mamul mal
stoku şeklindedir.

Plasman, paranın gelir getirici bir alacağa, menkul veya gayrimenkule bağlanmasıdır.
Mevduat, borsa, döviz, altın, devlet iç borçlanma senetleri gibi araçlara uygulama ya
da finansal yatırım araçları denmektedir. Bir bina inşaatı veya bir fabrika yapılması
yatırım olarak değerlendirilirken, mevcut bir binanın veya mevcut bir fabrikanın satın
alınması makro açıdan (ülke açısından) bir yatırım değildir. Çünkü bu şekilde ekonomik yeni bir üretim kapasitesi yaratılmamakta, yalnızca mevcut bina ve fabrika el
değiştirmektedir [36].
Türkiye’de imalat sanayinin yarattığı katma değerin teknoloji gruplarına göre dağılımı ile gerçekleştirilen ihracatın teknoloji bazındaki dağılımı (%) olarak Şekil 2’de verilmiştir. Ülkemizde 2011 yılında imalat sanayinde daha çok düşük teknolojili (%29)
ve orta-düşük teknolojili (%38.1) malların üretildiği görülmektedir.
•

2011 yılında yüksek teknoloji payının en yüksek olduğu ülkeler; Güney Kore
(%24.5), Japonya (%20.8), İngiltere (%19.2) ve ABD (%17.9) olarak belirlenmiştir.

•

2011’de düşük teknolojinin en az olduğu ülkeler Güney Kore (%8.1), Almanya
(%9.1) ve Japonya (%13.7); düşük teknolojinin en yüksek olduğu ülkeler ise Portekiz (%48.0), Yunanistan (%46.6) ve Meksika’dır (%31.1). Türkiye’de bu oran
yukarda da belirtildiği gibi %29.0’dır.

•

Düşük teknolojide yaratılan katma değerin, toplam içinde tüm ülkelerdeki payının yüksek olduğu görülmüştür. Bu da birçok sanayi kolunda üretilen mamullerin
düşük teknoloji ile üretilmesi ve bunların insan yaşamındaki yerinin vazgeçilmez
olması şeklinde değerlendirilmektedir.

Şekil 2’den, Türkiye’de toplam ihracat içinde orta-yüksek teknolojili ihraç mallarının
%23.6, orta-düşük teknolojili ihraç mallarının %29.1, düşük teknolojili ihraç mallarının %39.8 ve yüksek teknolojili ihraç mallarının %7.5’lik bir paya sahip olduğu görülmektedir. İhracatın teknoloji bazındaki dağılımıyla ilgili değerlendirmeler aşağıda
özetlenmiştir.
•

Türkiye düşük katma değerli malların egemen olduğu bir ihracat yapısına sahiptir.

•

Türkiye çoğunlukla makina imalat sanayi alt sektörlerinin olduğu Orta-Yüksek
teknolojili ihraç mallarında %23.6’lık bir paya sahiptir.
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•

Gelişmiş ekonomilerde Yüksek ve Orta-Yüksek teknolojilerin uygulandığı sanayilerdeki ürünlerin ihracat içindeki payları %60’ı geçmiş olup, bu ülkeler Japonya
(%85.3), ABD (%78.2), Meksika (%77.9), Almanya (%75.2), İngiltere (%74.5),
Fransa (%66.4) ve Güney Kore (%68.3) şeklinde sıralanmaktadır.

•

2011 yılında Türkiye için bu değer %31.1 olmaktadır.

•

Türkiye düşük teknolojili ihraç ürünlerinde %39.8 payla sondan ikinci sırada (Yunanistan %50, Portekiz %37.1) yer almaktadır.

Bu göstergeler sonucunda, makina imalat sanayinin yeniden yapılandırılmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Aksi takdirde bu sektörde üretilen mallar yine düşük katma değerli ürünler olmaya devam edecektir. Bu sebeple, genelde Türkiye sanayisinin,
özelde makina imalat sanayisinin, yürütülecek araştırmalar veya AR-GE faaliyetleri
ile özgün ürüne yönelmesi ve teknoloji-bilimsel araştırma düzeyini yükseltmesi zorunlu görülmektedir [11].
1990-2010 yılları arasında Türk imalat sanayinde yapılan sabit yatırımların teknoloji
gruplarına göre dağılımı Tablo 8’de verilmiştir. 2010 yılındaki yatırımların daha çok
düşük (%36.03) ve orta-düşük (%31.96) teknoloji gruplarına yapıldığı görülmüştür.
Bu durum, 20 yıllık süreçte çok fazla değişmemiş olup, ileri teknoloji gruplarına yapılan yatırım %2.7-3.96 düzeyinde kalmıştır [11].
Türkiye’de sabit sermaye yatırımlarının hangi teknolojik gruba yoğunlaştığı da incelenmiş olup, imalat sanayinin “teknolojik yapısı” hakkında fikir sahibi olabilmek
amacıyla Tablo 9 elde edilmiştir. Bu tablo hazırlığında, kamu sektörünün tamamı ile
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Tablo 8. 1990-2010 Yılları Arasında Türkiye İmalat Sanayinde Yapılan Sabit Yatırımların Teknoloji
Gruplarına Göre Dağılımı (%) [11]
Yıllar

Yüksek

Orta-Yüksek

Orta-Düşük

Düşük

1990

3.62

17.08

50.16

29.14

1995

2.93

18.13

36.95

41.99

2000

2.79

25.40

31.02

10.79

2005

3.27

26.49

30.46

39.78

2008

3.60

27.16

31.02

38.22

2009

3.81

27.86

31.19

37.14

2010

3.96

28.05

31.96

36.03

özel sektörün 50’nin üzerinde işçi çalıştıran işyerleri değerlendirilmiş olup havacılık
ve uzay dikkate alınmamıştır [11]. Ülkemizde imalat sanayi yatırımlarının %38.41’i
düşük teknoloji, %33.41’i orta-düşük teknolojiye sahip alanlara %24.73’ü orta-yüksek teknoloji ve %3.45’i yüksek teknoloji ağırlıklı olduğu görülmüştür. İmalat sanayi
yatırımları çoğunlukla (%71.82) düşük ve orta-düşük teknolojiye sahip alanlara yapılmış olup, makina-imalat sanayine yapılan yatırımların %6.54 ile orta-yüksek teknoloji grubunda, oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, ülkemizde yüksek
katma değerli yüksek ve orta-yüksek teknoloji gruplarına yapılan yatırımların daha
fazla desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiği açıktır.
Yabancı sermayeli yatırımların teşvik edilmesinin bir gerekçesi teknoloji getirmesidir.
Ancak TÜİK’in yayımladığı yabancı kontrollü girişim istatistikleri, ileri veya yüksek
teknoloji getiren yabancı sermaye oranının çok düşük olduğunu (%4.4 düzeyinde)
göstermektedir (Tablo 10).
Genelde yabancı sermayenin sıfırdan yatırım yapması halinde teknoloji getirdiği,
kârlı ve kurulu işletmeleri satın alan yabancı sermayenin ise teknoloji getirmediği, ilave istihdam ve ilave katma değer yaratmadığı bilinmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırım sermayesi toptan ve parekende ticaret sektörünün
%21.5’ini ve kritik bir sektör olan bilgi ve iletişim sektörünün %41.7’sini kontrol
etmektedir. Üretim değerine göre 2014 yılında sanayi ve hizmet sektöründe yabancı
kontrol oranı %13.8’dir. İmalat sanayinde tütün ürünleri tamamiyle yabancı kontrolündedir (%89.6). Şekil 3, imalat sanayinde yabancı kontrolünün yüksek olduğu
ilk beş sektörü (%) olarak göstermektedir. Ayrıca bankacılık sektöründe de yabancı
kontrolünün %50’ye ulaştığı bilinmektedir [37]. Bu nedenle, Türkiye’nin yabancı
sermaye politikasını değiştirmesi gerektiği açıktır. Bu amaçla, bankacılık başta olmak üzere kritik sektörlerde yabancı kontrolüne sınır getirilmeli, spekülatif yabancı
sermayenin ve sıcak paranın fiziki yatırımlara yönlendirilmesi de teşvik edilmelidir.
Engineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 1-26, January-March 2018
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Tablo 9. Türkiye’de İmalat Sanayi Yatırımlarının Sektörler Bazında Teknoloji Seviyelerine Göre Dağılımı
(1990-2010 Ortalaması) [11]
Sektörler

Yatırım (%)

Yüksek Teknoloji
Havacılık ve Uzay
Bilgisayar ve Büro Makinaları
Elektronik-Haberleşme
İlaç
Toplam

Veri yok
0.07
1.73
1.65
3.45

Orta-Yüksek Teknoloji
Meslek, Bilim ve Ölçü Aletleri
Taşıt Araçları
Elektrik Makinaları
Kimya Sanayi
Makine İmalat Sanayi
Toplam

0.68
9.71
3.05
4.75
6.54
24.73

Orta-Düşük Teknoloji
Lastik ve Plastik Sanayi
Gemi Yapımı
Demir-Çelik
Demir-Çelik Dışı Metaller
Metal Olmayan Mineraller
Metal Eşya
Petrol Rafinerileri ve Ürünleri
Diğer İmalat Sanayi
Toplam

4.30
0.30
10.24
1.31
10.00
3.70
2.90
0.66
33.41

Düşük Teknoloji
Kâğıt ve Basım Sanayi
Tekstil ve Konfeksiyon
Gıda, İçki ve Tütün
Orman Ürünleri
Toplam
Genel Toplam

5.10
20.46
10.57
2.28
38.41
100.00

Fiziki yatırımlar içinde ise yüksek teknoloji getiren yabancı sermaye daha fazla
teşvik edilmelidir.
2015 yılında ABD şirketlerinin elde ettiği toplam 1.68 trilyon dolarlık gelirin 777
milyar doları teknoloji şirketlerinin elinde bulunduğu görülmüştür. Türkiye’de yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3.2 oranında
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Tablo 10. İmalat Sanayindeki Yabancı Kontrollü Üretimin, İşletmelerin Kullandığı Teknolojiye Göre
Dağılımı (2014) [37]
Teknoloji Düzeyi

Yüzde (%)

Yüksek

4.4

Orta-Yüksek

56.4

Orta-Düşük

18.3

Düşük

20.9

Toplam

100

Tütün
Tütünürünleri
Ürünleri

89.6

Motorlu
MotorluKara
karaTaşıtı
taşıtı

48.8

Temel
Temel Eczacılık
eczacılık

40.5

Kımyasallar
Kimyasallar

38.1

Elektrikli
ElektrikliTechizat
techizat

26.1
0

20

40
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Şekil 3. İmalat Sanayiinde Yabancı Kontrolünün En Yüksek Olduğu İlk Beş Sektör (%)[37]

olduğu 10 yıl önce ise bu payın % 6 düzeyinde olduğu bilinmektedir. 2015 yılında
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam kârı 28 milyar lira (yaklaşık
9.75 milyar dolar) civarındadır.
Gilead Sciences adlı 1987 yılında kurulmuş bir biyoteknoloji şirketinin 2015 yılı
kârının 18.1 milyar dolar olduğu belirlenmiştir [38]. Bu durum, ülkemizde yüksek
teknolojiye dayalı imalat sektörüne duyulan ihtiyacı göstermektedir.

4.3 Enflasyon-Yatırım İlişkisi
Arz talep dengesinin, üretim-tüketim dengesinin bozulması, ekonomide risklerin artması, rekabet ortamının engellenmesi, verimliliğin düşmesi gibi nedenlerle enflasyon
ortaya çıkmaktadır. Enflasyon istikrarsızlığın bir göstergesidir. İstikrarsız ekonomilerde yapısal sorunlar; piyasada oligopol yapılar olduğu için maliyet artışları (reel
ücretlerin artması veya kur artışı sonucu ithal malların fiyatlarının artması ile üretim
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maliyetlerinin artması) fiyat artışının sürekli olmasına yol açmakta ve enflasyona dönüşmektedir. Maliyet artışı, kapasite kullanım oranının düşük olması (ortalama %75)
ile kur artışı, verimlilikte düşme ile izah edilebilmektedir [39].
TÜİK verilerine göre, enflasyonda yükseliş 2017 yılı Nisan ayında devam etmiş olup
yıllık TÜFE %11.87’ye yükselmiştir. Bu dönemde enflasyonun yükselmesinin en büyük nedeni kur artışlarıdır. Enflasyonun; para, istihdam ve yatırım başta olmak üzere,
ülkedeki rakamsal değerleri belirsizleştirdiği bilinmektedir.
Enflasyon nedeniyle paraya olan yüksek talep, “paranın fiyatı” olan faiz oranlarını
yükseltir ve girişimci parasını yüksek faiz veren aracı kurumlara devreder. Ayrıca,
rant olarak adlandırılan arsa, bina, döviz vb. alanlara da yatırımlarını aktararak risksiz kazanç yolunu seçmek zorunda kalmaktadır. Bu sonuç; reel yatırımların (üretime
yönelik girişimlerin) durmasını, istihdamın azalmasını ve ülke ekonomisinin küçülmesini sağlamaktadır.
Enflasyon, paranın fiyatı olan faizleri artırmakta ve faizlerin yükselişi de kredilerin
yükselmesine neden olmaktadır. Faizlerin yükselmesi, kredi kullanım bedellerini de
yükseltecek ve yatırım yapmayı düşünen bir girişimciyi (ya da tüketiciyi) yatırım düşüncesinden vazgeçirecek ve böylece yatırımlardan vazgeçilmesiyle birlikte, istihdamın durması söz konusu olacaktır. Yüksek enflasyon, ülkedeki ekonomik yapıyı, yatırım kabiliyetini ve verimliliği doğrudan ve olumsuz etkileyeceği için diğer ülkelerle
olan ekonomik rekabet gücü büyük darbe alacaktır. Ayrıca ekonomik büyüme ve istihdam için gerekli olan yabancı yatırımlar, ekonomideki riskler nedeniyle kaçacak,
kredi kuruluşları bu yüksek risk nedeniyle çok yüksek faizli borç verme durumuna
girecektir. Yüksek enflasyonla birlikte ortaya çıkan çeşitli sosyo-ekonomik ve psikolojik sorunlar (ümitsizlik, çıkar ilişkisi, dayanışma ruhunun yitirilmesi, yoksulluk,
bozuk kentleşme ve yapılaşma, ahlaki çöküş vb.) kişileri, dolayısıyla toplumu derinden etkileyecektir [40].

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bir ülkede sanayileşmeyle birlikte genellikle; sanayi ürünleri ihracatı, hammadde
ithalatı ve dış ticaret hacmi artar. Tarımda çalışan nüfus oranı azalırken; sanayide
çalışan nüfus oranı artarak işsiz insan sayısı azalır. Ayrıca, kişi başına düşen milli
gelir, şehirleşme oranı ve ortalama yaşam ömrü artar. Ülkemizin sanayileşmesi ve
kalkınması noktasında elde edilen sonuçlar ve sanayide tespit edilen birtakım yapısal
sorunlar aşağıda verilmiştir:
1) Ülkemiz 2015 yılı TÜİK tarafından SAGP dikkate alınarak hazırlanan GSYİH verilerine göre, 720 milyar dolar ile dünyada 19. büyük ekonomidir. The Economist
dergisi projeksiyonunda SAGP dikkate alındığında, ülkemizin 2025 yılında 2.7
trilyon dolar ile dünyada en büyük 15. ekonomi olacağı tahmin edilmektedir.
22
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2) Ocak 2017’de istihdam edilenlerin %18.3’ü tarım, %19.8’i sanayi, %6.5’i inşaat,
%55.4’ü ise hizmet sektöründe yer almıştır. Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında; sanayi sektörünün payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 0.2 puan
azalmış ve hizmet sektörünün payı ise 0.6 puan artmıştır.
3) İmalat sanayinde 375 bin işyerinde 3 milyon 600 bin kişi, ticaret sektöründe 1
milyon 150 bin işyerinde 3 milyon kişi çalışıyor. Sanayi sektöründe %82 ağırlığı
olan imalat sanayi ülkedeki işletmelerin toplam cirosunda %29 ağırlığa sahiptir
[41].
4) Ülkelerin risk ölçümlerinden biri olan 12 Ocak 2017 tarihli Credit Default Swap’e
(Kredi Risk Takası veya Primi-CDS) göre, en kırılgan ekonomi Türkiye olarak
gösterilmektedir. Ülkemiz, en kırılgan beş ekonomi içerisinde enflasyon oranı
(%8) ve CDS risk primi (296.5) en yüksek olan ülkedir.
5) Ekonomik Kırılganlık Endeksi Birleşmiş Milletler Kalkınma Politikası ve Analiz Bölümü tarafından 3 yılda bir yayınlanmakta olup, en son 2015 yılı verileri
açıklanmıştır. Bu endeks değeri 0 ile 100 arasında değişmektedir. Ekonomik Kırılganlık Endeksi’nin yüksek değerde olması yüksek düzeyde kırılganlık anlamına
gelmekte olup, 2015 yılı verilerine göre Türkiye 145 ülke arasından 11.8 endeks
değeriyle ilk sırada yer almıştır.
6) Toplam katma değerin %36’sını yaratan imalat sanayi işletmelerinin %59’u düşük teknolojiyle, %32’si orta-düşük teknolojiyle çalışıyor. İleri teknoloji ile çalışan işletmelerin tüm imalat sanayi işletmeleri içindeki ağırlığı ancak binde 3
seviyesindedir [42].
7) Yüksek teknolojiye dayalı üretimin, imalat sanayi cirosunun %2.8’ini oluşturduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin ileri teknolojiyle üretim yapacak imalat sanayi
işletmelerine ihtiyaç vardır [42].
8) Ülkemizde 2011 yılında imalat sanayinde daha çok düşük teknolojili (%29) ve
orta-düşük teknolojili (%38.1) malların üretildiği (yaratılan katma değer) belirlenmiştir. Ülkemizde toplam ihracat içinde orta-yüksek teknolojili ihraç mallarının %23.6, orta-düşük teknolojili ihraç mallarının %29.1, düşük teknolojili ihraç
mallarının %39.8 ve yüksek teknolojili ihraç mallarının %7.5’lik bir paya sahip
olduğu tespit edilmiştir.
9) Ülkemizde 1990-2010 yılları arasında Türk imalat sanayinde ortalama sabit sermaye yatırımlarının çoğunun (%71.82) düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarına
yapılmış olduğu görülmüştür. Bu sebeple, ülkemizde yüksek katma değerli yüksek
ve orta-yüksek teknoloji gruplarına yapılan yatırımların daha fazla desteklenmesi
ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
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10) Ülkemizde 2011 yılında imalat sanayi sabit sermaye yatırımlarının %38.41’i düşük teknoloji, %33.41’i orta-düşük teknoloji, %24.73’ü orta-yüksek teknoloji ve
%3.45’i yüksek teknoloji ağırlıklı olduğu, makina-imalat sanayine yapılan yatırımların ise %6.54 ile (orta-yüksek teknoloji grubunda) oldukça sınırlı olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, ülkemiz sanayisinin istenilen düzeye ulaşması için düşük katma değerli ve emek-yoğun ürünler yerine ileri teknolojili ve sermaye-yoğun ürünler üreterek bu ürünleri gelişmekte olan ülkelere ihraç etmesi gerekmektedir. Ayrıca, ülkemiz
sanayisinin daha iyi düzeye gelebilmesi için teknolojik bağımlılık düzeyi minimum
seviyede olmalıdır. Çünkü yüksek derecede ve süreklilik gösteren teknolojik bağımlılık sanayileşme çabalarını engeller, ekonominin dışa açılmasını önler ve dış ödeme
güçlüklerine neden olur. Bu şekildeki teknolojik bağımlılık kalkınma hamlesini yavaşlatır veya durdurur.
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ÖZ
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, tedarik konusundaki belirsizlikler ve çevresel kaygılar, tüm dünyayı temiz ve yenilenebilir enerji ile çeşitlendirme konusunda tekrar düşünmeye itmektedir. Yenilenebilir enerjiler
içinde rüzgâr türbin kanatları, malzeme açısından en çok araştırmanın yapıldığı alanlardan biridir. Türbin
kanatları maksimum oranda enerji üretimi için rüzgârı yakalayan elemanlardır. Bu açıdan kanatlar hem
tasarım hem de malzeme yönüyle rüzgâr türbinin en önemli unsurlarından biri haline gelmektedir. Aynı
zamanda türbin kanatları maruz kaldığı aerodinamik koşullar yüzünden en çok hasara uğrayan kısımlardır.
Rüzgâr türbin kanatlarında zorlu doğa koşullarına uyum gösterecek şekilde yüksek dayanımlı ve aynı zamanda hafif malzemeler seçilmesi gerekmektedir. Kompozit malzemeler hem hafifliği hem de ürün mekanik özelliklerinden dolayı rüzgâr türbin kanatlarında tercih edilmektedirler. Bu çalışma, rüzgâr türbinlerinin
kanatlarında kullanılan kompozit materyallerin mekanik anlamda iyileştirmesi adına yapılan çalışmaları
içermektedir. Takviye ve ana malzemeler için kullanılmış olan güçlendiriciler incelenmiş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, rüzgâr türbin kanat malzemeleri için gelecek projeksiyonları verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr türbin kanatları, kompozit malzemeler, mukavemet, güçlendiriciler

Material Selection and Projection on the Composite Wind Turbine
Blades’ Fatigue Life and Strenght
ABSTRACT
Energy prices fluctuations, supply uncertainties and environmental concerns are driving the Globe to rethink
its energy mix and develop diverse sources of clean, renewable energy. Wind turbine blade is on of the most
research is carried out in terms of the material in the renewable energies. Turbine blades are elements that
capture the maximum amount of wind to produce energy. In this respect, blades both design and material
aspect of the wind turbine is becoming one of the most important elements. At the same time turbine
blades due to exposure to aerodynamic conditions are the most in damaged parts. Wind turbine blades in
high-strength materials to adapt to the harsh natural conditions must be selected. Composite materials are
preferred for the wind turbine blades due to both mechanical properties and light weight the product. This
study includes work done on behalf of improve the mechanical means used in the composite materials of
the wind turbine blade. Reinforcement and matrix materials used for strengthenings were examined and
the results were compared. Additionally, this study focused on future projections of wind blade materials.
Keywords: Wind turbine blades, composite materials, strength, strengthenings
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1. GİRİŞ
Fransız devrimi sonrası yeni arayışlar içerisine giren entellektüel sermaye, kendisine
Britanya’da yeni bir yaşam alanı bulmuş ve buhar makinalarının icadıyla başlayan
endüstriyel süreç, tarım toplumunu sanayi toplumuna dönüştürürken bu gücü özellikle demir-çelik sanayinden almıştır. Özellikle buhar makinalarının icadı sonrası madenler daha verimli işletilebilmiş ve elde edilen cevherler demir yollarının kullanımı
gibi lojistik stratejilerle farklı değerlere dönüştürülebilmiştir. Endüstriyel üretim farklı
sektörlerin doğmasına neden olurken büyük bir medeniyet hamlesinin de mihenk taşı
olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında ağır sanayi stratejileri yerlerini yeni ekonomi anlayışı olarak bilinen bilgi toplumu veya bilgi teknolojisine bıraktı. Bu yeni anlayış,
fiber-optik, çip, atom enerjisi kullanım teknolojisi ve bilgisayar gibi mikro elektronik
teknolojiler üzerine kurulmuştur. Teknoloji, bilgi toplumuna geçişteki en büyük etmen olarak karşımıza çıkarken, teknolojinin rekabet unsurları ise enerji, bilgi ve hıza
dayanmaktadır [1,2].
Yirmi birinci yüzyılda teknoloji, sermaye ve işgücü birbirini tamamlayan olgular gibi
algılanırken, işgücü yavaş yavaş yerini fikir işçiliğine bırakmaktadır. Nesnelerin internetini konuştuğumuz günümüz dünyasında teknoloji, bilgi içeriği ve etkileri bakımından sosyo-ekonomik bir süreç olarak tanımlanmaktadır [3]. Bilim ve teknolojiye
odaklanan, planlı araştırma-geliştirmeye dayalı sürdürülebilir ekonomi ve sanayileşme politikaları, ülkelerin rekabette ön sıralarda yer almasını sağlamaktadır. Öte taraftan kendi ulusal AR-GE planı olmayan ülkelerin iktisadi olarak sürdürülebilir bir
kalkınma hamlesi içerisinde olması pek olası görülmemektedir. Toplumların dönüşümünde teknolojik yeniliklerin önemli etkileri olmaktadır [4]. Teknolojik yenilikler,
toplumların ekonomik ve sosyal yapılarını belirli bir süreç içerisinde değiştirmekte ve
dönüştürmektedir [5].
Bu çalışmada ile enerji sektörü içerisinde büyük yer tutan ve önümüzdeki yıllarda tüm
hayat biçimimizi belirleyecek kompozit malzemelerin rüzgâr türbini kanat uygulamaları üzerine odaklanılmıştır. Araştırmada kompozit rüzgâr türbin kanatlarının yorulma
ömrüne ve dayanımına bağlı olarak malzeme seçimi araştırılmış ve farklı bir bakış
açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle malzeme bilimi içerisinde kompozit
malzemelerin bilim camiasında öncelikli araştırma konusu haline gelmesi ve geleceği
şekillendirecek olması açısından bu çalışmanın yapılacak diğer araştırmalar için bir
kılavuz olması hedeflenmiştir.

2. RÜZGÂR ENERJİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
Enerji, toplumların ilerlemesinde ve birbirleri ile olan rekabetlerinde en belirleyici
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık günümüz dünyasında ülkelerin birbirleriyle
karşılaştırılmasında elektrik üretim yöntemleri, kaynaklara göre dağılımları, kişi başına elektrik tüketimleri, enerji yoğunluğu, enerji verimliliği ve sektörlere göre enerji
kullanımları gibi istatistiki bilgilerden faydalanılmaktadır.
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Küresel enerji politikalarının önümüzdeki 20 yıllık gelecekte önemli değişimler göstermesi beklenmektedir. Özellikle uluslararası enerji politikalarını etkileyecek unsurlar arasında gelişmekte olan ülkelerin enerji talepleri, yenilenebilir enerji politikaları,
iklim değişikliği sorunu başta gelmektedir. Mevcut enerji tüketim modelinde bir değişim yaşanmaması halinde 2030 yılına kadar küresel enerji talebinin %87’sinden
OECD üyesi olmayan ülkeler sorumlu olacaktır. 2025 yılına kadar yıllık ortalama
enerji talep artışı %2 seviyelerindeyken 2025 sonrasında bu değerin %1 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. 2025 sonrası enerji talebindeki yavaşlamanın en önemli
nedenlerinden bir tanesi küresel ekonominin ağır sanayiden hafif sanayi ve hizmet
sektörlerine kayması olacak; ayrıca enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalarda
küresel enerji talebine aşağı yönlü etki edecektir [6].
Son yıllardaki verilere göre küresel rüzgâr enerjisi sektörü %95’lik deneyim eğrisine
sahip ve yıllık ortalama 40.000 MW’lık enerji santralinin devreye alındığı bir sektör
haline gelmiştir. Kurulu rüzgâr gücünün dağılımında Çin (%33,6), Amerika (%17,2),
Almanya (%10,4) Hindistan (%5.8) ve İspanya (%5.3) gibi ülkelerin pazarı domine
ettikleri görülmektedir.
2015 yılındaki kurulumlara bakıldığında, ekonomisindeki yavaşlamanın aksine özellikle Çin’in agresif bir büyüme modeli ile karşımıza çıktığını ve tüm dünyada yapılan yatırımın yarısını çekmeyi başardığı görülmektedir. Türkiye’de dünya genelinde
%1,5’lik bir kurulumla 2015 yılı içerisinde ilk 10 ülke arasındaki yerini almıştır [7].
Bununla birlikte Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC), 2020 yılına kadar rüzgâr
enerji potansiyelinin 2600 TWh’a ulaşacağını ve dünya genelindeki elektrik talebinin
yaklaşık %12’sini karşılayabileceğini öngörmektedir [8].

3. RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI
Rüzgâr enerjisi uygulamalarının hızla büyümesiyle, rüzgâr türbin kanatlarının daha
fazla rüzgâr yakalayıp, daha çok enerji üretmesi için kanatlar giderek daha uzun ve
esnek yapılardan üretilmektedir. Ayrıca bu eğilimin gelecekte de devam edeceği düşünülmektedir. Kaçınılmaz olarak, büyük ölçekli rüzgâr türbin kanatları daha fazla
yüke maruz kalmaktadır [9,10]. Şekil 1’de şematik olarak gösterildiği gibi, teorik ve
mühendislik uygulamalarla rüzgâr türbinlerinin alanı genişledikçe daha fazla rüzgâr
yakalayabileceği ve enerjiye dönüştürebileceği kanıtlanmıştır [11].
Rüzgâr türbin kanatlarına etki eden yükler, rüzgârın neden olduğu aerodinamik yükler, yerçekimi yüklerinden kaynaklanan kanadın ağırlığı, kanadın hareketi sonucu
oluşan merkezkaç (atalet) kuvvetleri, türbin ve kanatların sapmasından kaynaklanan
jiroskop kuvvetler olarak sınıflandırılabilmektedir [12]. Kanatlar üzerine etkiyen yükler tamamen statik olmadığından rüzgâr türbin kanatları öngörülen ömür (20-25 yıl)
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Şekil 1. Yıllara Bağlı Rotor Çapı ve Güç Kapasitelerindeki Gelişmeler [11]

boyunca tekrarlayan sürekli yükler (108’den fazla) kanadın yorulma ömrünü etkiler.
Yorulma yüklerinin nedeni yerçekimi ve aerodinamik yükleridir [13]. Rüzgâr türbinlerinin tasarımını, türbinin maruz kaldığı statik ve dinamik yükler etkilemektedir ve
bu yüzden etkisi altında kaldığı yüklerin belirlenmesi gerekmektedir. Aerodinamik
yükler, zaman içerisinde türbin bileşenlerinden kule ve kanatlarda yorulmaya sebep
olurken [14], rüzgâr türbin kanadında meydana gelen bu yorulmalar hasarın en önemli
sebebi olarak gösterilmektedir [15]. Rüzgâr türbin kanadının hasara uğraması ya da
ekonomik ömür olarak beklenenden daha kısa süre çalışması yatırımcıların zarara
uğramasına sebep olmaktadır.
Yorulma genellikle büyük ölçekli hasarlara yol açmakta ve bu hasarlar başlangıçta
meydana gelen tek çatlak boyunca oluşmaktadır. Kompozit laminatlardaki yorulma
hasarı, matris çatlağı, su ve nemin neden olduğu aşınma, arayüzey ayrılması ve fiber
kırılması gibi hasar modlarını içeren değişik kombinasyonları kapsar [16]. Her tip
hasarın şekli, malzeme özelliğine, tabaka sıklığına ve yükleme şekline bağlı olarak
değişik şekillerde meydana gelebilir [17]. Yorulma sonucu oluşan bu hasarlar dinamik
yüklerin şiddeti arttıkça hasarlar daha kısa sürelerde meydana gelebilmektedir [18].
Aerodimanik açıdan enerji verimliliğine katkı olarak kanatların dayanıklılığın korunmasında, malzemenin tüm dış etkilere karşı yüzey kalitesini ve bütünlüğünü kaybetmeden hafif ve düşük maliyetli olma beklentileri bulunmaktadır. Rüzgâr türbin kanatlarından yüksek verim elde edilebilmesi, kanadın her bir kısmı için doğru malzeme
seçimi ile mümkün olmaktadır [19, 20].
Seçilen malzemelerin çalışma süresi boyunca ortamın korozyon etkilerine, zorlu hava
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şartlarına ve bu hava şartlarındaki değişimler gibi olumsuz etkilere karşı dayanıklı
malzemeler olması gerekmektedir [15]. Bu sebeple, geniş yapılarda iyi bir tercih olarak görülen polimer esaslı kompozit malzemeler rüzgâr türbin kanatlarında da kullanılmaktadır. Geniş yapılı uygulamalarda kompozit malzemelerin seçilmesinin nedeni,
yüksek güç-yoğunluk ve yoğunluk-sertlik oranları ile tokluk ve yorulma performanslarının iyi olması olarak ifade edilmektedir [21].

3.1 Kompozit Rüzgâr Türbini Kanat Malzemeleri
Rüzgâr türbin kanatları, rüzgâr türbin sistemlerinin anahtar elemanıdır ve çalıştıkları
süre boyunca statik ve dinamik yüklere maruz kalmaktadırlar. Kanatlarda oluşacak bir
problem sistemde genel bir arızaya yol açabilmekte, bu nedenle malzemelerin yüksek eğilme dayanımına sahip olmaları gerekmektedir [22, 23]. Kanatların üretiminde
mukavemet ve sertlik özelliklerinden dolayı fiber takviyeli plastik (Fiber Reinforced
Plastics - FRP) kompozitler kullanılmaktadır [24, 25].
Dünyada kompozit malzeme üretiminde artış gözlemlenmektedir. Kompozit malzeme
üretimindeki bu artışın en hızlı olduğu sektör, enerji sektörü olmuştur. Bu sektördeki
kompozit malzeme kullanım oranı, 2002 yılına göre günümüzde 5 kat artmıştır. 320
bin ton ile enerji sektöründeki kompozit kullanım oranı dünyada ağırlıkça %7’e ulaşmış ve 3,6 milyar evroluk bir piyasa hacmine karşılık gelmektedir.
Ülkemizde enerji dar boğazının aşılmasında önemli katkılar sağlayacağına inanılan ve
teşvik edilen rüzgâr enerjisinin önümüzdeki kalkınma planı döneminde yıllık %18-20
civarında bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Bu konuda en hızlı gelişimin rüzgâr
enerjisine paralel olarak türbin kanatları konusunda olacağı düşünülmektedir [26, 27].
Rüzgâr türbin kanat kesitlerine bakıldığında (Şekil 2) oldukça farklı malzemelerden
Yüzey

Son Kat: Poliüretan Boya, Jelkot veya Epoksi
Jelkot
Astar

Monotit Laminant
Kabuk Reçine Reçine: Epoks, Poliester veya
Vinilester
Kesme Ağı Takviye: Cam, Karbon veya
Aramid Elyaf
Kök İnfüzyon

Sandvic Laminant
Birleşimler Yapısal
Yapıştırıcı
Kor Malzemesi Köpük, Balsa veya Bal Peteği
Yıldırım Koruması Metal Profili veya İletken Tel
Ana Kiriş Takviye: Tek Eksenli Cam veya Karbon Elyaf

Şekil 2. Rüzgâr Türbin Kanadının Farklı Malzemelerden Oluşan Kısımları [28]
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Üst Yüzey

Çekirdek
Yapıştırma Yüzeyi

Alt Yüzey

Üretilen
Sandviç Panel

Şekil 3. Sandviç bir Yapının Temel Elemanları

meydan geldiği görülmektedir. Bunun ana sebebi, kanadın her kesiti için maruz kaldığı kuvvetlere göre malzeme seçimi yapılmasıdır; yani sadece o kuvvete karşı koyabilecek (yön, açı ve vektörel büyüklük) mukavemet değerlerine sahip malzemeden
tasarlanmaktadır. Böylelikle kanat ağırlığı mümkün oldukça en aza çekilmiş olur [28].
Laminant sandviç yapı ayrıntılı olarak incelendiğinde (Şekil 3), temel olarak üç elemana sahip olduğu görülmektedir. Bu yapının en dış kısmında alt ve üst yüzeyler,
ortasında kor olarak da adlandırılan çekirdek ve bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılan yapıştırma yüzeyinden oluşmaktadır. Sandviç yapının orta kısmında yer alan çekirdek malzemenin ana görevi alt ve üst yüzeyler arasındaki mesafeyi koruyabilmektir. Yüzeyler arası mesafe, sandviç malzemenin kesit alanına ait atalet momentinin
ve bükülme rijitliğinin yüksek olmasını sağladığı için önemlidir. Alt ve üst yüzeyler
ince olmasına rağmen dayanımı yüksek bir malzemeden olması beklenirken, çekirdek
malzeme için düşük mukavemetli ve hafif olan malzemeler tercih edilir. Böylelikle
rijit ve yüksek dayanımlı bir yapı oluşturulmasının yanı sıra, konstrüktif açıdan da
minimum ağırlıklarda bir eleman elde edilmiş olur [29].
Alt ve üst yüzeyler fiber takviyeli plastik kompozitlerden oluşmaktadır. Rüzgâr türbin
kanatları için kullanılacak olan kompozit malzemelerin matris (ana) malzemesinde,
profil kiriş uzunluğu 3 m’ye kadar olan türbin kanatlarında polyester reçineler seçilirken, 3 m’den sonra vinilester veya epoksi reçineler matris malzemesi olarak seçilmektedir [10]. Takviye elamanı olarak daha düşük yoğunluklu ve daha yüksek gerilme
mukavemetine sahip olmaları nedeniyle cam fiber, karbon fiber [30] ya da aramid
fiber seçilmektedir [31, 32].
Tablo 1’de, kompozit rüzgâr türbin kanat malzemelerinde en çok kullanılan takviye
elemanları; ve Tablo 2’de, en çok kullanılan matris elemanlarının mekanik özellikleri
görülmektedir [33].

32

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 690, s. 27-44, Ocak-Mart 2018

Kompozit Rüzgâr Türbin Kanatlarının Yorulma Ömrüne ve Dayanımına Bağlı Olarak Malzeme Seçimi ve Gelecek Projeksiyonu

Tablo 1. Cam, Karbon ve Aramid Fiberlerinin Mekanik Özellikleri (HM, HM1,2 yüksek modül; LM düşük
modül; HT yüksek gerilme mukavemeti; HST yüksek gerinim; IM orta seviye) [33]

Fiber Türü

Çekme
Yoğunluk
Mukavemeti
(Mgm-3)
(GPa)

Elastisite
Modülü
(GPa)
Boyuna

Enine

Kırılma
Deformasyonu
(%)

Termal İşlem
Katsayısı
(10-6K-1)
Boyuna

Enine

Cam
E

2,60

2,4

73

73

3,8

5

5

R

2,53

3,5

86

86

4,1

4

4

5,4

2,1

-2

17

0,35

-1,5

30

1

-0,2

1,5

-0,5
-0,1

Aramid
HM

1,45

3

130

LM

1,44

2,8

65

4,3

Karbon

  

HM1

1,96

1,75

500

HM2

1,8

3

300

HT

1,78

3,6

240

5,7
15

HST

1,75

5

240

2,1

IM

1,77

4,7

290

1,6

10

Tablo 2. Polyester, Vinilester ve Epoksi Reçinelerinin Mekanik Özellikleri [33]
Özellikler

Polyester

Vinilester

Epoksi

Yoğunluk (mg m )

1,1-1,46

1,15

1,11-1,4

Sertlik (Rockwell M)

70-115

-3

80-110

Çekme Mukavemeti (MPa)

42-91

73

28-91

Çekme Modülü (GPa)

2-4,5

3,5

2,4

Eğilme Mukavemeti (MPa)

103

80

Eğilme Modülü (GPa)

4,2

3,5

Kırılma Deformasyonu (%)

1,25

4- 7

Termal İşlem Katsayısı (10-6K-1)
Isıl Çarpılma Sıcaklığı (°C)

9,9-18
100-125

53

8,1-11,7
110-150

4. KOMPOZİT MALZEMEDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Rüzgâr türbinlerinde malzeme seçimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Malzeme seçiminde performans gereklilikleri, malzemenin güvenilirliği, emniyeti, çevre
üzerine fiziksel etkisi, kolay bulunabilir ve erişilebilir olması, geri dönüşümü ve ekonomik faktörler önemlidir. Bu özelikler içinde en önemli faktör mühendislik tasarı-
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mının yapılabilmesi için malzemenin mekanik, termal ve kimyasal gibi özellikleridir
[34].
Rüzgâr türbin kanatlarında gerek performansı arttırmak için gerekse maliyetleri aşağı
çekmek için malzeme iyileştirme adına hem takviye elemanları hem de matris elemanları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

4.1 Takviye Malzemeleri
Endüstriyel yüksek performanslı elyafa duyulan talep her geçen yıl artmaktadır [35].
Özellikle E-cam düşük maliyetli ve kabul edilebilir mekanik özellikleri nedeniyle takviye elemanı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır [36]. Geleneksel cam elyaf polimer kompozitler rüzgâr türbin kanatlarında yaygın olarak kullanırken alternatif, daha
güçlü, daha sert ve daha hafif kompozit elyafların en önde geleni karbon elyaflara ilgi
büyümektedir [37]. Günümüzde hibrid kanatların üretimi için, karbon ve cam elyaflar
temel malzeme olarak kullanılmaktadır [36].
Karbon fiberler hemen hemen saf karbondan oluşan, grafit olarak adlandırılan hekzagonal şekliyle kristalografik bar kafes yapısındadır. Son yıllarda özellikle rotor kanatlarının boylarının uzamasıyla birlikte artan mukavemet değerlerini karşılamasından
ve daha ekonomik hale gelmesinden dolayı karbon fiber kompozitlere olan ilgi artmıştır. Karbon fiber kompozitler, çok yüksek sertlik, yüksek mukavemet, hafiflik ve
düşük yoğunluğun mükemmel bir karışımını sergilemektedir [34].
Shan ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda [38, 39], camkarbon hibrit kompozitler statik ve dinamik yorulma yükleri altında cam kompozitlerle karşılaştırılmış ve hem suda hem de havada daha uzun kullanım ömrüne sahip
oldukları kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra, Park ve arkadaşları, epoksi matris içerisinde
bazalt ve elyaf takviyesini birlikte kullanarak farklı denemeler gerçekleştirmişlerdir
[40]. Wu ve arkadaşları, cam-bazalt hibrit kompozit kullanarak gerçekleştirdikleri
çalışmalarında ise hibrit etkinin yorulma ömrü değişkenliğini azaltabileceğini farketmişlerdir [41]. Bir başka çalışmada ise Chikhradze ve arkadaşları, rüzgâr türbini kanat malzemelerinde pahalı, yüksek mukavemet ve modüllü karbon fiberlerin yerine
%20-30 bazalt elyaf kullanımının önerilebileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, karbon
elyafların bir kısmının daha ekonomik olan bazalt elyaflarıyla değiştirildiğinde, malzemenin burulma momenti altında çalışma kapasitesini muhafaza edebileceğini ifade
etmektedirler [42].
Yaygın olarak kullanılan bir diğer önemli elyaf çeşidi ise aramiddir. Aramid elyaflar
kristal yapısından kaynaklı yüksek spesifik tokluk oranı ve gücün yanında yüksek termal stabilite sunmaktadır. Bu sebeple diğer malzemelere göre daha yüksek performans
gösterebilmekte olduklarından ticari ve akademik olarak ilgiyi üzerlerine çekebilmek34
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tedirler [43, 44]. Aramid elyaflar, polimer matrisin etkin gruplarına kimyasal direnç
gösterdiklerinden kompozit malzeme üzerinde zayıf arayüzey yapışmasına sebep olmaktadırlar [45, 46]. Fakat, hibrit kullanımıyla daha iyi sonuçlar alındığı bilinmektedir. Aramid/karbon ve cam/karbon hibrit malzemeler için yapılan bir araştırmada
[47], aramid/karbon hibritte delaminasyon (katmanlarda ayrılma) gözlemlenmezken,
cam/karbon hibritte ciddi ölçüde delaminasyon oluştuğu görülmüştür. Ayrıca karbon
ve aramid fiberlerin hibrid kompozitleri, karbon fiber kompozit malzemelerin darbe
direncini artırmak için üretilmektedir [34].

4.2 Ana Malzemeler
Ana malzemeler üzerine yapılan iyileştirme çalışmaları Tablo 3’te özetlendiği gibi,
genellikle epoksinin farklı malzelerle hibrid bir karışım meydana getirerek gerilim
direnci, uzama yüzdesi ve Young modülü değerlerinin iyileştirilmesi üzerine odaklanmıştır.
Liu ve arkadaşları, epoksi soya yağı/montmorillonit nano kompozitlerinde gerçekleştirdikleri bir çalışmada malzeme karakterizasyonu yaparak gerilim direnci, uzama
yüzdesi ve Young modülü değerlerini incelemişlerdir. Epoksi matrise katılan kil oranları sırayla %0,5, 8 ve 10’dur [48]. Yapılan deneyler sonucunda Tg sıcaklık değerlerinin saf epoksi reçineye göre yüksek olduğu görülmüştür. En yüksek Tg sıcaklık
değerleri ise %5 kil oranında elde edilmiştir. Bu bilgiye ek olarak kompozitlerde ana
malzemeyle beraber kil kullanımı, epoksi reçinenin Young modülü, uzama yüzdesi
ve gerilim direnci değerlerinin de artırmasını sağlamıştır. Bu değerler için ise en iyi
sonuç, kil oranın %8 olduğu malzemeden elde edilmiştir.
Chatterjee ve Islam ise epoksi reçinede takviye elemanı olarak Titanyum dioksit (TiO2)
tercih etmişler ve 5-40 nm boyutlarında ve %0,5-2 oranlarında parametre değerlerinde
çalışmışlardır. Sonuçlar TGA, DMA, TEM yöntemleriyle incelemişlerdir. Oluşturulan
kompozit malzemelerden gerilim modülü, esneklik modülü, Tg sıcaklık değeri ve termal dayanıklılık değerleri açısından incelendiğinde en iyi sonuç, 5 nm boyutunda ve
%1 TiO2 oranında kullanılan kompozit malzeme için elde etmişlerdir [49].
Etika ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, ana malzeme olarak D.E.R. 354 ticari epoksi reçineye kil ve karbon siyahı (carbon black - CB) ekleyerek modifiye etmişlerdir.
Gerçekleştirdikleri bu çalışma ile reçinenin elektriksel ve mekanik özellikler üzerine
takviye elemanlarının etkisini araştırmışlardır. Kompozit malzemelerde karbon siyahı
ve kil oranları kütlece, sırasıyla %2,5 ve %0-5 olarak eklenmiştir. Oluşturulan yeni
malzemelerin SEM analizinden çıkan sonuca göre, karbon siyahı agregatlarının ana
malzemenin içerisinde düzenli bir dağılıma sahip olduğu ve kendi aralarında uyum
sağlandığı gözlemlenmiştir. Buna karşılık karbon siyahının ve kilin eşit oranlarda kulEngineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 27-44, January-March 2018
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lanıldığı malzemelerde bu uyum görülememiştir. Elektriksel özelliklere bakıldığında
ise %2,5 oranında karbon siyahı ve %0,05 oranında kil içeren malzemelerin daha
yüksek elektrik geçirgenliğe sahip olduğu ortaya konulmuştur. Kil oranının %0,05’ten
artması halinde ise kompozit malzemelerin elektiriksel geçirgenliği kötü yönde etkilenmiş ve düşüş yaşanmıştır. Saf epoksi reçine ile karbon siyahı reçinenin mekanik
özellikleri incelendiğinde ise karbon siyahı reçinenin mekanik özelliklerinin daha
yüksek olduğu görülmüştür [50].
Li ve arkadaşları, epoksi harcını öğütülmüş kalsiyum karbonat ilave ederek özelliklerini geliştirmek üzere bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmaları sonucunda, epoksi harcının içine öğütülmüş kalsiyum karbürün eklenmesiyle basınç dayanımının eğilme mukavemetine oranı büyük bir artış göstermiştir. Buna ek darbe, tokluk direncinde
büyük ölçüde öğütülmüş kalsiyum karbür eklenmesiyle gelişme sağlamıştır [51].
Tablo 3. Kompozit Malzemelerin Ana ve Takviye Malzemelerinde Yapılan İyileştirme Çalışmaları
Malzeme

Yapılan
İşlem

Çalışmanın
Amacı

Araştırmacılar

Aramid Elyaf

Karbon ile hibrit kullanımı

Darbe direncini artırmak

Edwards [33]

Karbon Elyaf

Cam ile hibrit kullanımı

Su ve karada kullanım ömrünü
artırmak

Shan ve Liao [38]

Karbon Elyaf

Cam ile hibrit kullanımı

Su ve karada kullanım ömrünü
artırmak

Shan ve ark. [39]

Cam Elyaf

Bazalt ile hibrit kullanımı

Yorulma ömründe iyileşme

Wu ve ark. [41]

Karbon Elyaf

Bazalt ile hibrit kullanımı

Daha ekonomik bir malzemeyle
burulma moment altında çalışma
kapasitesini korumak

Chikhradze ve ark.
[42]

Aramid Elyaf

Karbon ile hibrit kullanımı

Delaminasyon etkisini azaltmak

Song [47]

Epoksi Reçine

Soya yağı/kil karışımı

Gerilim direnci, Young modülü ve
% uzama miktarı

Liu ve ark. [48]

Epoksi Reçine

Titanyum dioksit

Gerilim modülü, esneklik modülü,
Tg ve termal dayanıklılığı

Chatterjee ve
Islam [49]

Epoksi Reçine

Karbon siyahı ve kil

Elektriksel geçirgenlik ve mekanik özelliklerinde iyileşme
sağlamak

Etika ve ark. [50]

Epoksi Reçine

Kalsiyum karbonat

Basınç dayanımının eğilme
mukavemetine oranında artış
sağlamak

Li ve ark. [51]

Epoksi Reçine

Bazalt ve silisyum karbür

Dayanıklılığı arttırmak

Chikhradze ve ark.
[42]
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Chikhradze ve arkadaşları, karbon elyafta yaptıkları çalışmanın bir benzerini epoksi
reçine içinde tekrarlamışlardır. Deneylerinde silisyum karbür ve bazalt kullanmışlardır. Deney sonuçlarında silisyum karbür ilaveli epoksi reçinenin dayanıklılık katsayısı
0,21 iken bazalt ilaveli epoksi reçinenin dayanıklılık katsayısı 0,24’e çıkmıştır. Sonuç
olarak, rüzgâr türbin kanat malzemesinde kullanılacak olan epoksi reçineye katkı olarak silisyum karbürün kullanılmasının mukavemetine daha fazla katkı sağlayacağını
belirtmişlerdir [42].
Ana malzemeler üzerine yapılan iyileştirme çalışmaları Tablo 3’te özetlendiği gibi,
genellikle epoksinin farklı malzelerle hibrid bir karışım meydana getirerek gerilim
direnci, uzama yüzdesi ve Young modülü değerlerinin iyileştirilmesi üzerine odaklanmıştır.

5. RÜZGÂR TÜRBİN KANATLARINDA OLASI GELECEK
BEKLENTİLERİ
Avrupa Birliği’nin 2050 yılı için sera gazı emisyonlarının bugüne oranla %80-95 oranında azaltılması yönündeki hedefinin tek gerçekleşme ihtimali bu tarihe kadar (yarısı
rüzgârdan sağlanmak şartı ile) %100 yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ile olacaktır. Rüzgâr enerjisi AB’nin enerji politikası hedeflerine katkı sağlayacak, rekabet
gücünü artıracak, enerji güvenliğini sağlayacak ve iklim değişikliğine karşı büyük bir
mücadele azmi katacaktır [52]. Bu kapsamda, önümüzdeki yıllar yenilenebilir enerjilere olan yatırımların artacağı ve özelliklede güneş ve rüzgâr araştırmalarının ön plana
çıktığı yıllar olarak karşımıza çıkacaktır.
Rüzgâr Türbinlerinin bilinen tarihi milattan sonraki ilk yüzyıla dayanmaktadır. İlk
kez Yunan mühendis Heron’un rüzgâr enerjisinin kullanımını tanımlamış, daha sonra
bu sistem İran’da geliştirilerek yel değirmenlerinin ortaya çıkması sağlanmıştır [53].
Sonrasında Charles F. Brush ilk rüzgâr güç makinesini kullanarak elektrik üretimini
gerçekleştirmiştir. Dane Poul la Cour’un bulduğu hızlı dönen rüzgâr türbin kanatlarıyla başlayan gelişmeler günümüzde halen devam etmektedir [34].
Rüzgâr türbin kanadı üretimindeki teknolojik gelişmeler son yirmi yılda büyük aşama kaydetmiştir. Kanat yapımında özellikle çevrim zamanının minimize edilmesi
ve maliyetlerin düşürülmesinin yanında, ortaya çıkan dayanım hatalarının giderilmesine odaklanılmıştır. Türbin kanat yapım tekniği endüstriyel olarak bot imalatından
esinlenerek geliştirilmiştir. Vakum infüzyon yöntemi ise üretim teknolojisinde en üst
yöntem olarak karşımızda durmaktadır. Prepreg ve reçine kombinasyonu kanat performansını yukarı çeken diğer özelliklerdir. Üretim teknolojisindeki ilerlemeler günümüzde çokça konuşulan ve kısmen hayata geçirilmiş olan ATL (Automated Tape
Layup) veya AFP (Automated Fiber Placement) olarak anılan otomatik fiber yerleştirEngineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 27-44, January-March 2018
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me üretim tekniği hem hataları minimize etmekte hemde işçilik maliyetlerini optimize
etmektedir [54].
Avrupa Birliği tarafından düşük karbon enerji teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde
malzeme araştırmalarına yönelik yapılan yol haritası çalışmasında [55], akıllı malzemeler kullanılarak mekanik özelliklerin iyileştirilmesi ve spesifik ağırlığın azaltılması, rotor performansının iyileştirilmesi, dayanma süresinin uzatılması, üretim çevrim
süresinin ve kanat maliyetlerin azaltılması yönündeki iyileştirmeler üzerine odaklanılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle fiberle kuvvetlendirme, bükme ve birleştirme
teknolojilerinin yanında, aşınmalara karşı kaplama, kendi kendini temizleme ve UV
koruma teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur.
Mandell tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, kanatlar üzerinde reçine etkisi
araştırılmış ve polyesterlerin, düşük maliyetli, düşük performanslı fakat hızlı proses
edildiği; Vinilesterlerin orta düzeyde olduğu; Epoksi reçinelerin, yüksek maliyetli,
yüksek performanslı fakat yavaş proses edildiği; Polydicyclopentadiene malzemenin
ise yeni, potansiyel, düşük viskozite ve yüksek tokluk içerdiği ifade edilmektedir [56].
Fa ve Ting tarafından gerçekleştirilen 2000-2013 yıllarını kapsayan bibliometrik çalışmada, uzmanların önerileri doğrultusunda, türbin kanat imalatında epoksi reçine,
cam fiber, karbon fiber, biyonik tasarım, açık kalıp döküm prosesi gibi 18 anahtar teknolojiye ulaşılmıştır. Kanat uzunluğu, kurulu güç ve yıllara göre kategorize ettikleri
kanat üretim teknolojisinde, 2030-2050 yıllarını kapsayan kısımda 40-60 metre kanat
uzunluğuna ulaşacağını ve 1000 TW kurulu güç için yaptıkları yaklaşımda epoksi reçinelerden MW düzeyindeki kanatlar için vinilester reçinelerin daha ekonomik olarak
tercih edileceğini; fakat daha geniş türbin kanatlarında karbon fiber kullanılacağını ifade etmişlerdir [57].

Şekil 4. Yöntemler Üzerinden Kanat Boy ve Ağırlıkları [58]
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Lekou tarafından üretim yöntemlerine göre kanat boy ve uzunluklarının karşılaştırıldığı bir çalışmada, 45 m’nin üzerindeki kanat genişliklerinde ancak prepreg yöntemi
kullanılarak yapılan üretimin optimum olabileceği ifade edilmekteyken [58], daha küçük kanat boy ve ağırlıklarında ise elle yatırma ve infüzyon tekniğinin uygun olacağı
bildirilmiştir [59].
Termoset ve termoplastik malzemeler karşılaştırıldıklarında polyester, vinilester ve
epoksi gibi termoset malzemelerin kolay proses edildiği; fakat uzun kürleme süresi
ve kalın malzemelerin kürlenmesi sırasında dışarı ısı veriyor olmasının dezavantaj olduğu ifade edilmiştir. Termoplastik malzemelerde ise yüksek tokluğa sahip olmasının
yanında geri dönüşebilir olmasının büyük bir avantaj olduğu; fakat yüksek proses sıcaklığı ve basıncı gerektirdiğinden oldukça maliyetli olduğu ifade edilmektedir [56].

6. SONUÇ
Rüzgâr türbin kanadı, rüzgârı toplamada önemli bir role sahip kritik bir bileşendir.
Daha fazla rüzgâr yakalayıp, daha çok enerji üretmek için rüzgâr türbinlerinin boyutları artırılmaktadır ve bu eğilim gelecekte de devam edecektir [10]. Bununla birlikte,
sürekli aerodinamik kuvvetlere maruz kaldığı için hasara en açık türbin parçasıdır.
Rüzgâr türbinlerinin kanat kısımlarında meydana gelen hasarların en önemli sebebi
kanatlarda meydana gelen yorulmadır. Bu hasarlar genelde pervanelerin kök bölgesine bağlandığı yerlerde meydana gelir. Yorulma sebebiyle meydana gelen bu hasarlar
yüksek yorulma yüklerinde daha kısa sürelerde meydana gelir [60]. Rüzgâr türbin
kanatlarında oluşabilecek hasarları önlemek için kullanılan malzemeler büyük önem
taşımaktadır. Seçilen malzemenin zor hava şartlarına, bu hava şartlarındaki değişimlere ve korozyon gibi olumsuz etkilere dayanıklı malzemeler olması gerekmektedir
[15]. Bu yüzden geniş yapılarda iyi bir tercih olarak görülen polimer esaslı kompozit
malzemeler rüzgâr türbin kanadında kullanılmaktadır. Geniş yapılı uygulamalarda
kompozit malzemelerin seçilmesinin nedeni, yüksek güç-yoğunluk ve yoğunluksertlik oranları ile tokluk, yorgunluk performanslarının iyi olmasıdır [21].
Yapılan araştırmada görülmüştür ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte kompozit malzemeler, yapıların verimliliğine katkı sağlayarak artırması ve ürüne ilişkin sorunlara
çözüm olabilmesi gibi faydaları sayesinde oldukça dinamik bir yapı elde etmiştir. Bu
da çok ve farklı sayıda sektöre girebilmesini ve buna bağlı olarak artan bir kullanıma
sahip olmasını sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi olan rüzgâr enerjisi sektörü, temiz
enerji kullanımının öneminin artması ve elektrik enerjisi üretimi güvenilirliği ve maliyetinin ürettiği enerjiye kıyasla uygun olmalarından dolayı her geçen gün kurulan
rüzgâr türbinlerinin sayısının ve kapasitesinin artmasına sebep olmaktadır. Son yıllarda rüzgâr enerjisi sektöründeki tüm firmaların istatistiki olarak ürettikleri güç miktarı
yükselmiş ve rüzgâr türbinlerinin elektrik enerjisi üretiminde önemli bir unsur olarak
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türbin kanadı, malzemesi, tasarımı ve üretim şekli ile daha çok çalışılan bir AR-GE
konusu haline gelmiştir. Artık günümüzde türbin verimliliğinde ciddi oranda etkisi
olduğu kabul edilen rüzgâr türbini kanatları üzerine daha çok araştırma çalışmaları
yürütülmekte ve bunun üzerine AR-GE yatırımları yapılmaktadır.
Kompozit teknolojisi ile rüzgâr türbin kanatlarındaki gelişmeler paralel olarak devam etmektedir. Rüzgâr türbin kanatlarının uzun yıllar hizmet verebilmesi için kanat
yapısının dayanımının ve yüzey kalitesinin artırılması amacıyla hem hammaddelerin
yapısal özelliklerinde hem de üretim yöntemlerinde gelişmeler/iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu yüzden, gerek takviye elemanında gerekse matris elemanlarında çeşitli
maddeler ilave edilerek ya da elyafların hibrit kullanımlarıyla daha üstün özellikli
kompozit malzemeler üzerinde çalışılmaktadır.
Takviye elemanlarının hibrit kullanımı (cam-karbon ve karbon-aramid) hakkında pek
çok çalışma yapılmıştır. Mekanik özelliklerin iyileştirilmesini amaçlayan hibrit elyafların üretilmesi, aynı zamanda karbon elyafların maliyetlerinin de aşağı çekilmesini
hedeflemektedir. Cam-karbon hibrit kompozit malzemenin cam elyaf takviyeli kompozit malzemelerle karşılaştırıldığında daha üstün mekanik özelliklere sahip olduğu
sonucuna varılmıştır. Ancak delamisnasyon açısından incelendiğinde, karbon-aramid
hibrit kompozit malzemesinin cam-karbon hibrit kompozit malzemelere kıyasla daha
iyi olduğu vurgulanmıştır. Bunların dışında, bazalt gibi hammaddelerin de ilave malzeme olarak kullanımı mevcuttur. Aynı zamanda bazalt, epoksi güçlendirilmesinde de
kullanılan bir maddedir. Kompozit rüzgâr türbin kanat malzemelerinde yaygın olarak
kullanılan epoksi reçine güçlendirilmesinde kalsiyum karbonat ve silisyum karbür
kullanımıyla da araştırmalar yapılmaktadır. Epoksi reçineler için yapılan çalışmalarda
genellikle malzemeler nano boyutta tozlar halinde kullanılmıştır. Ayrıca, genel olarak
en fazla %25 oranında ilave malzeme kullanılmıştır.
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ÖZ
Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform duvar ısı akılı dairesel bir bakır
boru boyunca laminer akış için deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneysel çalışmada, grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi artışı ve basınç düşüşü özellikleri değerlendirilirken, sayısal çalışmada korunum denklemleri üç boyutlu olarak sonlu hacim yöntemi olan CFD paket programının (ANSYS 15.0-FLUENT) kullanılmasıyla
tek fazlı akışkan kabulüyle çözülmüştür. Taban akışkanı olarak kullanılan saf suyun ısı transfer katsayısı ve basınç
düşüşü ölçülmüş ve ilgili bağıntıdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Sayısal çalışmada elde edilen boru
yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında ortalama %2 hata ile birbiriyle
uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmada, %0,01 ve %0,02 hacimsel konsantrasyonlu GO-su nanoakışkanının ısı
transferi artışında ısı akısının, nanoparçacık hacimsel konsantrasyonunun ve hacimsel debinin etkileri sunulmuştur. %0,02’lik konsantrasyonda GO-su nanoakışkanının ısı taşınım katsayısı artışı değeri (hnf /hbf), 1,5 l/dk’lık debi
(Re=2023) ve 2536.62 W/m2 (350 W) ısı akısı değerinde %13,9 olmaktadır. Bununla birlikte, yük kaybı (hK) ve
sürtünme faktörü için en yüksek artışlar %0,02 GO ve 1,5 l/dk’lık debide sırasıyla %8,37 ve %7,95’tir. Sonuçlar,
GO nanoakışkanının ısı transferi uygulamalarında geleneksel çalışma akışkanlarına iyi bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermektedir
Anahtar Kelimeler: Nanoakışkan, grafen oksit (GO), taşınım ısı transfer katsayısı

Experimental Investigation of the Effect of Nanofluid Including
Graphene-Oxide Nanoparticles on Convective Heat Transfer and
Pressure Drop Enhancement in a Straight Pipe
ABSTRACT
In this paper, convective heat transfer of graphene oxide-water (Graphene oxide) nanofluid in a laminar flow
through a circular copper pipe with uniform wall heat flux is investigated experimentally and numerically. In
experimental investigation, it is evaluated the heat transfer characteristics and the pressure drop of the graphene
oxide (GO)-water nanofluid when in numerical study, the finite volume method (ANSYS 15.0-FLUENT) is
employed to solve the conservation equations (continuity, momentum and energy equations) in three dimensional
domains by assuming single phase flow. The heat transfer coefficient and pressure drop of the DI (distilled)-water
used as base fluid is measured and compared with the corresponding data from the correlation. The datas of
nanofluid for surface temperature of the tube is satisfied within a 2% error for the numerical work compared with
experimental results. The effects of the heat flux, volumetric concentration and flow rate on the enhancement of
the heat transfer of GO-water nanofluid with volumetric concentrations of 0,01% and 0,02% are presented in the
study. The value of convective heat transfer coefficient enhancement (hnf /hbf) of the GO with 0,02% volumetric
concentration and flow rate of 1,5 l/min (Re=2023) is 13,9% for the heat flux value of 2536.62 W/m2 (350 W).
However, the max. increases in head loss and friction factor with 0,02% GO and 1,5 l/min are 8,37% and 7,95%
respectively. Finally, the results reveals that the GO-water nanofluid can be used as a good alternative conventional
working fluids in heat transfer applications.
Keywords: Nanofluid, graphene oxide (GO), convective heat transfer coefficient
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1. GİRİŞ
Isı değiştiriciler, güneş ısıtıcıları, nükleer reaktörler, soğutucular ve hidrojen depolama üniteleri gibi ısı transferi sistemlerinin performansı temel olarak su, etilen glikol
ve yağ gibi geleneksel ısı transferi akışkanlarının termofiziksel özelliklerine bağlıdır.
Su, yağlar ve glikoller ise düşük ısıl iletkenlikleri nedeni ile zayıf ısı transfer performansına sahiptirler. Günümüzde de akışkanların ısı transferi özelliklerini iyileştirmek
için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İlk başlarda, mikrometre hatta
milimetre boyutlu katı parçacıklar süspansiyon oluşturmak için taban akışkanlarına
karıştırılmıştır. Bununla birlikte, bu büyük boyutlu katı parçacıklar, mikro kanalların
tıkanması, boru hatlarının aşınması ve pratik uygulamaları kısıtlayan basınç düşüşünün artması gibi can sıkıcı sorunlara yol açmıştır. Aslında, sıvı süspansiyonlar başlarda yalnızca teorik bir ilgi alanı iken birtakım araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar
küçük başarılar göstermiştir. Parçacıkların boyutunun büyük olması ve küçük boyutlu
parçacıkların üretimindeki zorluklar diğer sınırlayıcı faktörler olmuştur. Bu nedenle,
Maxwell’ in önderliğinde 1881 yılında başlatılan ve ısı iletkenlik değerini arttırmak
için geleneksel ısı transferi akışkanlarına katı parçacıkların eklenmesi yenilikçi bir
fikirdir [1, 2]. Bu akışkanların özelliklerindeki iyileşmeler kritik bir öneme sahip olduğu için nanoakışkan olarak adlandırılan yenilikçi çalışma akışkanı üzerindeki araştırmalar da son zamanlarda ilgi odağı haline gelmiştir [3, 4].
Nanoakışkan, 100 nm ve daha küçük boyuttaki metal, metal oksit, karbon nanotüp
veya grafen parçacıkların genelde Newton kuralına uyan akışkanlar içerisine düşük
konsantrasyonlarda eklenmesiyle oluşturulan süspansiyon şeklindeki akışkanlara denilmektedir. Nanoakışkanlar, ısıl yayılım ve ısıl iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri iyileştirirken, mükemmel bir kararlılık ve taşınım ısı transfer katsayısı sağlamaktadır ve ayrıca basınç düşüşü ve pompalama gücünde taban akışkanında çok az bir
artış meydana getirmektedir [5, 6, 7]. Birçok araştırmacı, çeşitli metal [5, 8] ve metal
oksit nanoparçıklardan [6, 9], karbon nanotüpler [10], grafit [11] ve grafen nanoparçacıklar [12, 13] gibi karbon tabanlı nanoparçacıklardan elde edilen nanoakışkanların
termofiziksel özellikleriyle ilgilenmişlerdir. Geleneksel akışkanlara nanoparçacıkların
eklenmesinin ana fikrinin ısıl iletkenlikte iyileştirme yapılarak çalışma akışkanının ısı
transferi performansını artırmak olduğu düşünüldüğünde, araştırmaların yüksek ısıl
iletkenlik özelliğine sahip yeni malzemelere doğru odaklanılması normal kabul edilmektedir. Metal ve metal oksitlerle karşılaştırıldığında karbon malzemelerin yüksek
ısıl iletkenliği ve düşük yoğunluğu onları ilgi çekici hale getirmektedir [14,15,16,17].
Karbon tabanlı malzemelerden olan grafen, nanoteknolojinin çeşitli alanlarında
yaygın bir şekilde kullanılan en yeni nanoparçacıklardan biridir. Karbon elementinin bal peteği örgülü yapısı olan grafen, iki boyutlu düzlemsel yapıların çok ender
örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bilim dünyasında oldukça fazla he46
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yecan yaratan grafen aslında çok nadir bulunan bir malzeme değildir. Kullandığımız kurşun kalemlerin içindeki grafit, grafen tabakalarının üst üste binmesinden
oluşmaktadır. Grafen, karbon atomlarının tek düzlemde altıgen yapıda dizilmesiyle
oluşan iki boyutlu, bir atom kalınlığında, karbon allotropu bir yapıdır [18]. Grafen
bu yapısı sayesinde olağanüstü mekanik, ısıl ve elektriksel özellikler gösterdiği için
çoğu araştırmacının ilgisini çekmiştir [19]. Grafen, ısıyı çok iyi ileten bir malzemedir. Tek tabakalı grafen nanotabakasının oda sıcaklığındaki ısıl iletkenliği 5000 W/
mK ve yüzey alanı 2630 m2/g’dır [20].
Grafenin yüksek ısıl iletkenliği, diğer nano yapılarla hatta karbon nanotüplerle karşılaştırıldığında çok daha iyi bir performans sergilemektedir. Bu nedenle, grafen nanotabakaları içeren nanoakışkanların ısıl performans çalışması daha fazla ilgi görmektedir. Grafen suyu sevmez özelliğe sahiptir. Grafit oksitlenerek grafen oksite
dönüştüğünde ısıl iletkenliği grafitten daha düşük olmaktadır. Fakat grafen oksit suyu
sever özellikte olduğundan, kullanıldığı nanoakışkanda stabilite (kararlılık) artmakta
ve çökelme olmamaktadır [21]. Bu üstün özelliklerinden ötürü ve ayrıca grafen-oksit/
su nanoakışkanı hakkında literatürdeki çalışma sayısının oldukça az olması nedeniyle
deneysel olarak grafitten sentezlenen grafen oksit nanoparçacığı kullanılmıştır.
Nanoakışkanları ısı transfer sistemlerinde kullanabilmek için termofiziksel özelliklerinin yanında ısı taşınımı özelliklerinin de araştırılması gerekmektedir. Farklı tiplerdeki borular boyunca akan nanoakışkanlar için taşınım ısı transfer katsayısının deneysel olarak araştırılması değişik çalışmalarda uygulanmış [22] ve oksit, nitrid, metal,
elmas ve karbon tabanlı farklı tipteki parçacıklar nanoakışkanların hazırlanmasında
kullanılmıştır [23, 24]. Bu çalışmalardan başka, Ding vd. [15], yatay bir boru boyunca
CNT tabanlı nanoakışkanların taşınım ısı transferini araştırmışlardır. Laminer akışta
ve sabit duvar ısı akısı sınır şartında en yüksek taşınım ısı transfer katsayısı artışını
Re=800’de 970 mm uzunluk ve 4,5 mm iç çaplı boruda kütlece %0,5 konsantrasyonda %350’nin üzerinde bulmuşlardır. Wang vd. [25] ise 0,952 mm iç çaplı boruda
karbon nanotüplü nanoakışkan ile yaptıkları çalışmada %0,24’lük konsantrasyonda
Re=120’de %190 artış elde etmişlerdir. Abreu vd. [26] ise 6 mm iç çap ve 1200 mm
uzunluğundaki boruda 80 mm dış çap ve 20x10-3 nm uzunluğa sahip çok katmanlı
CNT için Re=1650’de %0,25 konsantrasyon için Nu sayısında %23’lük artış elde
etmişlerdir. Karabulut vd. [27] çalışmalarında, 8 mm iç çaplı ve 1830 mm uzunluklu bakır bir boruda %0,01 konsantrasyonlu MWCNT-su nanoakışkanının taşınım ısı
transferi artışında ısı akısı ve hacimsel debinin etkilerini araştırmışlardır. Re=2753’te
en yüksek ısı akısı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısında %20’lik
artış elde etmişlerdir. Baby ve Ramaprabhu [28], grafen-su nanoakışkanının artan taşınım ısı transferi hakkında deneysel bir araştırma yapmışlardır. %0,05 konsantrasyon
için 25 °C ve 50 °C sıcaklıklarda ısıl iletkenlikte sırasıyla %16 ve %75’lik artışlar elde
etmişlerdir. Ayrıca, ısıl iletkenlikle karşılaştırıldığında Nusselt sayısında daha fazla
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artışlar olduğunu görmüşlerdir. Üniform olarak ısıtılmış dairesel bir boruda farklı
konsantrasyonlarda grafen-su nanoakışkanının türbülanslı taşınım ısı transferi Akhavan-Zanjani vd. [29] tarafından çalışılmıştır. Nusselt sayısının genellikle nanoparçacıkların eklenmesiyle azaldığını ve ısı taşınım katsayısındaki %6,04’lük en yüksek
artışın Re=10850’de %0,02’lik hacimsel konsantrasyonda olduğunu saptamışlardır.
Akhavan-Zanjani vd. [30] yaptıkları bir diğer çalışmada, grafen-su nanoakışkanının
ısıl iletkenlik, viskozite ve ısı taşınımı katsayısını deneysel olarak ölçmüşler ve bu değişkenler üzerinde parçacık konsantrasyonunun ve Reynolds sayısının etkilerini araştırmışlardır. Isı taşınım katsayısını ölçmek için sabit ısı akısı sınır şartı altında iç çapı
4,2 mm, dış çapı 6 mm ve uzunluğu 2740.2 mm olan düz bir bakır boru kullanmışlardır. Re=1850’de %0,02’lik konsantrasyonda en yüksek artışları sırasıyla ısıl iletkenlik
için %10,3 ve ısı taşınım katsayısı için %14,2 olarak elde etmişlerdir. Mirzaei vd.
[31], içerisine tel bobin yerleştirilmiş dairesel bir boru boyunca sabit ısı akısı sınır
şartında grafen oksit-su nanoakışkanının ısı transferi ve basınç düşüşü özelliklerini
çalışmışlardır. %0,12’lik hacimsel konsantrasyonda taşınım ısı transfer katsayısında
yaklaşık %77’lik artış sağlamışlardır.
Bu çalışmada, %0,01 ve %0,02 hacimsel konsantrasyonda taban akışkanı olarak saf
su kullanılarak elde edilen grafen oksit (GO)-su nanoakışkanın ısı transferi ve basınç
düşüşü özelliklerini belirlemek amacıyla 20 mm iç çap, 24 mm dış çap ve 1830 mm
uzunluğa sahip yatay bakır bir boruda sabit duvar ısı akısı sınır şartında laminar bir
akış için deneyler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, sayısal hesaplama sonuçları
tek fazlı akışkan kabulüyle, Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim yöntemi olan ANSYS Fluent-15.0 programı kullanılarak çözülmesiyle zamandan bağımsız
olarak elde edilmiştir. Deneysel çalışmada 0,9 l/dk, 1,2 l/dk, 1,5 l/dk, olmak üzere üç
farklı hacimsel debi ile çalışılmış ve boru dış yüzeyine uygulanan sabit ısı akısı değerleri ise 1811.873 W/m2 (250 W) ve 2536.62 W/m2 (350 W)’dir. Deneylerde, akışkanın boruya giriş sıcaklığı ise 30°C’dir. Hacimsel debinin, nanoparçacık hacimsel
konsantrasyonunun ve ısı akısının grafen oksit-su nanoakışkanının taşınım ısı transfer
katsayısı ve basınç düşüşü üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmış ve taban
akışkanı olan saf suyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, farklı debi ve ısı akısı değerlerinde
hnf /hsu ve Nunf/Nusu değişimi olarak sunulmuş ve ayrıca boru duvar yüzey sıcaklığının
değişimi sayısal ve deneysel karşılaştırmalı olarak da incelenmiştir.

2. DENEYSEL YÖNTEM
2.1 GO Nanoakışkanının Sentezlenmesi ve Hazırlanması
Deneylerde kullanılan GO, grafitten sentezlenerek elde edilmiştir. GO sentezlenirken grafit, nitrit ve sülfirik asit ve ayrıca sodyum nitrat, hidrojen peroksit ve potasyum permanganat gibi çeşitli kimyasallarla işleme tabi tutulmuştur. Daha sonra saf
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suyla yıkanarak asitten ve kimyasallardan ayrıştırıldıktan sonra fırında kurutularak
GO nanoparçacığı elde edilmiştir [32, 33]. Sentezlenen GO’den iki aşamalı yöntem (two-step method) kullanılarak GO/su nanoakışkanı hazırlanmıştır. İki aşamalı
nanoakışkan hazırlama yöntemi, geniş çapta kullanılan bir işlem olup, doğrudan
taban akışkanıyla nanoparçacıkların bir araya getirilmesi ve nanoparçacık kümeleşmesinin önlenmesi amacıyla ultrasonifikatör cihazıyla ultrasonik titreşimler
meydana getirilerek karıştırılmasından oluşmaktadır. Bu amaçla çalışmada istenen
hacimsel konsantrasyona göre GO nanoparçacığı 0,1 mg hassasiyete sahip hassas
terazide tartılmıştır. Nanoparçacık tartım işleminden sonra kütlesel oranlar Eşitlik
(1) ile hacimsel orana çevrilmiştir. Yapılan deneylerde kullanılmak üzere hacimce
%0,01 ve %0,02’lik iki ayrı konsantrasyonda nanoakışkan hazırlamak amacıyla
4 lt saf suya 0,4 g ve 0,8 g GO nanoparçacığı katılmıştır. Tartım işlemi yapılan
GO nanoparçacığının taban akışkanı olan saf su ile karıştırılarak elde edilen nanokışkanın kararlılığının sağlanabilmesi için nanoakışkan 5 saat boyunca 50 Hz’lik
frekansa ve 230 W’lık maksimum güce sahip ultrasonifikatör cihazında bekletilmiştir. Hazırlanan nanoakışkan kullanıldıktan sonra bekletildiğinde de 2 ay gibi
uzun bir süre çökelme olmadan kararlılığını koruyabilmektedir. Ayrıca nanoakışkanın kararlılığının sağlandığına gözlemsel ve Zeta potansiyel ölçümleri sonunda
karar verilmektedir [34]. Bunun yanı sıra, burada anlatılan Grafen oksitin (GO)
sentezlenmesi ve nanoakışkanın hazırlanması işlemleri Cumhuriyet Üniversitesi
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiş olup, deneylerde kullanılan nanoakışkan buradan temin edilmiştir.

mp
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ρp
vp
vp
m pρf
							
=
=
=
v nf v f + v p m p m f m pρf + m f ρp
+
ρp ρf

Eşitlik (1)’deki mp, nanoparçacığın kütlesi; mf, taban akışkanın kütlesi; ρf ve ρp ise
sırasıyla taban akışkanının ve parçacığın yoğunluklarıdır.
Nanoakışkanın kararlılığının belirlenmesinde gözlemleme yöntemi dışında sık kullanılan yöntemlerden biri olan Zeta potansiyel ölçümü, parçacıkla temasta olan durgun
akışkan tabakası ve taban akışkanı ortamı arasındaki yük farkıdır. Zeta potansiyel, dağılımda aynı yüklü parçacıklar arasındaki itmenin derecesini göstermektedir. Yüksek
zeta potansiyelli (negatif veya pozitif) süspansiyonlar elektriksel olarak dengedeyken,
düşük zeta potansiyelli süspansiyonlar pıhtılaşma veya topaklanma eğilimindedirler.
Zeta potansiyeli 40-60 mV arası olan nanoakışkanların mükemmel bir kararlılığa sahip olduğuna inanılmaktadır [35]. Deneylerde kullanılan GO nanoakışkanının zeta
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potansiyel değeri ise 45-65 mV aralığındadır ki bu, kararlılık kriteri değeri olan 25
mV’un oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.

2.2 GO Nanoakışkanının Kararlılığı
Deney öncesi ve deney sonrası %0,01 hacimsel konsantrasyondaki GO nanoakışkanına ait fotoğraflar, Şekil 1a ve Şekil 1b’de gösterilmektedir. Şekil 1a ve 1b’ de de
görüldüğü gibi, deney sırasında havadaki oksijenle temas eden nanoakışkanın rengi
kararak daha koyu bir renk almaktadır. Oksidasyon reaksiyonu sırasında hidroksil
grupların GO nanoparçacıkların yüzeylerinin kenarlarına bağlanması nedeniyle GO
iyi bir su sever özelliğe ve suyla iyi bir uyumluluğa sahiptir. Bu nedenle, GO/su nanoakışkanları uzun süreli kararlılık sergilemektedirler [35].
a)

b)

Şekil 1. %0,01 Hacimsel Konsantrasyonda Grafen Oksit (GO) Nanoakışkanına ait Fotoğraflar: a) Deney
Öncesi ve b) Deney Sonrası

2.3 GO Nanoakışkanın Termofiziksel Özellikleri
Kütlesel olarak hazırlanan nanoakışkanların viskozite ölçümleri Pro koni ve plaka
gerilim kontrollü reometre ile yapılmıştır. Isıl iletkenlik ölçümü için literatürde de çok
sık kullanılan sıcak tel yöntemi kullanılmış ve bu amaçla, deneysel olarak KD2 Pro
ısıl iletkenlik ölçer cihazı kullanılmıştır. Nanoakışkanın yoğunluk ölçümü deneysel
olarak DMA 4200 yoğunluk ölçer cihazı ile yapılmıştır.
Özgül ısı, Pak ve Cho [36] tarafından önerilen analitik modellerle belirlenmiştir.
Tablo 1. 30 oC Sıcaklıkta Akışkanların Termofiziksel Özellikleri
Akışkan

k (W/mK)

ρ (kg/m3)

Cp (J/kgK)

µ (Ns/m2)

Saf su

0,6172

995,8

4178.4

803,4x10-6

GO (%0,01)

0,6696

996,1

4178.4

1000x10-6

GO (%0,02)

0,678

996,1

4178.4

1060x10-6
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c nf = (1 − φ ) c pbf + φc pp

(2)

Eşitlik (2)’de nf, p ve bf sırasıyla nanoakışkan, parçacık ve taban akışkanını belirtmektedir.
Taban akışkanı olarak kullanılan saf su ve %0,01 ve %0,02 hacimsel konsantrasyondaki GO nanoakışkanlarına ait termofiziksel özellikler Tablo 1’de gösterilmektedir.

2.4 Deneysel Sistem ve Kalibrasyon
Şekil 2’de gösterilen taşınım ısı transferi ve basınç düşüşünü ölçmek için oluşturulan
deneysel sistem temel olarak pompa, test bölümü, veri kaydetme bölümü, toplama
tankı ve soğutma bölümünden oluşmaktadır. Test bölümündeki bakır malzemeden
üretilen 1830 mm uzunluğundaki yatay borunun iç çapı 20 mm olup, boru et kalınlığı 2 mm’dir. Test kısmında boru yüzey sıcaklıklarını ölçmek amacıyla yerleştirilen kalibre edilmiş 13 adet J tipi yüzey termokuplu Şekil 3’te gösterildiği gibi,
giriş kısmından belli uzaklıkta yerleştirilmiştir. Ayrıca, bakır borunun giriş ve çıkış
kısımlarında akışkan sıcaklıklarını ölçmek için yine kalibre edilmiş J tipi daldırma
tip termokupl kullanılmıştır. Basınç farkını ölçmek amacıyla ise test bölümünde giriş
ve çıkışta 400 mbar’a kadar ölçüm yapabilen basınç sensörleri kullanılmıştır. Bakır
boru, sabit ısı akısı sınır şartını sağlamak amacıyla (en fazla 500 W) ısı yükü 50 W/m
olan nikel krom telden imal edilmiş rezistans ısıtıcı ile sarılmıştır. Direnç telinin üzeri çevreye olan ısı kaybını azaltmak için ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan 15
mm kalınlıklı cam yünü ile sarılarak yalıtılmıştır. Şebekeden alınan gerilim (voltaj)
değeri rezistans kontrollü ayarlanabilir güç ünitesi ile değiştirilerek, elde edilen watt
değeri, priz wattmetre ile ölçülmektedir. Sisteme sağlanan debi değeri, by-pass vanası
ile ayarlanarak dijital debimetreden görülmektedir. Sistemdeki debi değeri, yüzey ve
akışkan giriş-çıkış sıcaklıkları, basınç değerleri veri toplama sistemi ile her 5 sn’de
bir okunup bilgisayara gönderilerek veriler kayıt altına alınmaktadır. Test akışkanının
sistemdeki dolaşımı sirkülasyon pompası ile sağlanmaktadır. Toplama tankı, 10 l hacminde olup paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Soğutma bölümü ise 15 l kapasiteye
sahip olup, içerisinde 5,5 m boyunda ve 6 mm iç çapa sahip, soğutma yüzey alanını
artırmak amacıyla spiral şekline getirilmiş bakır boru bulunmaktadır. Test akışkanı
bu spiral şeklindeki bakır borudan geçerken şebeke hattından gelen ve test akışkanını
soğutmakta kullanılan su, soğutma bölümündeki giriş ve çıkış kısımlarından geçerek
sistemi terk etmektedir. Deney düzeneğinin bu kısmından sonra sisteme giriş yapan
test akışkanının istenilen sabit sıcaklıkta sisteme girmesi sağlanmaktadır.
Kalibrasyon süreci için seçilen çalışma akışkanı saf sudur. Tüm deneysel sistemin
güvenilirlik seviyesini artırmak için sisteme üç tip kalibrasyon testi uygulanmıştır.
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1) Isıtma devresi kapalıyken sistemin kararlığına bakılmış ve her bir termokupl arasındaki sapmanın %3’ten daha az olduğu bulunmuştur. 2) Sistemin enerji dengesi
açısından kararlılığına bakmak amacıyla borunun dış yüzeyinin adyabatik olduğu
varsayılarak, sistem çalışılan ısı yüklerinde (250 W, 350 W) test edilmiştir. Sisteme
sağlanan enerjide ortalama olarak en fazla %8 sapma belirlenmiştir. 3) Deneysel sistem, sabit ısı akısı altında (Re ≤ 3000) daimi akış için Shah denklemini [37] göz önüne
alarak kalibre edilmiştir. Bu kalibrasyon yapılırken termokupl ve borunun dış duvarı
arasındaki temas direnci ve boru duvarı boyunca iletim direnci göz önüne alınarak bu
etkiyi yok etmek amacıyla yapılmıştır. Boru boyunca her bir sıcaklık ölçüm yeri için
elde edilen kalibrasyon sabitleri, farklı nanoakışkanlarla deney yapılırken ilgili sıcaklık yerindeki ölçüm noktalarına uygulanmıştır. Shah denklemi gözetilerek yapılan
kalibrasyonlarda bu denklemden olan deneysel sapmanın yaklaşık %6 civarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deneylerde kararlı koşullara ulaşılması için 25-35 dakika
kadar bir zaman aralığı kadar beklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda zamanla bu
özelliklerin değişimine bakıldığında, değişimin %0,2’nin altında olduğu görülmüştür.

2.5 Taşınım Isı Transferinin Hesaplanması
Test borusuna sağlanan ısı transferi
Qsis=V.I

(3)

Dic = 20 mm

Ti, Pi

To, Po

Bakır
Boru
Yalıtım
Isıtıcı
Malzemesi

Veri
Toplayıcı

Bilgisayar

Debimetre

Soğutma
Ünitesi

Toplama
Tankı
Bypass
Vanası

Şebeke
Şebeke
Suyu Çıkış Suyu Giriş

Pompa

Şekil 2. Taşınım Isı Transfer Katsayısının Ölçülmesi İçin Kurulan Deneysel Düzenek
T1g, P1

T2ç, P2
T1 T2

Giriş

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T10

T9

T12

T13

Çıkış
50mm 50mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 200mm

200mm

200mm

Şekil 3. Deneysel Test Bölümünün Kesit Olarak Gösterimi
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Eşitlik (3)’teki V, voltaj değerini ve I ise akım değerini belirtmektedir.
Sisteme sağlanan sabit ısı akısı ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

q ′′ =

Qsis
Qsis
=
A s πDoc L

(4)

Eşitlik (4)’te, As, ısı transfer yüzey alanını; Doc ve L ise sırasıyla, borunun dış çapını
ve boru uzunluğudur.
Nanoakışkana olan ısı transferi

 nf c nf (To − Ti )nf 							
Q nf = m

(5)

Nanoakışkanın kütlesel debisi

 nf = ρnf u m A c
m

(6)

Eşitlik (5) ve (6)’daki ρnf , nanoakışkanın yoğunluğu; um, nanoakışkanın ortalama
hızı; cpnf , nanoakışkanın özgül ısısı ve Ac ise boru kesit alanıdır.
Deneyler sırasında, boru duvar sıcaklıkları, akışkan giriş ve çıkış sıcaklıkları, akışkanın hacimsel debisi, giriş ve çıkış basıncı ve sağlanan ısıl yük ölçülmüştür.
Nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

h nf ( x ) =

q ′′
Ts ( x ) − Tmnf ( x )

(7)

Eşitlik (7)’de x, test bölümünün girişinden olan uzaklığı; q,” ısı akısını; Ts (x), ölçülen noktasal duvar sıcaklığını simgelerken, Tm,nf (x) ise kesit boyunca akışkanın ortalama noktasal yığın sıcaklığı olup aşağıda belirtilen denklemden elde edilmektedir.

Tmnf ( x ) = Tmi nf +

q ′′ ⋅ P
⋅x
 nf ⋅ c pnf
m

(8)

Bu denklemde Tm,i akışkanın ortalama giriş sıcaklığını; P borunun çevre uzunluğunu;
 kütlesel debisini ve cpnf ise özgül ısısını belirtmektedir.
m
Eşitlik (7)’deki nanoakışkanın ısı taşınım katsayısı, Nusselt sayısı eşitliğinde kullanılmaktadır.

Nu nf ( x ) =

h nf ( x ) Dic
k nf

(9)
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Zorlanmış Taşınım Isı Transferi için Shah Denklemi
D 

Nu = 1.953  RePr ic 

x 

1

3




		
 RePr

D 

Nu = 4.364 + 0.0722  RePr ic 

x 

Dic 
≥ 33.3
x 

D 

RePr ic  <33.3

x 

(10)
Re≤3000

Eşitlik (10)’da Dic, boru iç çapı ve knf ise akışkanın ısıl iletkenliğidir.
Nanoakışkana ait Renf ve Prnf sayıları için bağıntılar aşağıdaki eşitliklerde (Eşitlik 11
ve 12) gösterilmektedir.
Renf =

Prnf =

ρnf .um .D
µ nf

c pnf µ nf
k nf

(11)
(12)

Eşitlik (11 ve 12)’deki µnf , nanoakışkanın viskozitesidir. Deneylerde basınçölçer tarafından kaydedilen değerler, sürtünme faktörünün belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Deneysel sürtünme faktörü

f=

∆P
2
 L   ρu m 
  
D  2 

(13)

ΔPnf, boru giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkıdır.
Yük kaybı

L u m2
∆P
hK =
=f
D 2g
ρg

(14)

Denklem (14)’teki g, yerçekimi ivmesi olup değeri 9,81 m/s2’dir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
Şekil 4’te boru dış yüzeyine uygulanan üniform 1811.873 W/m2’lik ısı akısında 0,9 l/
dk ve 1,2 l/dk’lık debilerde boru boyunca ısı taşınım katsayısının değişimi; a) %0,01
GO ve b) %0,02 GO nanoakışkan konsantrasyonları için gösterilmektedir. Düz bir
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boruda noktasal ısı taşınım katsayısı, k/δ olarak verilebilir. Buna göre, akışkan ısıl
iletkenliği k ve ısıl sınır tabaka kalınlığı olan δ taşınım ısı transfer katsayısını etkileyen iki önemli değişkendir. Isı taşınım katsayısının artışı ya ısıl iletkenlikteki artışa
ya da ısıl sınır tabaka kalınlığındaki azalmaya bağlıdır. Şekillerden de görüldüğü gibi,
taban akışkanına (saf su) düşük konsantrasyonlarda GO nanoparçacıkların eklenmesi,
özellikle giriş bölgesinde ısı taşınım katsayısında nispeten yüksek artışa yol açmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi, eklenen nanoparçacıkların yüksek ısıl iletkenliği
sonucu elde edilen nanoakışkanının da ısıl iletkenliğinin artmasıdır. Nanoakışkanın
ısıl iletkenliğindeki bu artış da ısı taşınım katsayısını artırmaktadır. Ayrıca, akıştaki
katı parçacıkların karmaşık hareketi boru duvarı yüzeyinde ısıl sınır tabaka oluşumuna etki etmektedir. Bu düzensizlik yaratıcı etkinin sonucu olarak da ısıl sınır tabakanın
gelişimi geciktirilmektedir. Bu gecikme sonucu, tam gelişmiş bölgeye göre ısıl sınır
tabaka kalınlığının daha az olduğu ısıl giriş bölgesinde daha yüksek ısı taşınım katsayısı değerleri elde edilmekte ve böylece boru boyunca ortalama ısı taşınım katsayısı
da artmaktadır. Şekil 4a’da, 0,9 l/dk debide (Re=1232) borunun girişinden L/Dic=20
(400 mm) uzaklığında saf su için ısı taşınım katsayısı (h), 414 W/m2K iken, aynı
debi (Re=949) ve uzaklıkta %0,01’lik hacimsel konsantrasyonda GO nanoakışkanı
için 439 W/m2K’dir. Bu durum da ilgili noktadaki artış oranının %0,01’lik hacimsel
konsantrasyon için %6 olduğunu göstermektedir. %0,01’lik konsantrasyonda ise boru
boyunca ortalama h artışı yaklaşık %2’dir.
Ayrıca, yüksek nanoakışkan konsantrasyonlarında hem nanoakışkanın ısıl iletkenliği,
hem akışkana katılan nanoparçacıkların miktarı ve dolayısıyla ısı taşınımındaki etkin yüzey alanı hem de katı nanoparçacıkların oluşturduğu karışıklık etkisi artacaktır.
Bu nedenle, beklenildiği gibi yüksek konsantrasyonlu nanoakışkanlar genellikle daha
fazla ısı taşınım katsayısı değerlerine sahiptirler. Şekil 4b)’de de görülebileceği gibi
yine boru girişinden L/Dic=20 (400 mm)’ lik uzaklık dikkate alınırsa %0,02’lik hacimsel konsantrasyonda, 0,9 l/dak. debide GO nanoakışkanı için bu noktadaki ısı taşınım
katsayısı değeri yaklaşık %11’lik artış göstermektedir. %0,02’lik konsantrasyon, 1,2
l/dak. debi ve 1811.873 W/m2 (250 W)’lik ısı akısında boru boyunca ortalama ısı taşınım katsayısı artışı değeri ise yaklaşık %6’dır.
Şekil 5a-b’de ise sırasıyla %0,01 GO ve %0,02 GO nanoakışkan konsantrasyonları
için 1811.873 W/m2 ısı akısında boru boyunca Nu sayılarının değişimleri gösterilmektedir. Genel olarak, saf suya katılan GO (grafen oksit) nanoparçacıkları, taban akışkanının (saf su) Nusselt sayısının artmasını sağlamaktadır. Fakat, 1811.873 W/m2’lik ısı
akısında her iki nanoakışkan konsantrasyonunda da (%0,01 ve %0,02) ısı taşınım katsayısındaki artışın ısıl iletkenlik artışından daha az olması nedeniyle taban akışkanına
göre Nusselt sayısı artışı elde edilememektedir. Bunun yanısıra, şekillerden de (Şekil
5a-b) görüldüğü gibi, %0,02’lik konsantrasyonda %0,01’lik konsantrasyona göre fazla bir Nusselt sayısı artışı sağlanamamaktadır. Bu durum %0,02’lik konsantrasyonda
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Şekil 4. Boru Boyunca GO Nanoakışkan Isı Taşınım Katsayısının Değişimi a) %0,01 GO ve b) %0,02 GO

Şekil 5. Boru Boyunca GO Nanoakışkan Nu Sayısının Değişimi a)%0,01 GO ve b) %0,02 GO

%0,01’e göre daha az h (ısı taşınım katsayısı) artışı elde edildiğini göstermektedir.
Buradan elde edilen sonuca göre, her nanoakışkan konsantrasyon artışının aynı şekilde doğrusal olarak ısı taşınım katsayısı artışı sağlayamadığı söylenebilir. Bu nedenle,
nanoakışkanın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için en uygun konsantrasyon oranının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışmada kullanılan %0,02’lik GO konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonda nanoakışkanının kullanılması durumunda
ısı taşınım katsayısındaki artış miktarının daha da azalacağı düşünülmektedir.
Şekil 6a-b’de boru boyunca ısı taşınım katsayısı oranının (hnf/hbf) ve Şekil 7a-b’de
ise boru boyunca Nusselt sayısı oranının değişimi (Nunf / Nubf) sırasıyla %0,01 GO
ve %0,02 GO konsantrasyonları için 1811.873 W/m2 (250 W) ve 2536.62 W/m2 (350
W) ısı akıları ve 1,2 l/dk ve 1,5 l/dk lık debiler için gösterilmektedir. Şekillerden de
görüldüğü gibi, ısıl sınır tabaka kalınlığının az olduğu giriş bölgesinde daha yüksek
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Şekil 6. Boru Boyunca Hnf/Hbf Isı Taşınım Katsayısı Oranının Değişimi a) %0,01 GO ve b) %0,02 GO

Şekil 7. Boru Boyunca Nunf/Nubf Oranının Değişimi a) %0,01 GO ve b) %0,02 GO

ısı taşınım katsayısı ve Nusselt sayısı (Şekil 7a-b) değerlerine ulaşılmaktadır. Daha
sonra, borunun sonuna doğru ısıl sınır tabaka kalınlığının artmasıyla (tam gelişmiş
bölgede) ısı taşınım katsayısı (h) ve Nusselt sayısı (Nu) değerleri yaklaşık sabit değerlerine ulaşmaktadır. Ayrıca, her iki oran (hnf / hbf, Nunf / Nubf) için nanoparçacık
kaynaklı karışma ve bunun sonucunda boru duvarı, taban akışkanı ve nanoparçacıklar arası artan çarpışmaların ve birim hacim başına nanoparçacıkların özgül yüzey
alanının daha fazla olduğu %0,02’lik GO konsantrasyonunda daha yüksek değerlere
ulaşılmaktadır. Bunun yanında, ısı akısı değerinin artışı da nanoakışkan sıcaklığının
artışına sebep olarak GO nanoakışkanının ısıl iletkenliğini artırmaktadır. Ayrıca, nanoparçacıkların rastgele (Brownian) hareketleri artarak akışkan içerisinde taşınım
benzeri etkileri artırması sonucu ısı taşınım katsayısı ve Nusselt sayısı oranlarını ar-
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tırmıştır. %0,01 GO konsantrasyonunda, 1,5 l/dk debide 1811.873 W/m2 (250 W) ısı
akısında ısı taşınım katsayısında boru boyunca taban akışkanına göre artış oranı %7,2
iken aynı debide ve konsantrasyonda 2536.62 W/m2 (350 W)’lik ısı akısında h’nın artış oranı %9’a ulaşmaktadır. Debi değerinin artışı da Reynolds sayısını artırdığından,
aynı şekilde nanoparçacıkların akışkan içerisindeki hareketliliğini artırarak taşınım ısı
transfer katsayısı ve Nusselt sayısı üzerinde artışı artırıcı etkiye sebep olmaktadır. 1,2
l/dk debi (Re=1626) ve 1811.873 W/m2 (250 W) ısı akısında %0,01’lik GO konsantrasyonunda h artışı %4,1 iken 1,5 l/dk’lık debi (Re=2023) ve aynı ısı akısı değerinde
artış miktarı %7,2 olmaktadır. Bunun yanında, boru boyunca en yüksek ısı taşınım
katsayısı ve Nusselt sayısı artışı değerlerine %0,02 GO konsantrasyonu için 1,5 l/dk
debi (Re=2023) ve 2536.62 W/m2 (350 W)’lik ısı akısında ulaşılmaktadır. Bu debi ve
ısı akısı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısının ve Nusselt sayısının
artış değerleri sırasıyla %13,9 ve %7,7 olmaktadır.
Şekil 8a-b’de sırasıyla, yük kaybı hK, (basınç düşüşü) ve f’’in (sürtünme faktörünün)
debi ile değişimi gösterilmektedir (2536.62 W/m2K). Taban akışkanına eklenen nanoparçacıklar, taban akışkanının, yani elde edilen yeni akışkan olan nanoakışkanın ısıl
iletkenliğini artırırken viskozitesinin de artmasına sebep olmaktadır. Bunun sonucu
olarak nanoakışkanın yük kaybı (hK) ve sürtünme faktörü (f ) artmaktadır. 1,2 l/dk
debide %0,01 GO konsantrasyonunda yük kaybı ve sürtünme faktörü sırasıyla %3,82
ve %2,89 artarken, aynı debide fakat %0,02 GO konsantrasyonunda bu artışlar sırasıyla %7,65 ve %7,72’dir. %0,02’lik konsantrasyonda ve 1,5 l/dk’lık debide ise artış
miktarları yük kaybı için %8,37’e, sürtünme faktörü %7,95’e çıkmaktadır. Fakat, nanoakışkanın verimliliği açısından baktığımızda, elde edilen ısıl iletkenlik artışı etkisi,
viskozitenin artışı etkisinin üstesinden gelmektedir. Ayrıca, debi arttıkça yük kaybı
artarken, sürtünme faktörü ise azalmaktadır.

b)

hK (m)

a)

Debi (l/dk)

Debi (l/dk)

Şekil 8. Farklı Konsantrasyonlardaki GO Nanoakışkanın a) Yük Kaybı Değişimi ve b) Sürtünme
Faktörü Değişimi
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4. SAYISAL MODELLEME VE SONUÇLAR
Çalışmadaki yaklaşımda nanoakışkan, homojen katı-sıvı karışımı olarak kararlı bir
tek fazlı akışkan olarak düşünülebilir. Katı ve sıvı arasındaki yoğunluk farkı büyük
olmasına rağmen böyle küçük parçacıklar için yerçekimi nedeniyle, kayma hızları
katı ve sıvı için sırasıyla 10-8 ve 10-6 mertebesindedir ve katı nanoparçacık ve sıvı
arasında 100 ns olan sabit ısı transfer süresi nedeniyle taban akışkanıyla denge halinde olduğu düşünülebilir [38]. Bu çalışmadaki ortalama akışkan hızının 0,2-0,59 m/s
arasında olduğu düşünüldüğünde ve nanoparçacık hızının taban akışkanınkiyle aynı
olduğu kabul edildiğinde, uygulanabilen homojen akış modelinde iki fazlı sistemler
tek fazlı olarak modellenebilir ve ikinci fazın varlığını karışımın fiziksel özelliklerini
kullanarak hesaba katmak mantıklı bir uygulama olacaktır [39].
Geçmişte yapılan birçok çalışmada homojen akış modeli iki fazlı modelle karşılaştırıldığında, nanoakışkanların ısı transfer katsayısını daha düşük hesaplamasına rağmen
[40, 41] bu sayısal çalışmaların çoğu deneysel çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve nanoakışkanların ısı transferini, ± %10’luk bir sapmayla nanoakışkanların
termo-fiziksel özelliklerine dayanarak bulunabileceğini gösteren önemli bulgular elde
edilmiştir [42, 43, 44]. Bu bulgular nanoakışkanların homojen karışımlar olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada homojen akış modeli
kullanılmıştır.
Çözümler, üç boyutlu hesaplama alanı için yapılmıştır. Sonlu hacimler yöntemi, çözülecek geometriyi parçalara bölerek bu parçaların her biri için çözüm yapma ve daha
sonra bu çözümleri birleştirerek problemin genel çözümünü bulma esasına dayanır.
Sonlu hacimler yöntemi, korunum denklemlerini sayısal olarak çözümlenebilen cebirsel denklem sistemlerine dönüştürmek için kontrol hacim esaslı bir teknik kullanır. Bu teknik her bir kontrol hacmi için korunum denklemlerinin integrasyonunun
alınması sonucunda, değişkenler için kontrol hacmini sağlayan ayrık eşitliklerin elde
edilmesini içerir. Ayrık eşitliklerin doğrusallaştırılması ile elde edilen, doğrusal denklem sistemlerinin iterasyona bağlı çözümü ile hız, basınç ve sıcaklık gibi değişkenler
verilen yakınsaklık ölçüsünü sağlayıncaya kadar güncellenir. Hesaplanan geometrinin
kesiti ve mesh yapısı sırasıyla Şekil 9a-b’de gösterilmektedir. 20 mm iç çap ve 1830
mm uzunluktaki hesaplama alanı yaklaşık 800.000 adet hesaplama hücresinden oluşmaktadır. Ayrıca, hesaplama alanı 815.000 adet hesaplama hücresinin olduğu sonuçla
karşılaştırıldığında farkın %0,1’den az olduğu görülmüştür. Böylece, ağ yapısının bağımsızlığı da sağlanmıştır.
Sınır şartları, giriş, çıkış ve boru dış yüzeyinde sırasıyla giriş hızı ve sıcaklığı, basınç
çıkış ve sabit ısı akısıdır. Geometri boyunca akış ve ısı transferinin çözümlemesi,
zamandan bağımsız olarak kütlenin (süreklilik denklemi), momentumun ve enerjinin
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korunumu kanunlarından elde edilen kısmi türevli denklemlerin CFD paket programı
(ANSYS 15.0) ile çözümlenmesi esasına dayanır ve şu şekilde yazılabilir [45, 46].
Süreklilik Denklemi

∇.(ρnf Vm ) = 0

(15)

Momentum Denklemi

∇.(ρnf VmVm ) = −∇P + ∇.(µ nf ∇Vm ) 				

(16)

Enerji Denklemi

∇.(ρnf c pVmT ) = ∇.(knf ∇T )

(17)

Bu çalışmada tek fazlı yaklaşım uygulanmıştır. Tek fazlı yaklaşımda 100 nm boyutundan daha küçük parçacıklar kullanılmaktadır.
Çalışma şu kabuller altında yapılmıştır:
Borunun girişinde bütün fiziksel özellikler (hız, sıcaklık ve nanoparçacık konsantrasyonu) sabit ve üniformdur. Kullanılan akışkan sıkıştırılamazdır. Boru duvarında
kaymama koşulu geçerlidir. Boru boyunca sabit ve üniform bir ısı akısı vardır. Boru
çıkışında önemli fiziksel özelliklerin (hız, sıcaklık ve konsantrasyon) eksenel değişimleri sıfıra eşittir.
Şekil 10, 20 mm iç çapa sahip boruda (1811.873 W/m2) saf su, %0,01 ve %0,02 kon-

a)
a)

b)
b
)
Şekil 9. a) Sayısal Alanın Şekilsel Gösterimi (Test Bölümü) ve b) Mesh Yapısı
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Şekil 10. Deneysel ve Sayısal Olarak Boru Yüzeyi Boyunca Sıcaklıkların
Değişiminin Karşılaştırılması

santrasyonlarındaki GO nanoakışkanı için boru duvar yüzey sıcaklığının deneysel ve
sayısal karşılaştırmasını göstermektedir. Şekilden de görülebileceği gibi, boruda nanoakışkan olduğu durumdaki duvar yüzey sıcaklığı, saf suyun olduğu duruma göre
daha düşüktür. Bunun nedeni, boru duvarına çarpan nanoparçacıkların ısıl enerjiyi
önce kendi üzerlerine alması ve daha sonra hem kendi aralarında hem de taban akışkanı molekülleriyle çarpışarak akışkana olan ısı transferini artırmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, deneysel ve sayısal sonuç arasında %2 ile %5 arasında bir fark
bulunduğu saptanmıştır.

5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, grafen oksit (GO)-su nanoakışkanının taşınım ısı transferi üniform
duvar ısı akılı dairesel bir bakır boru boyunca laminer akış için deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, sayısal olarak da inceleme yapılmış olup, hesaplama
sonuçları konsantrasyonun çok düşük olması nedeniyle tek fazlı akışkan kabulü yapılarak, Navier-Stokes ve enerji denkleminin sonlu hacim yöntemi olan ANSYS Fluent-15.0 programı kullanılarak çözülmesiyle üç boyutlu zamandan bağımsız olarak
elde edilmiştir. Sayısal çalışmada elde edilen boru yüzey sıcaklık değerleri nanoakışkan için deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında, ortalama %2 hata ile birbiriyle
uyumlu olduğu görülmüştür. Grafen oksit-su nanoakışkanı taban akışkanıyla karşılaştırıldığında, belirgin bir şekilde daha yüksek ısıl iletkenlik ve ısı taşınım katsayısı
değerlerine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Nanoakışkanın ısıl iletkenliğindeki en
yüksek artış, hacimce %0,02’lik GO konsantrasyonunda %9,85’tir. Isı taşınım katEngineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 45-67, January-March 2018
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sayısı (h) için en yüksek artış değerine ise hacimce %0,02 GO konsantrasyonu,1,5
l/dk debi (Re=2023) ve 2536.62 W/m2 (350 W)’lik ısı akısında ulaşılmaktadır. Bu
debi ve ısı akısı değerinde taban akışkanına göre ısı taşınım katsayısında %13,9’luk
artış elde edilmektedir. Diğer taraftan, Nusselt sayısı nanoparçacıkların eklenmesiyle genellikle artma eğilimindedir. Fakat 1811.873 W/m2K ısı akısında 0,9 l/dk ve
1,2 l/dk’lık debilerde her iki nanoakışkan konsantrasyonunda da (%0,01 ve %0,02)
ısı taşınım katsayısındaki artışın ısıl iletkenlik artışından daha az olması nedeniyle
taban akışkanına göre Nusselt sayısı artışı elde edilemezken, %0,02’lik GO için
2536.62 W/m2 ısı akısında 1,2 l/dk ve özellikle 1,5 l/dk’lık debide Nusselt sayısında
daha belirgin artış değerleri elde edilmektedir. Aynı zamanda, %0,02’lik GO konsantrasyonunda Nu ve h değerleri daha fazla artarken, taban akışkanına göre artış
oranı bakımından %0,01’lik konsantrasyondaki değerler %0,02’lik konsantrasyona
göre daha fazla olmaktadır. Bu nedenle, nanoakışkanın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için en uygun konsantrasyon oranının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca,
çalışmada kullanılan %0,02’lik GO konsantrasyonundan daha yüksek konsantrasyonlarda nanoakışkanın kullanılması durumunda ısı taşınım katsayısı ve Nusselt
sayısındaki artış oranı miktarının daha da azalacağı düşünülmektedir.
Yük kaybı (basınç düşüşü) ve sürtünme faktörü değişimi incelendiğinde, en yüksek
artışlar %0,02 GO konsantrasyonu ve 1,5 l/dk debide elde edilmekte olup bu değerler sırasıyla %8,37 ve %7,95’dir. Fakat, nanoakışkanın verimliliği açısından baktığımızda elde edilen ısıl iletkenlik artışı etkisi, viskozitenin artışı etkisinin üstesinden gelmekte ve böylece nanoakışkan kullanımını destekleyici etki sergilemektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kullanılan 20 mm iç çaplı bakır boruda grafen oksit-su nanoakışkanının 1,2 l/dk (Re=1626) ve 1,5 l/dk (Re=2023)’lık debilerde özellikle %0,02 GO konsantrasyonu ve 2536.62 W/m2 ısı akısında ısı transferini
artırıcı potansiyeli ile ilgili sanayi dallarında kullanımı için geleneksel çalışma akışkanlarına bir alternatif olacağı söylenebilir.
Gelecek çalışmalarda, nanoakışkanda yüksek konsantrasyonlarda grafen oksit nanoparçacıklarının kullanımı için araştırmalar yapılabilir. Bu konuyla ilgili olarak,
nanoakışkanın yalnızca araştırma alanı olarak kalmayıp, ısı transferi akışkanı olarak
da uygulamada (elektronik soğutma sistemleri, ısı değiştirici akışkanları, güneş kollektörleri ve nükleer reaktörler vb.) kullanımının yaygınlaşması için öncelikle uzun
süreli kararlılığının artırılması gerekmektedir. Bu nedenle de nanoparçacıkların sentezi ve nanoakışkanın hazırlanması aşamasında kullanılan kimyasal maddelerin kararlılığı artırırken termofiziksel özelliklerine zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
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SEMBOLLER
A

Alan (m2)

cp

Özgül ısı (J/kg K)

D

Borunun çapı (m)

f

Sürtünme faktörü

h

Isı taşınım katsayısı (W/m2K)

I

Akım (Amper)

P

Borunun çevre uzunluğu (m)

Pr
Re

Prandtl sayısı (µcp/k)
 /πDµ)
Reynolds sayısı (4 m

Q

Isı (W)

k

Isıl iletkenlik (W/mK)

L

Boru uzunluğu (m)

Kütlesel debi (kg/s)

m
Nu Nusselt sayısı (hD/k)

q′′ Isı akısı (W/m2)
T

Sıcaklık (oC)

V

Voltaj (Volt)

u

Hız (m/s)

x

Borunun girişinden olan noktasal uzaklık (m)

ΔP

Basınç farkı (Pa)

Φ

Konsantrasyon (%)

µ

Viskozite (kg/m2s)

Alt Simgeler
bf

Taban akışkanı

c

Kesit

i

Giriş

ic

İç çap

o

Çıkış

oc

Dış çap

m

Ortalama

nf

Nanoakışkan
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p

Parçacık

s

Boru yüzeyi
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Bir Uçak Montaj Alanında Karşılaşılan Problemler ve
Yapılan İyileştirmeler*
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ÖZ
Bu çalışmada, hava aracı geliştirme ve yapım sürecinin temel adımlarından birisi olan montaj
prosesi irdelenmiştir. Teknoloji yoğun bir alan olan havacılıkta her işlem gibi montaj da birçok
sektöre göre çok daha karmaşıktır ve hataların maliyeti can kaybına varan sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle her aşamada azami dikkat ve hassasiyet gerekmektedir. Bu çalışmada,
belirli bir zaman aralığında değişik projeler için montaj hattında kayda geçirilen problemler
listelenmiş, sonuçlar Pareto diyagramında analiz edilmiş, 5 grupta sınıflandırılmış ve bunları
azaltmak için sistematik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar raporlanarak kurumsallaştırılmış; böylece gelecekte benzer projelerde, kişilerden bağımsız çözümlerin devreye girmesi
temin edilmeye çalışılmıştır. Öte yandan montaj esnasında ortaya çıkan sorunları çözmek kadar
önemli bir husus da bu çözümü mümkün olan en kısa zamanda ortaya koymaktır. O nedenle,
atölyedeki problemlere belirli bir zaman içerisinde çözüm bulma gereksinimi imalat mühendisliği için bir hedef olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Montaj, teknoloji, analiz, iyileştirme

Problems Faced on the Aircraft Assembly Area and Improvements
ABSTRACT
This work investigates assembly process, which is one of the most important steps of air
vehicle build. At aerospace sector, which uses high technology, like all processes, assembly
is more complicated than that of many other sectors and mistakes may cause fatal results.
For this reason, maximum attention and precision is required on each phase. In this study,
problems, which are recorded on the assembly floor for different projects on a certain period are
listed, results are analyized with Pareto diagram, categorized at 5 class and systematic efforts
have been paid to reduce these. The results have been arranged and kept to adapt to the other
programs in the future, as applicable. On the other hand, applying solutions in the shortest
time is as important as finding them. For this reason, resolving the problems on the assembly
area within a certain time is defined as a target for manufacturing engineering department to
provide faster solutions in the future.
Keywords: Assembly, technology, analysis, improvement
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1. GİRİŞ
Havacılık sektörünü diğerlerinden ayıran bazı önemli farklar vardır. Büyük bütçeler,
uç teknoloji ve yeteneklerle karmaşıklığın söz konusu olduğu bu sektördeki projelerde rekabetçi kalabilmek için zaman kayıplarını ve maliyeti düşük tutarak performans
gereksinimlerini ve operasyonel gereksinimleri karşılayan ürünler ortaya çıkaracak
mekanizma, süreç veya metodolojileri kullanmak önemlidir.
Gelişmiş, karmaşık teknoloji içeren montaj işlemi bu süreçte en fazla zaman tüketici ve maliyetli üretim aktivitelerinden birisidir. Bilgi yoğun adımlardan oluşan bu
süreçte doğru bilgiyi, doğru zamanda ve doğru kişilere iletmek gerekmektedir [1].
Proses esnasında ortaya çıkan sorunların projenin bitiş tarihi, maliyeti ve performansı üzerinde major etkileri olabilmektedir.
Araştırmalar, toplam imalat maliyetinin %10 ile %30 arasındaki kısmının montaj
faaliyetlerinden kaynaklandığını göstermiştir [2]. O nedenle montaj hattı, sürekli iyileştirmenin en yoğun uygulandığı alanlardan birisi olup, bu iyileştirmelerin çoğu,
detaylara dikkat edilerek yapılmaktadır [3].

2. UÇAK MONTAJ ALANINDA KARŞILAŞILAN
PROBLEMLERİN ANALİZİ
Uçak komponentleri ve bu komponentlerin birleştirilmesi işlemi, Şekil 1’de görüldüğü gibi, sabit pozisyon yerleşimi (fixed position layout) mantığı ile gerçekleştirilmektedir [4]. Bu yerleşim şeklinde üzerinde çalışılan ürün, bütün montaj sürecinde belirli
bir alanda sabit kalır, ekipman ve çalışanlar etrafında hareket ederler. Uçak üretiminde

Şekil 1. Sabit Pozisyon Yerleşimi [4]
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Şekil 2. Tipik Bir Uçak Montaj Fikstürü

kullanılan yöntemlerin ve ekipmanın karmaşıklığı nedeniyle prosesi kontrol altında
tutmakta zorluk yaşanmakta; kontrol edilebilir girdiler ve gürültü parametrelerindeki
değişkenlikten dolayı ortaya çıkan sorunlar farklılık göstermektedir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi, montajda fikstürler kullanılması, büyük ebatlı ve konturlu
parçalar bulunması ve çok hassas toleransların söz konusu olması prosesi daha da
problemli duruma getirmektedir [5].
Montaj esnasında bilinmeyen sebeplerle ortaya çıkan hatalar, kontrol altında olmayan bir sürece işaret ettiği için kabul edilemez.
Bir uçak fabrikasındaki değişik projelerde yaptığımız çalışmada bu problemler genel
başlıklar altında toplamaya çalışılmış; bu amaçla kayıtlı problemlerin içeriği incelenmiştir.
Çalışmanın ilk aşamasında, projelerle ilgili ERP (Enterprice Resource Planning) sisteminde kayıt altına alınmış problemler ve talepler aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılmıştır:
I. Yapısal Montaj Konuları: Ürünün yapı elemanları konumlandırıldığında, bunlar
arasında boşluk ve uyumsuzluklar oluşması (gap, alignment, mismatch problemleri), dolgu (shim), macun (sealant) gibi ağırlık artırıcı ilave işlemler gerekmesi
II. Elektriksel Montaj Konuları: Kablo demetlerini serme, konnektor takma (routing, hook up)
Engineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 69-77, January-March 2018
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III. Takım, fikstür ve kalıplarla ilgili konular
IV. Parça ve malzeme konuları
V.

Proseslerle ilgili konular

VI. İzlenebilirlik konuları (traceability)
VII. İyileştirmeye yönelik istekler
Daha sonra bu problemlere karşılık gelen cevaplar incelenerek problemlerin sebepleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada ana başlıklar aşağıdaki gibi oluşmuştur:
I.

Tasarım kaynaklı bulgular

II. Montaj alanına malzeme, parça ve ekipman akışında süreksizlk yaşanması
III. Malzeme, parça ve ekipman hataları, uygun olmayan malzeme, parça veya
komponentler
IV. İşçilik hataları
V. Üretim dokümanı (iş talimatı) hataları
VI. Kalıp/fikstür problemleri, bunların amaca uygun biçimde kullanılamaması
VII. Diğerleri (Kayıt altına alınmamış bir çözümün yarattığı başka bir problem
gibi)
Bundan sonra da proje bazında problemlerin pareto diyagramı çıkarılmıştır. Şekil
3‘te, bir proje için oluşan diyagram görülmektedir.

Şekil 3. Montajda Rastlanan Hataların Pareto Diyagramı
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3. YAPILAN İYİLEŞTİRMELER
Pareto diyagramına göre, en sık yaşanan 5 grup problem incelemeye alınmış ve öncelikle ilk grubun üzerine yoğunlaşılıp, problemlerin kaynağı araştırılmıştır. Bunların özel sebeplerden mi, yoksa genel sebeplerden kaynaklanan tekrarlı bir problem
mi olduğu incelenmiş, tekrarlayanlar için kök sebepleri mercek altına alınmıştır.
Problemleri gidermek veya indirgemek için yapılan çalışmalarda göze çarpan ilk husus, bir altmontaja veya komponente uygulanan iyileştirmenin, o yapının ait olduğu
daha büyük üst montajdan bağımsız düşünülemeyeceği oldu. Aynı şekilde, malzeme,
proses, fikstür gibi montajı etkileyen unsurlardan birisindeki değişikliğin, diğerlerine
hassas biçimde yansıdığı görüldü. Ayrıca, bir yapıda ortaya çıkan problemin kök nedeninden emin olabilmek için bir sonraki üründeki durumu gözlemlemek gerekebilmektedir. Bu gibi etkileşimler dikkate alınarak aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır.
Havacılığın yapısından kaynaklanan bir uygulama olarak tasarım dokümanları kullanıma hazır hale getirilmeden önce değişik disiplinlerin görüşüne sunulmakta ve
uygunluğu üzerinde mutabık kalındıktan sonra geçerli kılınmaktadır. Bu makalede
anlatılan çalışmada tasarım kaynaklı montaj problemlerinin miktarının fazla olduğu
tespit edildiği için, tasarım dokümanlarının onay döngüsünde montaj açısından daha
hassas ve öngörülü değerlendirilmesi sağlanmıştır. Özellikle tolerans, parça listesi,
parça numarası, resim ile parça listesi uyumu, parçaların yerleşimi için gerekli ölçülerin, somut parçalardan alınması konuları incelenmiştir. Bunun yanında, ‘Üretim
İçin Tasarım’ mantığı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki yaklaşımların kullanılmasına çalışılmıştır:
I.

Tasarımı basit tutmak

II.

Yanlış montaja imkan vermeyen parçalar tasarlamak

III. Montajdaki parça sayısını azaltmak (dolayısıyla ağırlığı azaltmak)
IV. Kolay hizalanan ve yerleştirilen parçalar tasarlamak
V.

Parça simetrisini maksimize etmek veya simetrik parçalar yapmak

VI. Mümkün olduğunca standart parçalar kullanmak
Bu yaklaşımların benimsenmesi sonucunda özellikle özgün projelerde montaj alanında karşılaşılan tasarım kaynaklı problemlerde belirgin bir azalma olurken, montaj prosesinin hızlandığı gözlemlenmiştir.
Son yıllarda uçak üretim projelerinde iki boyutlu teknik resim kullanımından 3 boyutlu CAD modellerin kullanımına geçiş hızlanmıştır [6]. Yaptığımız çalışmada, bu
eğilimin üretim dokümanlarının görselleştirilmesi şeklinde uygulanarak, işin daha
anlaşılır, net bir biçimde tarif edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla üretim dokümanlarındaki açıklayıcı notların artırılmasının fayda sağlayacağı değerlendirilmiş
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ve uygulanmıştır. Bu değişiklikler, montajı yapan teknisyenlerle kontrol eden kalite
kontrolcülerin işi daha kolay anlamalarını sağlayarak çalışma hızında ve ürün kalitesinde artış sağlamıştır.
Birbirinden bağımsız birçok sınırlayıcı faktör göz önünde bulundurularak işlem
sıralamalarının optimize edilmesi, öncelik diyagramları (Precedence Chart) oluşturulması sağlanmıştır [7]. Bu sayede hem iç lojistiğin etkinliği artırılarak önceki
aşamalarda imal edilen veya satın alınan parçaların montaj alanına uygun formda
ve uygun zamanda akışı iyileştirilmiş hem de nihai montaj alanındaki iş sıralaması
kritik patikalara göre oluşturulmuştur. Parça veya malzemelerin montaj alanına getirilmesindeki iyileştirme, bunlarla ilgili teknik problemlerin de zamanında tespit edilmesinde kolaylık sağlamıştır. Bütün bu iyileştirmeler proje takvimi üzerinde olumlu
etki yaratmıştır.
Şekil 4’te, bir komponent için oluşturulmuş işlem sıralamasında her bir patika için o
patikadaki operasyonların tamamlanma süreleri toplanmış ve kritik olarak belirlenen
1.patikadaki bir gecikme diğer patikalardaki hızlanmayı etkisiz duruma getireceği
için buradaki operasyonların öngörülen zamanda tamamlanması ve kısaltılması için
gerekli teknik resim, takım, parça, ekipman akışı ve işgücü ihtiyacı planlanmıştır.
Bu sayede kaynakların verimli kullanılması ve komponentin toplam üretim süresinin
mümkün olduğu ölçüde kısa tutulması sağlanmıştır
Zaman ve maliyeti artırmadan montaj ve test süreçlerindeki esneklikliği artırmak,
iyileştirmenin önemli ayaklarından birisini teşkil etti. Normal koşullarda montajda
kullanılan detay parçalar veya alt montajlar, mühendislik gereksinimlerine göre imal
edilmektedir. Ancak montaj esnasında görülen durumdan yola çıkarak, bunların tek-

Şekil 4. Ön Gövde İçin Kritik Patika Belirleme
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nik resmindeki net şeklinden farklı imal edilerek montaj alanına gelmesi (eksik/fazla
delik parçanın yerine alıştırılmasına imkân veren kenar fazlalıkları, boya) ve mühendislik gereksinimlere uyumluluğu burada alması sağlanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Mühendislik Gereksinimlerine Göre Montajda Delinmesi Gereken Deliklerin Detay Parça
Üzerine Taşınmasının Sonucu Olarak Montaj Prosesinin Kısalması

Projelerin teknik döngüsü, projenin gereksinimlerine uygun olarak mühendislik çizimlerinin oluşturulduğu ve üretim aktivitelerinin yönetildiği yazılım ortamlarında gerçekleşir. Bu döngüde, uçak projelerinde kaçınılmaz olan mühendislik değişikliklerinin
ürüne yansıtılması da hava aracı montajında önemli bir aktivitedir. Şekil 6’da görüldü-

Şekil 6. Konfigürasyon Yönetimi Süreci Modeli [8]
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Geleneksel
Mühendislik
Tasarım
Değişikliği
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Eş Zamanlı
Mühendislik
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Tasarım

Tasarım
Olgunlaşma
Süreçleri

Üretime
Geçiş

Zaman

Şekil 7. Geleneksel ve Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımları [9]

ğü gibi, başlangıçta oluşturulan konfigürasyon tabanı sürekli değişmektedir [8].
Bu değişkenliğin olumsuz etkisinin montaj alanına yansımasını indirgemek ve potansiyel tasarım değişikliklerini azaltmak için eş zamanlı mühendislik yaklaşımı ile
tasarım mühendislerinin yanında imalat mühendisleri ve malzeme/proses mühendislerinin de tasarım aktivitelerine erken aşamada dahil olması sağlanmıştır (Şekil
7). Çünkü bu aşamada değişikliklerin yönetilmesi kolaydır. Montaj aşamasında ise
olumsuz etkisi fazladır; bazen de uygulanması imkansızdır [9]. O nedenle, bu değişikliklerin sayısının azaltılması için gerekli önlemler alınırken, ürüne hızlı ve doğru
olarak yansıtılması da sağlanmıştır. Bunun sonucunda mühendislik değişikliklerinin
proje takvimine, maliyetine ve uçağın üretim kalitesine olan olumsuz etkileri azaltılmıştır.

4. SONUÇ
Bu çalışmada, uçak montajı tanımlanmış, kompleks geometrilere sahip büyük parçalar içeren montaj esnasında karşılaşılan problemler sınıflandırılmış, bunlara özgün
çözümler geliştirmek için yapılanlar anlatılmıştır. Problemlerin istatistiğinin çıkarılması ve sınıflandırılmasının, indirgenmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Ayrıca,
problemlerin ortaya çıkışından sonuçlandırılıp raporlanmasına değin izlenen süreçler konu edilmiştir. Çalışma sırasında uçak montajını etkileyen faktörlerin bir birilerine olan etkilerinin, ortaya çıkan problemleri karmaşıklaştırdığı; bu nedenle bazen
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bir üründe ortaya çıkan durumu analiz edip iyileştirici bir işlem yapmadan önce bir
sonraki üründeki durumu da görmek gerektiği anlaşılmıştır. Bazı sorunların giderilmesinin süreçte temel değişiklikler yapılması ile mümkün oluşu, bunun ise önemli
miktarda zaman ve maliyet gerektirmesi yanında, sadece bir projeyi kapsaması nedeni ile uygun bulunmaması, bu gibi problemleri ilgili dokümantasyonlar çerçevesinde kabul edilebilir seviyelere indirgemekle yetinilmesini zorunlu kıldığından söz
edilmiştir.
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ÖZ
Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen CAPPADOCIA (Coordination Action Pro “Production, Avionics, Design” on Cost-efficiency in Aeronautics) projesi Koordinasyon ve Destek Faaliyeti (Coordination and
Support Action – CSA) olarak yürütülmektedir. Proje kapsamında; havacılık otoritelerinin belirlediği stratejik hedeflere
ulaşma sürecinde darboğaz oluşturan kısıtların, rekabet edebilirlik açısından eksik görülen noktaların, teknolojik boşlukların tespit edilmesi ve giderilmesi için tavsiyelerin oluşturulmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarda
kullanılan yöntem; farklı alanlarda görev yapan uzmanlarla görüşülmesi, mülakat yapılması ve anket sorularının cevaplanması; yayımlanmış proje raporlarının incelenmesi ve internet ortamında odak grupların takip edilmesi marifetiyle görüş ve
değerlendirmeler için veri tabanı oluşturulması şeklindedir. Bu çalışmada; projenin 2 ve 3. senesinde, uzmanlarla ve sektör
temsilcileri ile yapılan mülakat ve anketlerde, özel olarak, standardizasyon, sertifikasyon ve mevzuat konularıyla ilgili
elde edilen değerlendirmelere yer verilmiştir. Havacılık sektöründe sertifikasyon sürecindeki yeniliklerin uygulanması
öncesinde uyumun sağlanması; tüm aktörlerin uçak projelerinde geliştirme aşamasının en başından sürece katılması ve
senkronize olması; geniş bir alanda standardizasyonun zaman ve maliyet etkinliği sağlayabileceği görüşlere örnek olarak
verilebilir. Söz konusu değerlendirmeler sonucunda; ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in
Europe) tarafından hazırlanan ve yayımlanan SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda) dokümanının güncellenmesi sürecine girdi sağlanmasına ve AB ülkelerinin ulusal ve uluslararası teşvik mekanizmalarının (9. ÇP, Clean Sky 3 vb.)
yönlendirilmesine fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ACARE, maliyet etkinliği, mevzuat, rekabet edilebilirlik, SRIA

Evaluations from the CAPPADOCIA Project on Standardization,
Certification and Regulation for the Aviation Sector
ABSTRACT
CAPPADOCIA (Coordination Action Pro “Production, Avionics, Design” on Cost-efficiency in Aeronautics) project is
conducted as a Coordination and Support Action (CSA) within the European Union (EU) 7th Framework Program (FP).
The activities to determine, and also eliminate, bottlenecks and gaps in the path to improve competitiveness and attain
the strategic goals are carried out within the project; various interviews and workshops are performed with the experts,
representing different European aviation shareholders. The method used in this study is to create database for opinions and
evaluations by meeting and interviewing with experts working in different fields, answering survey questions, reviewing
of published project reports and following up focus groups on internet. In particular, the topics related to standardization,
certification and regulation, contained in the 2nd and 3rd year reports of the project, are discussed in this paper. Ensuring
compatibility before the application of innovation on certification process in the aviation sector, participating of all actors
from the beginning of the development phase in aircraft projects, a wide area standardization providing time and cost
effectiveness are the examples of recommendation highlights from the reports. As a result of those evaluations, it is
aimed to provide inputs to update SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda) document prepared and published by
ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) and also it is envisaged that the EU countries
will benefit from the guidance of national and international funding mechanisms (9th FP, Clean Sky 3, etc.).
Keywords: ACARE, cost efficiency, regulation, competitiveness, SRIA.
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1. GİRİŞ
Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında Koordinasyon ve Destek Faaliyeti (Coordination and Support Activity – CSA) olarak sınıflanmakta olan
CAPPADOCIA (Coordination Action Pro “Production, Avionics, Design” on Costefficiency in Aeronautics) projesi, havacılık otoritelerinin belirlediği stratejik hedeflere ulaşma sürecinde darboğaz oluşturan kısıtların, rekabet edebilirlik açısından
eksik görülen noktaların, teknolojik boşlukların tespit edilmesi ve giderilmesi için
tavsiyelerin oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetleri içermektedir. CAPPADOCIA projesi konsorsiyumunda TUSAŞ dâhil olmak üzere 10 kurum/kuruluş yer almaktadır [1].
ÇP marifetiyle desteklenen projelerin beklentilere ne kadar uygun sonuçlar çıkardığı AB’de çeşitli kademelerde değerlendirmeye alınan bir konu olagelmiştir. Buradan
hareketle AB’nin desteklediği projelerin geldiği noktanın hedeflenenlerle uyumunun
incelenmesinin faydalı olacağı kanaati oluşmuştur. Böylece CSA kapsamında AB
tarafından desteklenen faaliyetlerdeki sonuçların, havacılık otoritelerinin (ACARE,
vb.) öncelik verdiği açılardan ele alınması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi 7. ÇP
programında uygun görülmüştür. CSA olarak başlatılan CAPPADOCIA ile kardeş
projeler ve etkinlik değerlendirmesi amacıyla bu projelerde göz önüne alınan kriterler
aşağıda sıralanmıştır:
•

CATER (Coordinating Air Transport Time Efficiency Research) projesinde havacılık ulaşımında hedeflenen zaman etkinliği [2],

•

OPTICS (Observation Platform for Technological and Institutional Consolidation
of Research in Safety) projesinde emniyet açısından etkinlik [3],

•

FORUM AE (FORUM on Aviation and Emissions) projesinde havacılığın çevreye
etkisi incelenmektedir [4].

Yukarıdaki CSA grubu projelere benzer şekilde CAPPADOCIA projesinde, özellikle
AB fonlarından desteklenen havacılık çalışmalarında maliyet verimliliği ve rekabet
edebilirlik değerlendirmesi yapılmakta; gerçekleştirilen projelerde karşılaşılan darboğazlar, bugüne kadar ele alınmamış, bu nedenle eksiklik olarak görülen konuların
tespit edilmesine odaklanılmaktadır. Proje kapsamında havacılık sektöründeki ham
malzeme tedarikçilerinden, entegratör şirket ve havayolu firmalarına kadar ürün ömür
4

5

Proje Konsorsiyumu: Efficient Innovation SAS (Fransa), Eurocopter Deutschland GMBH (Almanya), Airbus SAS
(Fransa), EASN Technology Innovation Services BVBA (Belçika), Centro Italiano Ricerche Aerospaziali SCPA
(İtalya), Aernnova Aerospace S.A.U. (İspanya), Aerospace Valley (Fransa), TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
A.Ş. (Türkiye), Stichting Nationaal Lucht-En Ruimtevaartlaboratorium (Hollanda), Institutul National De Cercetari
Aerospatiale Elie Carafoli (Romanya).
ACARE bünyesindeki Çalışma Grubu-2, “Rekabet Edebilirlik” konusu ile doğrudan ilgili birimdir.
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çevriminin içinde, farklı aşamalarda rol alan tüm paydaşların görüşleri, beklentileri ve
tespitleri değerlendirilmektedir.
TUSAŞ’ın CAPPADOCIA projesine katılımı ile yurtiçinde KOBİ’lerden, akademik
çevreden, kümelenmelerden, tasarım, imalat, test gibi farklı yelpazede görev alan uzmanlarla iletişime geçilmiş ve uzmanların görüş – değerlendirmelerine yer verilmiştir.
TUSAŞ’ın derlediği rapor bölümlerinde, Türkiye’deki havacılık aktörlerinin görüşlerinin [5, 6] yer alması sağlanmıştır.
Projede hazırlanan çıktılar ve raporlarla Avrupa Komisyonu ve “ACARE” (Advisory
Council for Aviation Research and Innovation in Europe) için gelecek planlamalarına
destek sağlayacak bilgiler sağlanmaktadır. Özellikle, projede sene sonlarında “Tavsiye Raporu” oluşturulmakta, rapor Avrupa Komisyonu’na, ACARE’ye ve Avrupa’daki
çeşitli havacılık kurumlarına iletilmektedir. Bu sayede, ACARE tarafından hazırlanan
ve yayımlanan SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda) dokümanının [7-9]
ve FlightPath 2050 dokümanının [10] güncellenmesi sürecine girdi sağlanmaktadır.
Bu çalışmada, CAPPADOCIA projesinin 2 ve 3. yıl çalışmaları kapsamında standardizasyon, sertifikasyon ve mevzuat konularıyla ilgili havacılık sektöründeki uzman
görüşleri ve gelecek öngörüleri aktarılacaktır.

2. HAVACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK GELECEK
ÖNGÖRÜLERİ VE TAVSİYELER
2.1 Standardizasyon
Havacılık sanayi; tasarım, üretim ve çevresel açıdan katı standartlara tabi olan bir
endüstridir.
Tasarım açısından bakıldığında; tedarik zincirinin etkinliği büyük ölçüde standartların
kullanımına bağlıdır. Özellikle değişiklikler ve ürünün sayısal gösteriminin yönetimi
için standartlar önemlidir. Ancak, özellikle sayısal dönüşüm ve bulut hizmetleri gibi
alanlardaki ilerlemeler açısından otomotiv sektörü ile kıyaslandığında havacılık sektörünün geride kaldığı görülmektedir. Örneğin otomotiv sektöründeki Odetta/Galia
gibi, havacılık sektöründe dünya çapında havacılık sanayi yararına çalışmalar yürüten
benzeri bir standardizasyon organizasyonu bulunmamaktadır. Bu kurumlar otomotiv
sanayinde tedarik zinciri performansının iyileştirilmesi için yenilikçi çözümler üreten ve çeşitli konularda tavsiye niteliğinde araştırma raporları yayımlayan kâr amacı
gütmeyen kurumlardır. Standartlar ve yeni aktörlerin entegrasyonu doğrudan ilişkili
olduğu için havacılık sektöründe benzeri ortak vizyonun geliştirilmesi önemlidir [5].
Üretim açısından bakıldığında; havacılık sektörünün büyük aktörleri genellikle üretiEngineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 79-88, January-March 2018
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minin bir bölümünü düşük maliyetli ülkelere (özellikle Asya ülkeleri) aktarmaktadır.
Bu tedarikçiler, kapasitelerini arttırmak için gerekli yatırımları (üretim alanı, bina,
personel, makine vb.) yapmakta, ancak “standartlarının” olgunluğu ile ilgili konuları
öngörememektedir. Standartlar ile ilgili eksiklikler, maliyet, kalite ve kabul edilen
teslimat süreleri üzerinde doğrudan etkiye sahiptir [5].
Çevresel açıdan bakıldığında; hava araçlarının çevresel etkileri yeni düzenlemelere
ve kısıtlamalara yol açmıştır: Gürültü ve Kirlilik (Emisyon). İmalat, bakım ve geri
dönüşüm standartları da bu yeni yönetmeliklerden etkilenmiştir. Yeni yönetmeliklere
uyum sağlamak için standartlara uygun yeni imalat yöntemlerinin, eski yöntemler ile
değiştirilmesi gerekmektedir. Paralel olarak yeni malzemeler ve kimyasal ürünler de
eskilerinin yerini almalıdır [5].
Standardizasyon konusunda üç çeşit potansiyel problem tespit edilmiştir [5, 6]:
•

Operasyonel standartların tamamen Avrupa havacılığının tedarik zinciri içerisinde tanımlanmadığı ve/veya paylaşılmadığı alanlar bulunmaktadır. Bu durum,
özellikle zincirdeki küçük şirketler için endüstriyel rekabetçiliği sınırlamaktadır.
Örneğin ASD (AeroSpace and Defence Industries of Europe)-S1000D teknik
veri paketi (bakım operasyon) tarif standardı; altyapı, personel, zaman, eğitim,
proje yönetimi açısından küçük şirketler için zorlayıcı bir standart olarak değerlendirilmektedir.

•

Standartların Avrupa dışındaki herhangi bir ülke tarafından tanımlandığı alanlar,
Avrupa endüstrisinin çok az katılımı olduğu veya hiç katılımı olmadığı alanlardır.
Bu durum, Avrupa endüstriyel rekabet gücüne karşı fiili bir tekelci durum oluşturmaktadır.

•

Ürünün geliştirme aşamasında, tasarımda gündeme gelen değişikliklerin standardizasyonu ile ilgili iyileştirilmesi gereken konular vardır. Tedarik zinciri, iç ve
dış tüm paydaşları bir araya getiren havacılık şirketinin omurgasına dönüşmüştür. Günümüzde havacılık sektörünün uluslararası bağlamda en büyük zorluğu;
müşteriler, tedarikçiler ve ortakların da içinde bulunduğu tüm paydaşlar arasında
işbirliğine dayalı sürdürülebilir bir sürecin uygulanmasıdır.

Öte yandan, Avrupa tedarik zincirinde yer alan şirketler ve özellikle KOBİ’ler standardizasyon konusunda dört önemli sorunla karşı karşıya kalmaktadır [5, 6]:
•

Belirli bir alanda farklı endüstriyel sektörler tarafından kullanılan standartlar
aynı değildir. Uzmanlara göre farklı firmalara çalışan KOBİ’ler için risk, aynı
görevi yerine getirmek için farklı araçlar kullanmaya zorlanmasıdır.

•

Yüksek düzeyde bilgi gerektiren SysML gibi gelişmiş araçlar kullanılarak, standartlar giderek karmaşık hale gelmektedir. KOBİ’ler, gerekli araçlarda kullandık-
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ları standarda uyabilmekteler, ancak büyük şirketlerin onların ihtiyaçlarını dikkate
almadan tasarladıkları standarda uymakta güçlük çekmektedir.
•

Bulut tabanlı çözümler ve geleceğin fabrikaları gibi konular her şirketin faaliyetlerini kişiselleştirme imkânını engellemeden, izlenebilirlik güvenliğini kapsayan,
kabul edilmiş ve yönetilebilir bir standart seti gerektirmektedir.

•

KOBİ’ler için basit ve maliyet etkili çözümleri yerine getirmek her zaman mümkün değildir. Özellikle ücretsiz yazılımlar, en yaygın standartlara mümkün olduğunca uyumlu yapılmalıdır.

Avrupa Komisyonu’nun da desteği ile standardizasyon konusunda aşağıdaki tavsiyeler sunulmaktadır [5, 6]:
•

İlişkili değer oluşturma analizi ile yeni standartların gösterilmesi ve uygulanması
için konferanslar düzenlenmesi ve etkinliklerin desteklenmesi.

•

Hizmet şirketleri ile standartlara dayalı çevrimiçi eğitim oturumlarının hazırlanması ve bu eğitimlerin Avrupa KOBİ’leri tarafından akredite edilmesinin sağlanması.

•

KOBİ’lere uyarlanmış endüstri standardı arayüzlerinin ve basitleştirilmiş sürümlerinin geliştirilmesi.

•

Avrupa düzeyinde endüstriyel standartların “politik” yönetimini gerektirecek şekilde, sanayi sektörleri arasındaki standartların örtüşmesinin en aza indirgenmesi.

•

Avrupa’daki araştırma projelerinde standardizasyon faaliyetlerine %100 fon sağlanması.

•

Hem uygulama hem de demonstrasyon (gösterim) etkinliklerini desteklemek için,
Avrupa çapında birlikte çalışabilir ve birbirine bağlı platformların uygulanması.

•

Endüstriyel alanlardaki standardizasyon faaliyetlerini koordine etmek için merkezi bir Avrupa Standardizasyon otoritesinin oluşturulması ve üretilmesi planlanan
büyük standardizasyon projelerinde bu otoritenin “ortak” olarak yer alması.

•

Özellikle Teknoloji Hazırlık Seviyesi 4 (THS 4) ve üzeri seviyeleri yakalamak
hedeflendiğinde, büyük geliştirme projelerinde standardizasyon faaliyetlerinin de
desteklenmesi (Teknolojinin temel araştırma düzeyinden sistem operasyonlarında
kullanımına kadar geçen süreçte teknolojik olgunluğunun ifade edildiği THS Şekil 1’de yer almaktadır).

•

Standardizasyonun etkisinin maksimum seviyeye çıkartılabilmesi için, bir şirketin
özelleştirilmiş uygulamaların kullanımını en aza indirebilmesi ve uygun standartlara dayalı COTS (rafta hazır ticari ürün) çözümlerinin kullanımını en üst düzeye
çıkarması.

Engineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 79-88, January-March 2018
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Şekil 1. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri [11]

2.2 Sertifikasyon
Havacılık endüstrisinde, diğer birçok alanda olduğu gibi, yenilik, ürünlere entegrasyonun başarısının anahtarıdır. İleri teknolojiler ve yenilikler, rekabet avantajlarını
kaybetmemek için olabildiğince erken sertifikalandırılmalıdır. Ancak, hava araçları
için yeni teknolojilerin kullanışlı pazarı mevcut sertifikasyon kurallarının eksikliği nedeniyle engellenmektedir. Örneğin, NATO standartlarıyla tam uyumlu İnsansız Hava
Araçları (İHA) bulunmamaktadır. Bu nedenle bu alanda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir.
CAPPADOCIA projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar sonunda Avrupa paydaşları, tedarik zinciri boyunca iyi bir standardizasyon politikasının, havacılık sektörüyle ilgili malzemelerin ve bileşenlerin sertifikalandırılmasını kolaylaştırmak için
zorunlu bir şart olduğuna ikna olduklarını belirtmiştir.
Sertifikasyon bir uçağın geliştirilmesi için gereken maliyetin önemli bir bölümünü
(yaklaşık %17) oluşturmaktadır [6]. Standardizasyon ve sertifikasyon, aynı zamanda,
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yenilikçi teknolojilerin uygulanması önündeki engelleri gösterebilmektedir. Bu faaliyetlerin maliyet etkinliğini artırmak oldukça fazla çaba gerektirmektedir. Hatta bir
görüşe göre, sertifikasyonun inovasyonu yavaşlattığı, daralttığı da ifade edilmektedir.
Havayolu firmaları düzenli olarak uçakların özelleştirilmesini talep etmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak için, hava aracı üreticileri değişen şartnamelere (koltuklar arası mesafe, ekran ve ayrı bölümler, ayarlanabilir koltuk ve yataklar, eğlence hizmetleri) uyum
sağlamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla rekabetçilik, “doğru” şartnameye dayanmaktadır.
Sertifikasyon sürecinin aşağıdaki tavsiyeler göz önüne alınarak daha verimli hale getirilebileceği değerlendirilmiştir [5, 6]:
•

Sertifikasyon doğrulama aşaması için gelişmiş modelleme tekniklerinin kullanılması: Modellerin doğruluğu değerlendirilmeli ve özenle planlanmış fiziksel testler
ile doğrulanmalı, ancak sayısal testlerin oranı artırılmalıdır. Zira genel olarak yeterli olmayan test ve doğrulama ile yazılım geliştirme ve doğrulamadaki sorunlardan kaynaklanan masraf ve zamanlamanın aşılması gerekmektedir.

•

“Sertifika Raporu” için kullanılan verilerin izlenebilirliğinin geliştirilmesi
beklenmektedir.

•

Standardizasyon ve sertifikasyon kural sisteminin farklı kullanılması veya hiç
kullanılmaması, sertifikasyon sürecinin uzamasını engelleyerek, pazara ürün
sunmayı kolaylaştırabilir. Örneğin, katmanlı imalat ile ilgili standartların tanımı ve sanal ortam testleri yoluyla sertifikalandırma süreci, pazar odaklı çözümler sunarak kısalabilir.

•

Ürünlerin özelleştirilmesi: Otomotiv endüstrisinin ürünlerin özelleştirilmesi konusunda zorlukları aştığı görülmektedir: Her üretici onaylanmış ve sertifikalandırılmış geniş kapsamlı bir katalog sunmaktadır. Kataloglarda sunulan seçenekler
nispeten hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir.

•

Tedarik zincirinin sertifikalandırılma sürecine dâhil edilmesi: Nihai ürünün sertifikalandırılmasından sorumlu olan şirket tarafından sıkı bir şekilde yönetilmelidir.
Böylece gecikme, ileri teknolojilerin hızlı ve güvenilir devir teslimiyle yeni bileşenler için, araştırma süreci ve uygulama süreci arasında önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu durum, sertifikasyonun desteklenmesine yönelik olarak uyum araçlarının sağlanması için tedarik zinciri şirketlerine yardım ederek sağlanacaktır.

•

Hâlen AB projelerinde geliştirilmekte olan ortak tasarım platformları, sertifika sürecine daha fazla dâhil olmaları için tedarik zinciri şirketlerine yardımcı olabilir.

•

Bulut tasarım yaklaşımı, sertifikasyon üzerinde doğrudan etkisi olan tasarım aşamalarında kullanılacak Doğrulama, Onaylama ve Kabul (VV & A; Verification,
Validation & Acceptance) yaklaşımını içermelidir. VV & A standartları dünya çapında geliştirilmiştir, ancak özel sertifikasyon ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

•

Standartlaştırılmış araçların kullanımı (özellikle de tedarik zinciri yoluyla dijital
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bilgi alışverişi) bir ürünün dijital sertifikasına uyarlanmış uygunluk araçları ile
birlikte teşvik edilmelidir.
•

Tek bir uçağın değil, türev uçakların tümünün bulunduğu bir sertifikasyon sürecinin yaygınlaştırılması önem arz etmektedir (daha az uçuş testleri ve daha fazla
sanal benzetim). Bu yaklaşım, yeni türev uçakların sertifika sürecini hızlandıracak
ve maliyeti düşürecektir.

Yenilikçi araştırma ve buluşların uygulamaya dönüşme sürecinde sertifikasyon için
harcanan süreyi azaltmanın, aşağıdaki uygulamalar ile mümkün olabileceği değerlendirilmiştir [5, 6]:
•

Gelecekteki uçakların modülerliğini arttırmak ve sorunları çözmek için bir “sertifika zarfı” oluşturulması: Uçak imalatçıları tarafından düzenli olarak talep edilen
küçük ayarlamalar, sertifikasyondaki değişiklikleri artırmayacaktır.

•

Sertifikasyon üzerinde etki doğuran araştırma faaliyetlerini kolaylaştırmak için
Avrupa Sertifikasyon yetkililerinin belirli araştırma projelerinde ortak olarak yer
alması.

•

Mevcut teknolojinin hızına uyum sağlamak için uyumlu ve esnek sertifika süreçleri gerekmektedir. Süreçleri, uygulamaları, şartları, yeni teknolojileri kullanmaya
yönelik yaklaşımları ve özellikle de atılımları hızla standartlaştırmak ve onaylamak gereklidir (örneğin hızla gelişen akıllı imalat teknikleri, üç boyutlu baskı
yöntemiyle eklenen malzemeler, nanoteknoloji, yeni nesil kompozitler ve şekil
hafızalı alaşımlar gibi).

•

Projeler, belgelenmesi gereken devrim niteliğindeki bir teknoloji gündeme getirirse, Sertifikasyon Yetkililerinin (özellikle EASA) bu projelere dâhil edilmesi
önerilmektedir. Bu tür projeleri ve arayüzü merkezileştirmek ve yönetmek için
Sertifikasyon Yetkililerine doğrudan bağlantıları olan yeni bir Avrupa organizasyonu oluşturulması, süreci hızlandırmak için uygun maliyetli bir çözüm olarak
görülmektedir.

2.3 Mevzuat ve Düzenleme
Hava ulaştırması mevzuatı ve düzenlemesi, mevcut emniyet ve güvenlik konularının
paydaşlar arasındaki etkileşim kurallarını tanımlamakta ve bunları gereksinimlerle (çevre ve rekabet gücü) dengelemektedir. Mevzuat ve düzenleme ile ilgili darboğazlardan
kaynaklanan hayat kaybını önlemek için etkili ve özel önlemler tanımlamak gereklidir.
Özellikle son yıllarda geçekleşen kazalar (Germanwings, Malezya gibi) dikkatleri
nakliye ve hava taşımacılığı üzerine çekmiştir. Mevcut yönetmeliklerin gelecek on yıl
içinde güvenlik beklentilerini sağlamak için yeterli olmadığı açıkça görülmektedir.
Uzaktan kumanda edilen araçlar, bilgi ve iletişim teknolojileri, eklemeli imalat, yeni
akıllı malzemeler, akıllı telefonlar, siber güvenlik, büyük veri gibi yeni ürün ve tekno86
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lojilerin sayıları artarak havacılığa uygulanması kaçınılmazdır. Yeni ortaya çıkan teknolojiler ve önümüzdeki yıllarda hava araçlarında kullanılması öngörülen teknolojiler, mevcut hava taşımacılığı yönetmelik ve mevzuatlarında ele alınmamaktadır [5, 6].
Düzenleyici politika yapıcıların, tedarik zincirinin bazı bölümlerine aşırı baskı uygulamaktan kaçınmaları için yeni teknolojileri takip etmeleri önemlidir. Mevcut ve gelecekteki küresel pazarlarda Avrupa rekabet gücünü desteklemek için “küresel çözüm”
sağlayabilecek modern ve etkin bir mevzuat ve düzenleme sistemi oluşturmak zorunludur. Ayrıca, mevzuat ve düzenleme sürecinin daha erken başlaması gerekmektedir.
Kararlar, tüm mevzuat ve düzenleme sürecinde sürdürülebilir olmalıdır [5, 6].
Tüm tedarik zinciri boyunca yeni teknoloji ve süreçler göz önüne alınarak sürdürülebilir yasal düzenlemeler oluşturulması, yeni iş fırsatları ve pazar payının artmasını
sağlayacaktır. Mevzuat ve yönetmelikler inovasyonu destekleyip kolaylaştıracak bir
konumda olmalıdır. Üreticiler eski yöntemler uygulayarak, mevcut yasalar çerçevesinde güvenli bölgede kalmayı tercih ettikleri için yeni birçok teknoloji bekleme durumunda kalmaktadır [5, 6].
Gelecekte hava taşımacılığında maliyet etkinliği ancak modern, çağımıza uygun mevzuat ve yönetmelikler garanti edebilir.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
CAPPADOCIA projesi kapsamında, Avrupa Komisyonu dâhil olmak üzere sektörün
ana paydaşlarına Avrupa havacılık sektörünün rekabet gücünü artırmayı amaçlayan
öneriler sunulması amacıyla faaliyetler yürütülmüştür. Havacılık sektöründe yer alan
ana üreticiler, KOBİ’ler, kümelenmeler, üniversiteler gibi çeşitli kurum – kuruluşlardan kişilerle görüşmeler ve anketler yapılarak mevcut durum değerlendirmesinin
yanı sıra gelecek için öngörüler elde edilmiştir. Anılan bilgilerin derlenmesi için konsorsiyum üyeleri tarafından kimi zaman kuruluşlar ziyaret edilmiş, kimi zaman ise
havacılıkla ilgili etkinliklerde (EASN Conference gibi) özel oturumlarda uzmanlarla
bir araya gelinmiş ve uzmanların fikirleri alınmıştır.
Rekabet edebilirlik açısından ilerleme sağlamak üzere ürün ömür devri içinde tedarik
zincirinin tüm halkalarının, paydaşlarının göz önüne alınmasının gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ham malzeme tedarikçilerinden başlayıp, ana üreticiler, alt yükleniciler, ekipman – sistem sağlayıcılar, hava yolları, bakım - onarım – yenileme kuruluşları, havaalanları, tur operatörleri, yolcular, üniversiteler ve benzerleri gibi paydaşların
işbirliği içinde olmalarının önem arz ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, bu çapta bir
işbirliği içinde faaliyet gösteren tedarik zincirinin olgunlaşması elzem olmaktadır.
Ülkelerin kendi içlerindeki ulusal ve uluslararası (Avrupa ölçeğinde H2020, 9. ÇP
örneği) teşvik mekanizmalarının tedarik zincirindeki halkaların işbirliğine yönelik geliştirilmesi için yönlendirilmesinin fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
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Özellikle düşük THS’ye sahip şirketler için gelecekte havacılık dışındaki yenilikçi
teknolojilerle maliyet azaltmaya yönelik yeni fırsatlar oluşturulması önem arz etmektedir [12]. Sertifikasyon, standardizasyon ve kural koyucu/düzenleyici paydaşların
daha sonra maliyet düşürmeyi mümkün kılmak için teknoloji gelişiminin erken safhasında yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, gün geçtikçe daha da karmaşıklaşan dünya çapındaki havacılık sanayi
ortamına yönelik olarak; gelecekteki fabrikalar, yeni ürün ve hizmetler, standardizasyon, sertifikasyon, mevzuat ve düzenlemeler, organizasyon ve beceriler gibi maliyet
etkinlik, rekabet edebilirlik kriterlerine dayanan konuların ele alınması gerekmektedir. Standardizasyon ve sertifikasyon süreçlerindeki darboğazların aşılması havacılık
tedarik zincirinde maliyet etkinliğine büyük fayda sağlayacaktır.
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ÖZ
Soğutucu akışkanlarla ilgili çevresel düzenlemelerin gereklilikleri ve yüksek performans hedefleri soğutma ve iklimlendirme sistemlerindeki yenilikler için bir itici güç olmaktadır. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde yaygın olarak üstünde çalışılan performans arttırma
yöntemlerinden biri de çevrime ejektör eklenmesidir. Ejektörün buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimindeki uygulamaları yenilenebilir
enerji veya atık ısıdan faydalanan harici ısı kaynaklı ejektörlü sistemler ve genleşme vanasındaki kısılma kayıplarını azaltan ejektör genleştiricili sistemler olmak üzere iki temel başlık altında sınıflandırılabilir. Bu çalışmanın konusu genleşme vanası yerine ejektör kullanarak
kısılma kayıplarını azaltmayı amaçlayan ejektör genleştiricili soğutma sistemleridir. Bu çalışmadaki temel amaç sabit alanda ve sabit basınçta karışım olmak üzere iki farklı teoriye dayandırılan ejektör modellerinin ejektör genleştiricili soğutma çevriminde performans kıyaslamasını yapabilmektir. Literatürde karışım teorilerinin karşılaştırmaları ile ilgili olarak çeşitli uygulamalar için modeller oluşturulmuş ve
yorumlanmıştır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için öncelikle sabit basınçta ve sabit alanda karışım teorilerine göre ejektör genleştiricili
soğutma çevrimi Matlab® ortamında modellenmiştir ve bu modeller kullanılarak farklı düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerine
sahip soğutucu akışkanlar için performans katsayısı (COP) karşılaştırmaları yapılmıştır. Soğutucu akışkanların termodinamik özellikleri
için REFPROP veritabanı kullanılmıştır. Ayrıca hem sabit basınçta karışımlı hem de sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrim modellerinde
kritik bir parametre olan sekonder lüledeki (ikincil lüledeki) karışım öncesi akışkan basınçlarının toplam performans üzerindeki etkisi
ve sebepleri tartışılmıştır. Bu basınçların belirlenmesi ile ilgili olarak literatürde kullanılan varsayımlar ortaya konulmuş ve modellerde
kullanılmak üzere aralarından bir seçim yapılmıştır. Sistem performansını hesaplayabilmek için kurulan termodinamik modeller özellikle
belirli tasarım parametrelerinin etkilerinin gözlemlenebilmesi açısından oldukça kısıtlayıcı olsa da kapsamlı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerine sağlayacağı zemin açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ejektör, performans katsayısı (COP), ejektör genleştiricili soğutma çevrimi, yeni nesil soğutucu akışkan, küresel
ısınma potansiyeli (GWP)

Performance Evaluations of the Constant Area and Constant
Pressure Mixing Ejector Models
ABSTRACT
Environmental regulations regarding the refrigerants and high performance targets are the driving force for the innovations in the
refrigeration and air conditioning systems. One of the performance improvement methods concerning the vapor compression refrigeration
cycle is the implementation of the ejector. Applications of the ejectors in the vapor compression refrigeration cycle are categorized mainly
into two groups as heat driven refrigeration cycles utilizing renewable or low-grade energy sources and ejector expansion refrigeration
cycles decreasing the throttling losses in the expansion valve. The subject of this study is the ejector expansion refrigeration cycles
utilizing ejector instead of the expansion valve to decrease the throttling losses. Main objective of this paper is making the performance
comparison of the ejector expansion refrigeration cycles utilizing ejector models based on the constant-area and constant-pressure mixing
theories. To accomplish these targets, ejector expansion refrigeration cycle has been modelled according to the constant-area and constantpressure mixing theories using Matlab® and coefficient of performance (COP) comparisons have been made for the refrigerants having
low global warming potential (GWP) values via these constructed thermodynamic models. REFPROP database has been used for the
thermodynamic properties of the refrigerants. By the way, the effects of the pressure of the primary and the secondary refrigerants in
the suction nozzle (secondary nozzle) before mixing which is a critical parameter for both constant-area and constant-pressure mixing
ejectors on the overall performance have been discussed and the main reasons have been focused. The assumptions used in the literature
to define the pressure of the primary and secondary fluid before mixing have been displayed and evaluated according to the selection
of the approach utilised in the established models. Although the thermodynamic models built for the performance calculation of the
cycles provide limited results in terms of evaluating the effects of the design parameters, they are of great value to create a basis for the
comprehensive computational fluid dynamics (CFD) analyses.
Keywords: Ejector, coefficient of performance (COP), ejector expansion refrigeration cycle, new generation refrigerant, global
warming potential (GWP)
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1. GİRİŞ
Ejektörün çalışma prensibi, yüksek basınçtaki bir akışkanın iç ve akış enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülerek momentum transferi ile düşük basınçtaki ikinci bir akışkanın basıncında artış meydana getirilmesine dayanır. Ejektörün buhar sıkıştırmalı
bir soğutma çevrimindeki uygulamaları Leblanc tarafından 1910 yılında öne sürülen
yenilenebilir enerji veya atık ısıdan faydalanan harici ısı kaynaklı ejektörlü sistemler
ve Gay tarafından 1931 yılında önerilen genleşme vanasındaki kısılma kayıplarını
azaltan ejektör genleştiricili sistemler olmak üzere iki temel başlık altında sınıflandırılabilir [1]. Bu çalışmada, ikinci grup olan ejektör genleştiricili soğutma sistemleri
ele alınacaktır. Şekil 1’de buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi (BSSÇ) (a) ve ejektör
genleştiricili soğutma çevrimi (EGSÇ) karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Çalışma boyunca buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi klasik veya geleneksel çevrim olarak
da ifade edilecektir.
BSSÇ’deki kayıplardan bir tanesi genleşme vanasındaki kısılma işleminden kaynaklanmaktadır ve akışkandan akışkana farklılık göstermektedir. Genleşme vanası yerine türbin gibi bir çeşit iş üretebilen bir aparat eklenmesi sonucunda, buradaki sabit
entalpili prosesin sabit entropili hale yaklaştırılarak sistemin performans katsayısının
arttırılabileceği bilenen bir gerçektir. Sabit entropili hale daha yakın proses ile amaçlanan evaporatöre giren soğutucu akışkanın entalpisini düşürmek ve kompresöre giren
akışkanın basıncını arttırmaktır. Herhangi bir iş üreten aparat maliyette artış meydana
getireceği gibi aynı zamanda iki-fazlı akışta deformasyona maruz kalacaktır. Üretim ve
bakım maliyetlerinin düşük olması, hareketli parçasının olmaması, kimyasal maddelerle ve çok fazlı akış koşullarında zarar görmeden çalışabilmesi gibi özellikleri ejektörleri birçok uygulamada olduğu gibi soğutma konusunda da avantajlı kılmaktadır.
Ejektörün termodinamik modellerinde daha detaylı anlatılacağı üzere, ejektördeki karışım işleminin gerçekleştiği yere göre sabit alanda ve sabit basınçta karışımlı olmak
üzere iki çeşit ejektör teorisi bulunmaktadır. Sabit alanda karışımlı ejektörde birincil
ve ikincil akışkanlar sabit alanlı bir bölümde basınç değişimi eşliğinde karışırken; sabit
basınçta karışımlı ejektörde iki akışkan, değişken alanlı bir bölümde sabit basınçta karışırlar. Ejektöre giren birincil ve ikincil akışkanlar ile ejektörden çıkan akışkan karışımının bulunduğu faza göre ejektörler sınıflandırılabilmektedir [1]. Ejektör genleştiricili
bir soğutma çevriminde birincil akışkanı sıvı, ikincil akışkanı buhar fazında ve karışım
akışkanı sıvı-buhar fazında olan çift fazlı bir ejektör modeli üstünde çalışılacaktır.
Şekil 1’de geleneksel çevrim ile kıyaslamalı olarak verildiği üzere, ejektörlü çevrimde
kondenserden çıkan yüksek basınçtaki akışkan, ejektörün birincil (primer) akışkanı
olarak, evaporatörden gelen düşük basınçtaki ikincil (sekonder) akışkanın basıncının artmasını sağlar. Ejektörden çıkan akışkanın basıncı buharlaştırıcı ve yoğuşturucu
basınçları arasında bulunacak şekilde arttırılmış olur. Sıvı-buhar ayırıcısına giren iki
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Sıvı Buhar
Ayırıcısı

Genleşme
Vanası

Şekil 1. a) BSSÇ ve b) EGSÇ’nin Şematik Gösterimi

fazlı akışın sıvı kısmı evaporatöre dönerken buhar kısmı kompresöre girer. İkincil
akış döngüsündeki kısılma işlemi ilerleyen kısımlardaki P-h diyagramlarında gösterileceği üzere küçük bir basınç farkı aralığında olmaktadır ve oldukça düşük bir kayıp
meydana getirmektedir. Bu çevrimin 1966 yılında patenti alınmıştır. Daha sonraki
gelişmeleri çevrimin kontrolü ile ilgili 1972 yılında alınan iki patent izlemiştir. O
tarihten 1990 yılına kadar bu konuda ilk çalışma Kornhauser tarafından ejektörün termodinamik modellenmesi ile ilgili olarak yapılmıştır [2]. 1990 yılında Kornhauser’in
sabit basınçta karışımlı ejektör teorisine göre kurduğu termodinamik modelden bu
yana ejektör genleştiricili soğutma çevrimi artan bir ilgi ve merak ile çalışılmaktadır.
Ejektöre olan ilginin bu denli artmasında 1980’lerin sonunda karbondioksitli (CO2
veya R744) transkritik çevrimin verimlilik iyileştirmesinde kısılma kayıplarına yoğunlaşılması da etkili olmuştur [1].
Son yıllardaki çevresel düzenlemelerden, motorlu taşıtların iklimlendirme sistemlerinde kullanılan soğutkanları kapsayan yönergenin [3] ve soğutma sistemlerinde kullanılan soğutkanlara ilişkin florlu gazlar (F-gaz) yönetmeliğinin [4] soğutucu akışkanların küresel ısınma potansiyeli (GWP) değerlerine getirdiği kısıtlamalar sonucunda,
kullanılabilecek çevre dostu bazı akışkanların performans katsayıları aynı yönetmeliklerle kullanım dışı bırakılan geleneksel soğutkanlara göre düşük kalmaktadır. Özellikle hidrofloroolefin (HFO) grubuna mensup R1234yf ve R1234ze (E) akışkanlarının,
yaygın kullanımı olan ancak F-gaz yönetmeliği ile kullanım dışı bırakılan R134a ile
kıyaslandığında düşük performans sergiledikleri ortaya konmuştur. Bu akışkanların
kullanımı söz konususu olduğunda çevrime ejektör eklenmesi gibi bir iyileştirmeye
ihtiyaç duyulmaktadır [5]. Bir ejektörün performansı kullanılan akışkana bağlıdır ve
sistemle ilgili tasarım ve çalışma parametrelerine yönelik herhangi bir optimizasyon
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ancak kullanılan akışkan üstünden yapılablir. Bu çalışmadaki performans değerlendirmeleri gündemdeki yönetmelikler açısından çevre dostu olarak nitelendirilen akışkanlar kullanılarak yapılacaktır.
Ejektör genleştiricili sistemlerle ilgili birçok sayısal ve deneysel analizleri kıyaslayarak biraraya getiren derleme çalışmalar bulunmaktadır [1, 6, 7, 8, 9]. Bu araştırma
ejektörün termodinamik modelleri üstüne bir kıyaslamayı hedef aldığı için literatürdeki çalışmalar termodinamik modeller kapsamında sunulacaktır. Kornhauser, sabit
basınçta karışım teorisine göre bir model ortaya koymuş ve R11, R12 ve R22 gibi
soğutucu akışkanların performansını kıyaslamıştır [2]. Karışım basıncı olarak öncelikle buharlaştırıcı basınç seçilmiş ve daha düşük basınçlar performans açısından değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerden, belirli çalışma koşullarında ve ejektör kısımlarının verimlilik değerlerinde buharlaştırıcı basıncından düşük bir optimum karışım
basıncında maksimum ejektör ve çevrim performansının elde edildiği görülmüştür.
Li ve Groll, termodinamik modellerini sabit alanda karışım teorisine göre oluşturmuş
ve soğutucu akışkan olarak R744 (CO2) üstünde incelemeler yapmışlardır [10]. Termodinamik modelin çözümünde sabit olarak belirlenen ikincil ve birincil akışkan debi
oranı ile ejektör çıkışındaki iki fazlı akış için hesaplanan kuruluk derecesi arasındaki
tutarlılığı çevrimin kontrolü üstünden sağlayabilmek için ejektör genleştiricili soğutma çevriminde bir takım değişiklikler yapmışlardır. Sabit alanlı bölüm öncesindeki
iki akışkanın basıncının belirlenmesinde evaporatörden gelen akışkanın basıncında
10, 30 ve 50 kPa’lık basınç düşümleri olduğu varsayımları üstünde ayrı ayrı çalışılmış
ve her bir basınç düşümüne denk gelen karışım bölgesi giriş basıncının performansa etkisi incelenmiştir. Bilir ve Ersoy [11], Li ve Groll’un [10] modelini kullanarak
R134a soğutkanı için analizler yapmışlardır. Nehdi vd., kurdukları termodinamik
model ile geometrik parametrelerin performans üstünde önemli bir etkisi olduğunu
farklı akışkanları kullanarak yaptıkları analizlerle göstermişlerdir [12]. Termodinamik modeller genel olarak incelendiğinde, ejektör genleştiricili bir sistem için Li ve
Groll’un [10] sabit alanda karışımlı ejektör için ortaya koyduğu sıfır boyutlu model
ile Kornhauser’in [2] sabit basınçta karışım prosesini açıklayan ejektör modeli yaygın
olarak analizlerde kullanılmaktadır ve çeşitli eklemelerle günümüzdeki birçok sayısal
ve deneysel çalışmaya pratik yaklaşımları ile yol göstermektedirler. Lawrence [13],
Kornhauser’in modelini çalışmalarında kullanmış ve sabit basınçta karışım için yapılması gereken akışkan basınçları varsayımını Kornhauser [2] ile aynı doğrultuda ancak
bir eşitlik ile daha net bir biçimde ifade etmiştir.
Bu çalışmada, Li ve Groll’un [10] sabit alanda karışımlı ejektör modeli ile Kornhauser’in
[2] sabit basınçta karışımlı ejektör için ortaya koyduğu model kullanılarak termodinamik analizler yapılmış ve her iki ejektör teorisi sistem performası açısından kıyaslanmıştır. Literatürde benzer kıyaslamalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki Keenan vd. [14]
tarafından sabit basınçta karışıma dayanan ejektörün daha iyi performans sergilediği
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ancak sayısal ve deneysel sonuçlar arasındaki uyumun en iyi sabit alanda karışım modelinde gözlendiği şeklinde ortaya konmuştur. Bu çalışmada tek fazlı akış için termodinamik modeller elde edilmiş ve analiz akışkanı olarak seçilen hava ideal gaz varsayımı
ile değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca performans karşılaştırması bir soğutma çevrimi
üstünden değil birim birincil akışkan debisi için ikincil akışkanın izantropik sıkıştırma
işi referans alınarak yapılmıştır. Soğutma çevrimlerindeki performansa yönelik bir teorik model karşılaştırma çalışması Yapıcı ve Ersoy [15] tarafından ısı kaynaklı ejektörlü
soğutma sistemi üzerinden ortaya konmuştur. Yapıcı ve Ersoy, sabit alanda karışımlı
ejektör modeli için elde ettikleri sonuçları Sun ve Eames’in [16] sabit basınçta karışımlı ejektör analizi ile kıyaslamışlardır. Her iki çalışmada da harici ısı kaynaklı ejektörlü
çevrimin çalışmasını açıklayan termodinamik modeller tek fazlı akış için kurulmuş ve
karşılaştırmalar R123 soğutkanı için elde edilmiştir. Optimum COP ve alan oranlarında çalışan bir sistem incelendiğinde, sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrimin daha
iyi performans sergilediği, ancak aynı alan oranlarında çalıştırıldığında sabit basınçta
karışımlı ejektörün üstün geldiği sonucuna varılmıştır.
Harici ısı kaynaklı ejektörlü bir çevrimdeki ejektör Şekil 2’de görüldüğü üzere, tek
fazlı akışa göre modellenebilir, fakat ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde
termodinamik modeller iki fazlı akışa göre oluşturulmalıdır. Çalışma koşulları ve kullanılan soğutucu akışkan, sıfır boyutlu bir termodinamik modelde ejektör ile ilgili
performansı belirleyen en önemli iki parametredir. Ejektör genleştiricili bir sistemde
hangi ejektör teorisinin daha iyi performans göstereceği ancak iki fazlı akış için kurulan termodinamik modeller üstünden belirlenebilir.
Harici Enerji Kaynağından Isı
Transferi
Buhar
Üreteci
Pompa

Çevre Olan
Isı Transferi

Ejektör

Kondenser
Genleşme
Vanası

Düfüzör

Karışım
Bölümü

Süpersonik
Lüle

Evaporatör
Soğutulan Ortamdan Isı
Transferi

Şekil 2. a) Harici Isı Kaynaklı Ejektörlü Soğutma Çevrimi ve b) P-h Diyagramı [15]
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Bu çalışmada amaç, iki karışım teorisi için de Matlab® ortamında kurulan termodinamik modelleri kıyaslayarak performans değerlendirmesi yapmak ve her iki ejektör
modeli için karışım bölümünden önceki akışkan basınçları (sabit basınçta karışımlı
ejektörde aynı zamanda karışım basıncı) varsayımının termodinamik modeller üstünden performansa etkisini incelemektir. Soğutucu akışkanların özellikleri için REFPROP [17] veritabanı kullanılmıştır.

2. AKIŞKANLARIN BELİRLENMESİ
2.1 Çevresel Yönetmelikler
Çevresel yönetmelik ve yönergelerce [3, 4] soğutma uygulamalarına göre belirlenen
kritik GWP değerleri ve bu değerlere göre soğutkanların devredışı bırakılma tarihleri incelendiğinde, yeni nesil soğutucu akışkanlara geçiş sürecinin içerisinde olunduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere, GWP değeri 150’nin üzerinde olan
hiçbir soğutkan 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla ev tipi buzdolapları ve doncurucularda kullanılamazken, motorlu taşıtların iklimlendirme sistemleri için bu tarih 1 Ocak
2017’dir.

Tablo 1. Soğutma Uygulamalarına ve GWP Değerlerine Göre Soğutkanların Kullanım Dışı Bırakılma
Tarihleri [3, 4].
Soğutma Uygulamaları ve Sınır GWP Değerleri

Yasaklanma Tarihi

Araçların klima sistemlerinde kullanılan GWP değeri 150 ve üzerinde olan
soğutucu akışkanlar

1 Ocak 2017

Ev tipi buzdolapları ve dondurucularda kullanılan GWP değeri 150 ve üzerinde olan HFC’ler

1 Ocak 2015

Ticari amaçlarla kullanılan buzdolapları ve soğutucularda kullanılan GWP
değeri 2500 ve üzerinde olan HFC’ler

1 Ocak 2020

Ticari amaçlarla kullanılan buzdolapları ve soğutucularda kullanılan GWP
değeri 150 ve üzerinde olan HFC’ler

1 Ocak 2022

Taşınabilir klimalarda (odalar arasında) kullanılan GWP değeri 150 ve üzerinde olan HFC’ler

1 Ocak 2020

3 kg’dan az florlu sera gazı içeren tekli split klima sistemlerinde kullanılan
GWP değeri 750 ve üzerinde olan HFC’ler

1 Ocak 2025

40 kW ve üstünde kapasiteye sahip ticari amaçlı kullanılan, çoklu merkezi
soğutma sistemlerinde kullanılan GWP değeri 150 ve üzerinde olan HFC’ler

1 Ocak 2022
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Tablo 2. İzin Verilen Maksimum HFC Kullanım Miktarını Hesaplayabilmek İçin Yıllara Göre
Belirlenmiş Yüzdesel Değerler [4]
Yıllar

İzin verilen HFC yüzdesel değerleri

2015

100%

2016-17

93%

2018-20

63%

2021-23

45%

2024-26

31%

2027-29

24%

2030

21%

2.2 Soğutucu Akışkan Seçimi
Çalışma kapsamında incelenecek akışkanlar Tablo 3’te gösterildiği üzere, genel olarak düşük GWP değerine sahip soğutkanlardan seçilmiştir. Genel bir karşılaştırma yapabilmek için düşük GWP’li HFC’lerden (R32, R152a vb.), doğal soğutucu akışkanlardan (R600a, R717 vb.), florlu eter ve alkollerden (RE143a), yeni nesil HFO’lardan
(R1234yf, R1234ze, E) seçilerek söz konusu tablo oluşturulmuştur. Ayrıca, yüksek
GWP değeri sebebiyle devredışı bırakılma sürecine giren en yaygın geleneksel soğutkanlardan R134a da Tablo 3’e eklenerek daha kapsamlı bir kıyaslama yapılması
sağlanmıştır.
Atmaca vd. [22] tarafından bahsedilen soğutucu akışkanlar üstüne yapılan ön enerji
analizleri ile belirli çalışma koşulları için COP değerleri hesaplanmış ve en düşük
performansın R1234yf tarafından sergilendiği ortaya konmuştur. En yüksek performans değerleri ise R152a, R600a, R717 ve R161 soğutucu akışkanları için hesaplanmıştır. Ancak hem güvenlik sınıfı hem de çevre dostu özellikleri düşünüldüğünde
R1234yf ve R1234ze (E) soğutkanları ön plana çıkmaktadır. Literatürde belirtildiği
üzere, bu akışkanlar kullanılacaksa sistemde performans iyileştirmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Atmaca vd.’nin [22] alternatif soğutucu akışkanlar için enerji analizi
çalışmasının bir devamı olarak, ortaya konulan COP değerlerinin sabit alanda ve sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrimlerde, ele alınan akışkanlar üstünden ne ölçüde
iyileştirilebileceğine ışık tutacaktır. Bununla beraber, sabit alanda karışımlı ejektör
modelinde karışım öncesi akışkan basınçları ile aynı parametrenin sabit basınçta karışımlı ejektör modelindeki karşılığı olan karışım basıncının belirlenmesinde kullanılan varsayımlar için literatürdeki yaklaşımlar tartışılacak ve bunların içinden seçilen
varsayımın sonuçlara etkisi üstünde durularak toplam çevrim performansı değerlendirilecektir.
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Tablo 3. İnceleme İçin Seçilen Düşük GWP Değerine Sahip Soğutucu Akışkan Grubu (a: [18], b: [19], c:
[20], d: [21], e: [4], f: [17])
Soğutucu
Akışkanlar

ASHRAE Güvenlik Sınıfı

a,b,c,d

R134a

A1

R600a

A3

R717

B2L

Alev yayılması yok
Düşük zehirlilik
Yüksek alevlenebilirlik
Düşük zehirlilik
Düşük alevlenebilirlik
(Max. Yanma hızı≤10
cm/s)

GWP
Değeri a,e

ODP
Değeria,b,d

Kritik
Basınç
(MPa)f

Kritik
Sıcaklık
(°C)f

Normal
Kaynama
Noktası
(°C)f

1430

0

4.06

101.06

-26.07

3

0

3.63

134.66

-11.75

0

0

11.33

132.25

-33.33

3

0

4.25

96.74

-42.11

2

0

4,56

91,06

-47,62

675

0

5.78

78.11

-51.65

124

0

4.52

113.26

-24.02

12

0

5.01

102.1

-37.55

4

0

3.38

94.7

-29.45

7

0

3.63

109.36

-18.97

756

0

3.64

104.77

-23.58

Yüksek zehirlilik
R290

A3

R1270

A3

R32

A2

R152a

A2

R161

A3

R1234yf

A2L

Yüksek alevlenebilirlik
Düşük zehirlilik
Yüksek alevlenebilirlik
Düşük zehirlilik
Düşük alevlenebilirlik
Düşük zehirlilik
Düşük alevlenebilirlik
Düşük zehirlilik
Yüksek alevlenebilirlik
Düşük zehirlilik
Düşük alevlenebilirlik
(Max. Yanma hızı≤10
cm/s)
Düşük zehirlilik

R1234ze(E)

A2L

Düşük alevlenebilirlik
(Max. Yanma hızı≤10
cm/s)
Düşük zehirlilik

RE143a

-

Flor atomları/
(Flor+Hidrojen) atomları oranı 0.5
Yüksek zehirlilik
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3. EJEKTÖRÜN TERMODİNAMİK MODELLENMESİ
Bir ejektör, Şekil 3a-b’de detaylı bir şekilde gösterildiği üzere, birincil lüle (primer
lüle), ikincil lüle (sekonder lüle), sabit alanlı bölüm ve difüzör (yayıcı) olmak üzere dört temel bölümden oluşmaktadır. Kondenserden gelen yüksek basınçlı soğutucu
akışkan birincil lüleden geçerken hızı artar ve basıncı düşer. Böylece evaporatörden
gelen düşük basınçtaki akışkanı ikincil lüleye doğru çeker. Termodinamik modeller
oluşturulurken bu bölümde her iki akışkanın da eşit basınçta olduğu varsayımında
bulunulacaktır. Söz konusu basıncın belirlenmesi termodinamik modeller açısından
oldukça kritiktir. Ejektörün dayandığı teoriye göre iki akışkan arasında ya sabit alanlı
bölümde ya da sabit basınçlı bölümde gerçekleşen karışım sonucu akışkanlar arasında
momentum transferi gerçekleşir. Daha sonra difüzöre giren akışkan karışımının basıncı bir miktar daha bu bölümde arttırılmış olur ve sıvı kısmı evaporatöre, buhar kısmı

a)

b)

Şekil 3. a) Sabit Basınçta Karışımlı ve b) Sabit Alanda Karışımlı Ejektör (b) Modelleri [7]
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kompresöre gönderilmek üzere sıvı-buhar ayırıcısına girer. Böylece, birincil ve ikincil
akışkanlar döngülerini tamamlamış olurlar.
Bir ejektörün hangi teoriyi referans aldığı birincil lülenin ikincil lüle içindeki konumuna göre belirlenir. Şekil 3a’da şematik gösterimi detaylı olarak verildiği üzere,
sabit basınçta karışımlı ejektörlerde birincil lüle ikincil lülenin içinde konumlanmakta
ve ikincil lülenin öyle bir geometrik yapısı bulunmaktadır ki bu bölümde sabit basınçta karışım gerçekleşmektedir.
Sabit alanda karışımlı ejektörde ise Şekil 3b’de gösterildiği üzere, birincil lülenin
çıkışı sabit alanlı bölümün hemen girişinde yer almakta ve sabit alanlı bölümden önce
akışkanlar arasında karışım olmadığı kabul edilmektedir. Karışımın tamamı sabit
alanlı bölümde basınç artışı eşliğinde gerçekleşmektedir. Her iki teori için de kurulan
termodinamik modellerde karışım öncesi her iki akışkanın aynı basınçta olduğu kabul
edilecektir ki bu ortak basınç sabit basınçta karışımlı ejektörler için aynı zamanda karışım basıncına denk gelmektedir. Ancak, gerçekte akışkanlar farklı basınçlarda sabit
alanlı karışım bölümüne girmektedirler [23].
Matematik modellerde tanımlanan Pb, sabit basınçlı modelde akışkanların ikincil lüledeki ortak basınçları ve karışım işleminin gerçekleştiği sabit basınçtır. Aynı basınç
değeri sabit alanlı modelde akışkanların sabit alanda karışmadan önceki ortak basınçlarına karşılık gelmektedir. Bu basınçların belirlenmesi için literatürde birçok yaklaşım bulunmaktadır. Çalışmalardan bazıları bu basıncı evaporatör basıncına eşit olarak
değerlendirirken, bazıları evaporatör basıncının altında herhangi bir basınç belirlemektedirler [23]. Termodinamik modellerin bazılarında ise sabit bir basınç düşümü
değeri tanımlanmaktadır [10]. İlerleyen bölümlerde sebepleri üstünde daha detaylı
durulacağı üzere, en gerçekçi yaklaşım, evaporatör basıncı üstünden bir düşüş belirlemektir. Çünkü sabit bir basınç düşümü değeri her akışkana uygulanamaz ve herhangi
bir sabit değer belirlemek gerçeği yansıtmayabilir. Seçilen basınç düşümü değeri bir
temele dayandırılmalıdır. Nasıl ki kısılma kayıpları seçilen akışkana göre farklılık
göstermekte ve bunun sonucunda her akışkan belirli çalışma koşullarında farklı bir
performans göstermekte ise basınç düşümü için de soğutkan tipine göre farklılıklar
olacaktır. İkincil akışkanın ikincil lüleye çekilebilmesi için bu bölgede bir basınç düşümü olması şarttır; dolayısıyla Pb basıncını evaporatör basıncına eşit kabul etmek de
doğru bir yaklaşım değildir. Bu çalışmada, akışkandan akışkana farklılık göstermesi
beklenen bir yaklaşım kullanılacaktır [13]. Bu yaklaşıma göre Pb, evaporatör sıcaklığının 5 K altındaki sıcaklığa denk gelen doyma basıncına göre belirlenir:
										
						
(1)
Pb Psat (Te 5K )
Bu çalışmada, evaporatör sıcaklığının sırayla 5 K, 4 K, 3 K ve 2 K altına denk ge98

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 690, s. 89-118, Ocak-Mart 2018

Sabit Alanda ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektör Modellerinin Performans Değerlendirmesi

len doyma basınçlarına göre belirlenmiş Pb değerleri, her iki karışım teorisi için de
sözkonusu akışkanların performansına etkisi açısından incelenmiştir. Aynı zamanda
oluşacak basınç düşüm miktarlarının da akışkandan akışkana değiştiği bu varsayım
altında vurgulanarak Pb’nin sabit bir değer olarak modele eklenmesi veya buharlaştırıcı basıncına eşit alınmasının yanıltıcı bir yaklaşım olduğu ortaya konulmuştur.
Karışım bölümleri ile ilgili denklemler ve varsayımlar her iki termodinamik model
için farklılık gösterse de birincil lüle, ikincil lüle ve difüzör ile ilgili basitleştirmeler
ve denklemler ortaktır. Ejektör boyunca termodinamik ve mekanik dengenin kurulduğu esasına dayanan homojen denge modeli kabul edilmiştir. Kesit alanları boyunca
hız ve kütlesel debi değişmemektedir. Akışkanların ejektöre giriş ve akışkan karışımının ejektörden çıkış hızı sıfır kabul edilmiştir. Buharlaştırıcı ve yoğuşturucuda basınç
düşümü olmamaktadır. Sistemden olan ısı kayıpları ihmal edilmiştir. Difüzöre girmeden önce akışkan karışımı subsonik koşullarda bulunmaktadır. Sistemdeki tasarım ve
çalışma parametrelerine göre değişkenlik gösterecek olan tersinmezlikler birincil lüle,
ikincil lüle, difüzör ve kompresör için verimlilik değerleri ile modele dâhil edilmiştir.
Evaporatör çıkışında akışkan kızgın buhar, kondenser çıkışında ise sıkıştırılmış sıvı
fazındadır. Analizde kullanılan çalışma koşulları Tablo 4’te verildiği gibidir.
Giriş bölümünde de değinildiği üzere, termodinamik modeller kurulurken
Kornhauser’in (1990) sabit basınçta karışım modeli [2] ve Li ve Groll’un sabit alanda
karışım modeli [10] kullanılmıştır. Termodinamik modeller kütle, enerji ve momentumun korunumu kanunları ejektör kısımlarına uygulanarak oluşturulmuştur. Birincil
lüle, ikincil lüle, difüzör (yayıcı) denklemleri ortak olarak verilmiştir. Ancak karışım
bölümü iki farklı teoriye dayandığı için ayrı ayrı sunulmuştur.
Her iki termodinamik modelde de ejektör için kritik bir parametre ve performans göstergesi olan ikincil akışkan debisinin birincil akışkan debisine oranı (kütlesel debi
oranları), “w” yineleme yöntemi ile hesaplanmıştır. İlk hesap adımında w için bir
değer varsayımında bulunulmuş, ilerleyen adımlarda ejektörün çıkışındaki akışkanın
kuruluk derecesi “r” kullanılarak gerçekte oluşabilecek kütlesel debi oranı hesaplanıp
bir önceki “w” varsayımının yerine konmuştur. Varsayılan kütlesel debi oranı ile ejektör çıkışı için hesaplanan kütlesel debi oranı birbirine belirli bir hata oranı çerçevesinde yaklaşıncaya kadar yineleme işlemi devam ettirilmiştir.

w

1
1 								
r

(2)

3.1 Birincil Lüle
Birincil akışkan basıncı birincil lüleden geçerken kondenser basıncından Pb basıncına
düşer ve akışkanın hızı artar. Akışkanın birincil lüleye giriş entalpisi ve entropisi,
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kondenser basıncı ve kondenser çıkışındaki sıkıştırılmış sıvı sıcaklığı kullanılarak bulunur.
						

(3)

									
hmn,in fcn(Tmn,in , Pmn,in )

(4)

Pmn,in

smn,in

Psat (Tcond )

(5)

fcn(Tmn,in , Pmn,in )

										
Birincil lüledeki izantropik genişleme varsayımı kullanılarak lüle çıkışındaki gerçek
akış koşulları belirlenir. Giriş entropisi ve Pb basıncı kullanılarak birincil akışkanın
izantropik genişlemesine karşılık gelen çıkış entalpisi elde edilmiş olur.
						
smn, out smn,in
				
					
(6)
										
									
(7)
h
fcn( s
,P )
mn,out ,isen

mn,out

b

Birincil lülenin verimlilik değeri kullanılarak gerçek çıkış entalpisi hesaplanır.

ηmn =

hmn ,out − hmn ,in

			

			

(8)

hmn ,out ,isen − hmn ,in

Genişleme prosesi için birincil lüleye enerjinin korunumu prensibi uygulanarak lülenin çıkışındaki akışkan hızı hesaplanır.

Vmn ,out = 2(hmn ,in − hmn ,out ) 				

(9)

Lüle çıkışındaki gerçek entalpi değeri ve varsayılan çıkış basıncı Pb kullanılarak çıkıştaki özgül hacim, termodinamik fonksiyonlardan elde edilir.

νmn ,out = fcn(hmn ,out , Pb ) 					

(10)

Kütlenin korunumu kullanılarak, birincil akışkanın lüle çıkışında kapladığı alanın
ejektörden geçen birim toplam debi cinsinden ifadesi aşağıda verildiği gibidir.

amn =

νmn ,out
Vmn ,out (1 + w)
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3.2 İkincil Lüle
Birincil lüle için oluşturulan, kütlenin ve enerjinin korunumu yasalarına dayanan
denklem takımı ikincil lüle için de benzer bir şekilde elde edilmiştir.
										
(12)

Psn ,in = Psat (Te ) 						

İkincil lüleye giriş özellikleri evaporatör basıncı ve evaporatör çıkışındaki kızgın buhar sıcaklığından bulunur.
									
(13)
ssn ,in = fcn(Tsn ,in , Psn ,in )
								
					
hsn ,in = fcn(Tsn ,in , Psn ,in )
(14)
İzantropik genileşme varsayımı ile beraber lülenin verimlilik değeri de hesaba katılarak ikincil lüle çıkışındaki gerçek entalpi hesaplanmış olur.

ssn ,out = ssn ,in

(15)

hsn ,out ,isen = fcn( ssn ,out , Pb )

(16)

ηsn =

hsn ,out − hsn ,in

(17)

hsn ,out ,isen − hsn ,in

İkincil lüleye enerjinin korunumu prensibi uygulanarak lülenin çıkışındaki veya karışım öncesi akışkan hızı hesaplanır.
										
(18)
Vsn ,out = 2(hsn ,in − hsn ,out ) 					
Lüle çıkışındaki gerçek entalpi değeri ve varsayımla belirlenen çıkış basıncı Pb kullanılarak karışım öncesi özgül hacim, termodinamik ilişkilerden bulunur.

νsn ,out = fcn(hsn ,out , Pb ) 		

			

(19)

Kütlenin korunumu ile ikincil akışkanın lüle çıkışında kapladığı alanın ejektörden
geçen birim, toplam debi cinsinden ifadesi aşağıda verildiği gibidir.

asn =

νsn ,out
Vsn ,out

w
(1 + w)

					

(20)
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3.3 Karışım Bölümü
Karışım bölümü için yapılan varsayım farklı ejektör teorilerinin temelini oluşturmaktadır. Karışım prosesinin sabit basınçta veya sabit alanda gerçekleştiği durumlar
için modele eklenecek denklemler aşağıda açıklanmıştır. Her iki teori için de karışım
denklemleri dışında varsayımlar ve diğer kısım bağıntıları aynı şekilde değerlendirmeye alınmıştır.
3.3.1 Sabit Basınçta Karışım Modeli
Sabit basınçta karışım bölümünden difüzöre geçişteki hız ve entalpi değerleri birincil
ve ikincil lüleden çıkıştaki hızlar ve ejektöre girişteki entalpiler kullanılarak momentumun ve enerjinin korunumundan hesaplanır.

Vdiff , in ( mix ,
rVmn ,out  (1  r )Vsn , out 			
out )
2

V
							
hdiff , in ( mix , out

rhmn , in  (1  r ) hsn , in  diff , in
)
							
2

(21)
(22)

3.3.2 Sabit Alanda Karışım Modeli
Sabit alanda karışım bölümünden çıkışta oluşan basınç ve diğer termodinamik özellikleri hesaplayabilmek için de yineleme yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle, sabit
alanda karışım bölümü için bir çıkış basıncı varsayımında bulunulmuş; daha sonra,
momentumun korunumu sabit alanlı bölüme uygulanarak varsayılan basınç için çıkış
hızı hesaplanmıştır.

Vmix ,out = Pb (amn + asn ) + (1/ (1 + w))Vmn ,out + ( w / (1 + w))Vsn ,out − Pmix ,out (amn + asn ) (23)
Birincil ve ikincil akışkan karışımının karışım bölümündeki çıkış entalpisi enerjinin
korunumu ile elde edilir.

hmix , out 

hmn, in  whsn , in  (
(1  w)

2
Vmix
, out
)
2

				

(24)

Sabit alanda karışım bölümünün çıkış entalpisi ve çıkış basınç varsayımı kullanarak
akışkanın özgül hacmi bulunur.

 mix , out  fcn(hmix , out , Pmix , out )

				

(25)

Son adım olarak, kütlenin korunumu kanununun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.
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Kütlenin korunumu ile elde edilen çıkış hızı, Denklem (23)’ten sabit alanlı bölüm için
yapılan çıkış basıncı varsayımı kullanılarak hesaplanan çıkış hızı ile kıyaslanır ve
ikisi arasındaki fark belli bir hata değerinin altına düşünceye kadar yineleme işlemine
devam edilir. Kütlenin korunumundan elde edilen hız bilgisi Denklem (23)’te yerine
konularak hesaplanan çıkış basıncı ile bir sonraki yineleme işlemi için çıkış basıncı
varsayımı elde edilmiş olur.						

(amn + asn )Vmix ,out
νmix ,out

=1

			

(26)

3.4 Difüzör
Difüzör bölümü için de hesaplamalar her iki ejektör modeli için ortak olarak verilecektir. Karışım bölümünün çıkış entropisi, çıkış entalpisi ve basıncı kullanılarak
belirlenir.

smix , out  fcn(hmix , out , Pmix , out ) 					

(27)

İzantropik difüzör entropisi giriş ve çıkışta sabit kalır.				

sdiff , out  smix , out

						

(28)

Difüzör çıkışındaki gerçek entalpi, enerjinin korunumu uygulanarak hesaplanır.

hdiff ,out 

hmn , in  whsn , in
1 w

			

(29)

Girdilerde varsayımla kabul edilen difüzör, kısım verimliliği kullanılarak izantropik
akış koşullarındaki çıkış entalpisi hesaplanır.

ηdiff =

hdiff ,out ,isen − hmix ,out
hdiff ,out − hmix ,out

			

(30)

İzantropik koşullardaki çıkış entalpi ve entropi değerlerinden çıkış basıncı belirlenir.

Pdiff , out  fcn(hdiff , out , isen , sdiff , out )

				

(31)

Difüzör çıkışındaki iki fazlı akışın kuruluk derecesi belirlenirken Li ve Groll [10]
çıkış basıncı ile izantropik çıkış entalpisini kullanırken, Kornhauser [2] modelinde
gerçek entalpiyi referans almıştır. Bu çalışmada da her iki model için kuruluk derecesi
gerçek entalpiye göre belirlenmiştir.
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r  fcn( Pdiff , out , hdiff , out ) 					

(32)

3.5 BSSÇ ve EGSÇ için COP Değerlerinin Karşılaştırılması
Bu bölümde öncelikle, difüzör çıkışından itibaren EGSÇ ve daha sonra da BSSÇ için
COP tanımlamaları yapılarak performans iyileştirmesi COP oranlarını ifade eden “R”
katsayısı ile gösterilecektir. Bu kısma kadar ejektörlü bir çevrimin en temel parçası
olan ejektörün termodinamik modeli ilgili korunum denklemleri kapsamında ortaya
konmuştur. Ejektörden çıkan soğutkanın sıvı-buhar ayırıcısına girmesi ile bütünleşik
çevrim modeline geçiş yapılır.
Sıvı-buhar ayırıcısından kompresöre gönderilen buhar fazındaki soğutkanın ve evaporatöre gönderilen sıvı fazındaki akışkanın entalpisi termodinamik özellik ilişkilerinden bulunur.


h f , s fcn

( Pdiff , out , r 0)

					

(33)


hg , s fcn

( Pdiff , out , r 1)

					

(34)

Ejektörlü çevrimde separatör basıncı ile evaporatör basıncı arasında fark bulunacağı için bu bölümde küçük miktarda bir basınç düşümü sağlaması gereken genleşme
vanasına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil 1b’de ejektörlü çevrimin “5” ve “6” noktaları arasında kullanılan genleşme vanasının gerek sabit alanda gerekse sabit basınçta
karışımlı ejektörde meydana getirdiği kayıplar Şekil 4a-b’deki P-h diyagramlarında
aynı noktalarla gösterilerek, söz konusu kayıpların klasik çevrimdeki “c” ve “d” noktalarına karşılık gelen kısılma kayıplarına nazaran ne kadar küçük mertebede kaldığı
vurgulanmaktadır.
Genleşme vanasında sabit entalpili proses gerçekleşeceği için çıkış entalpisi giriş entalpisine eşit olacaktır. Evaporatörden çıkış entalpisi ikincil akışkanın ejektöre giriş
entalpisine eşit olarak modele eklenmiş ve buradan, kompresörden geçen birim primer akışkan debisi için soğutma kapasitesi hesaplanmıştır.

he , in  h f , s 							

(35)

		
he , out  hsn , in

(36)

.

								

Q
w(he, in  he, out )
e

(37)

Kompresöre giren soğutkanın entalpisi, sıvı-buhar ayırıcıdan çıkan separatör basıncındaki doymuş buharın entalpisine eşittir. Kompresörden çıkan soğutkanın gerçek
entalpisi kompresörün izantropik verimliliği kullanılarak hesaplanır.
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hcomp , in  hg , s

						


scomp , in fcn

( Pdiff , out , r 1) 			

scomp , in  scomp , out

		

(39)

						

(40)

hcomp , out , isen  fcn( Pcond , scomp , out ) 				

comp 

(38)

hcomp , out , isen  hcomp , in

(41)

				

(42)

hcomp , out  hcomp , in

Kompresörden geçen birim primer akışkan debisi için kompresör işi ve sistemin etkinlik katsayısı aşağıda verildiği gibidir.
.


W comp (hcomp , out  hcomp , in ) 					

(43)

.

COPn =

.

Qe

W comp

						

(44)

Klasik soğutma çevrimi için benzer bir analiz yapılarak COP hesabı yapılır.

hb e, in  hmn , in

hb e, out  hsn , in

						

(45)

		

(46)

.


Qb e hb e, in  hb e, out

hb comp , in  hsn , in

				

		

		

		

(47)

						

(48)

s b comp , in  fcn( Psn , in , Tsn , in )

s b comp , in  s b comp , out

					
			

hb comp , out , isen  fcn( Pcond , s b comp , out )

comp 
.

hb comp , out , isen  hb comp , in
hb comp , out  hb comp , in


W b comp ( hb comp , out  hb comp , in )

(49)
(50)

			

(51)

			

(52)

					

(53)
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.

COPc =

Q b e 							

(54)

.

W b comp

İki çevrimin performans katsayıları oranı, “R” farklı soğutkanlar için ejektörlü çevrimin klasik çevrime üstünlüğünü kıyaslamada kullanılacaktır.

R=

COPn 						
COPc

(55)

4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu çalışmanın en temel amacı sabit alanda karışımlı ve sabit basınçta karışımlı ejektör
teorilerinin sistem performansı açısından kıyaslanmasıdır. Literatürde iki ejektör teorisini kıyaslayan çalışmalar bulunmaktadır, ancak bunlar doğrudan genleştirici olarak
buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kısılma kayıplarını azaltmak için genleşme
vanası yerine kullanılan iki fazlı ejektör modeli üzerinden yapılmamıştır. Bu çalışma,
söz konusu kıyaslamayı iki fazlı ejektör modeli üstünden yapmakla kalmayacak aynı
zamanda sabit basınçta ve sabit alanda karışımlı ejektörde ikincil lüledeki karışım öncesi akışkanların eşit kabul edilen basınçları için yapılan varsayımların performansa
etkisini de değerlendirecektir. Bu ortak basınç varsayımı akışkanların bir araya geldiği bölümde yaşadıkları basınç düşümü sonucundaki son basınçlarını ifade etmektedir.
Bu bölümdeki basınç düşümü ile ilgili olarak literatürde farklı yaklaşımlar bulunmakla beraber, bu yaklaşımlardan bir tanesi seçilerek her iki modelde de ortak performans
kıyaslaması açısından kullanılacaktır.
Seçilen varsayım etrafında aynı yaklaşım kullanılarak farklı basınç düşüm değerlerinin performansa etkisi karşılaştırılan akışkanlar üstünden ortaya konmuştur. Sonuçlar varsayımın her bir varyasyonu için buhar sıkıştırmalı klasik soğutma çevriminin
ve sabit alanda ve basınçta karışımlı ejektörlü çevrimlerin birebir COP kıyaslamaları
için verilmekle beraber aynı zamanda her iki teori için ejektörlü çevrim performans
katsayılarının klasik çevrim performans katsayısına oranı, “R” değeri üstünden de
yorumlanmıştır.
Sabit alanda ve basınçta karışımlı ejektörlerin performans değerlendirmesinde kullanılan analiz koşulları ile ilgili detaylar Tablo 4’te özetlenmiştir. Kondenser ve evaporatör sıcaklıklarının belirlenmesinde ılık ve soğuk ortam sıcaklıklarından faydalanılmıştır. Kondenser sıcaklığı ılık ortam sıcaklığının 15 K üstü olarak, evaporatör
sıcaklığı ise soğutulmak istenen ortam sıcaklığının 7 K altı olarak belirlenerek bir soğutma uygulaması senaryosu oluşturulmuştur. Kondenser çıkışındaki sıcaklık düşüşü
ve evaporatör çıkışındaki sıcaklık artışı 3 K’lik bir sıcaklık farkına göre belirlenmiştir.
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Tablo 4. Termodinamik Modellerinde Kullanılan Analiz Girdileri
Analiz Parametreleri

Soğutma Uygulaması için Değerler

Ilık Ortam Sıcaklığı (TH)

25 ˚C

Soğuk Ortam Sıcaklığı (TL)

-3 ˚C

Evaporatör Sıcaklığı (Te)

-10 ˚C

Evaporatör Çıkışı Kızgın Buhar Sıcaklığı (Tsn,in)

-7 ˚C

Kondenser Sıcaklığı (Tcond)

40 ˚C

Kondenser Çıkışı Sıkıştırılmış Sıvı Sıcaklığı (Tmn,in)

37 ˚C

Kompresör Verimliliği (ηcomp)

0.75

Birincil Lüle Verimliliği (ηmn)

0.8

İkincil Lüle Verimliliği (ηsn)

0.8

Difüzör Verimliliği (ηdiff)

0.75

Şekil 4a’da sabit alanda karışımlı, Şekil 4b’de sabit basınçta karışımlı ejektör çevrimlerinin döngüleri P-h diyagramında modelde kullanılan ve hesaplanan gerçek değerler
eşliğinde sunulmuştur. Şekil 4’teki P-h diyagramları Şekil 1’deki klasik çevrim ve
ejektörlü çevrim ile aynı harflendirme ve numaralandırmaya sahiptir. Her iki ejektör
modeli için de klasik çevrime kıyasla evaporatöre giren akışkanın entalpisinde meydana gelen düşüş ve böylece soğutma kapasitesindeki artış, açık bir şekilde ortaya
konmaktadır. Aynı zamanda kompresör işindeki düşüş de P-h diyagramlarından görülmektedir.
Şekil 5a-d’de 11 farklı çevre dostu soğutucu akışkan için farklı basınç düşümü varsayımlarına göre klasik çevrimde, sabit alanda karışımlı ve sabit basınçta karışımlı
ejektörlü çevrimlerde performans katsayılarının kıyaslaması yapılmaktadır. Buradan,
karışım basıncı için yapılan varsayımların sistem performansı üzerinde ne kadar etkili
olduğu anlaşılmaktadır. En yüksek performans hemen hemen tüm koşullarda sabit
alanda karışımlı ejektörlü çevrimde elde edilmekle beraber, ikincil lüle basıncındaki
düşüş azaldıkça genel olarak akışkanların performanslarında iyileşme olduğu gözlenmiştir. Yapılan analizlerde R717’nin evaporatör sıcaklığının 5 K altına denk gelen
doyma basıncındaki karışım basıncında hesaplanan sonuçları dışında sabit alanda karışımlı ejektörler daha iyi performans sergilemektedir.
Şekil 6’da daha net görüleceği üzere, sabit alanda karışımlı modelde R1234yf’nin
evaporatör sıcaklığının 2 K altına denk gelen doyma basıncındaki karışım prosesinde
sistem performansı düşmektedir. Burada literatürde sıkça vurgulanan optimum basınç
düşümünde elde edilebilecek optimum COP kavramının hatırlatılması faydalı olacaktır. Bu çalışmada amaç, optimum basınç düşümünü belirlemek veya optimum basınç
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a)

b)

Şekil 4. a) R134a Soğutucu Akışkanı İçin Sabit Alanda Karışımlı ve b)Sabit Basınçta Karışımlı,
Ejektörlü Çevrimlerin P-h Diyagramı
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a)

b)

c)
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d)
Şekil 5. Sabit Alanda Karışımlı Ejektörlü Çevrim (SAKEÇ), Sabit Basınçta Karışımlı Ejektörlü Çevrim
(SBKEÇ) ve BSSÇ İçin Farklı Basınç Düşümü Yaklaşımlarının Performansa Etkisi

düşümünde analizler yapmak değil sistem performansını ortak çalışma koşullarında iki
ejektör teorisi için de ortaya koyabilmek ve karışım bölümü öncesi akışkanların basıncının (sabit basınçta karışımlı ejektör modelinde aynı zamanda karışım basıncı) belirlenmesinde kullanılacak varsayımın sistem performansına etkisini her iki ejektör teorisi için de inceleyebilmektir. Düşük bir buharlaştırıcı sıcaklığı seçildiği için optimum
karışım basıncı üstünden kıyaslama yapılmak istenseydi, benzer COP değerleri elde
edileceğinden dolayı kıyaslama açısından çok belirleyici sonuçlar alınamayacaktı [15].
Hangi karışım teorisi olursa olsun, optimum COP ve alan oranı (sabit alanlı bölümün
kesit alanının birincil lülenin çıkış alanına oranı) ile sonuçlanan bir basınç düşümü
değeri olacaktır. Farklı çalışma koşullarındaki optimum COP ve alan oranları kıyaslamaları bu çalışmanın devamı niteliğinde potansiyel soğutkanlar için incelenecektir.
Şekil 6, Şekil 5’te sunulan verileri varsayımlar açısından sıralı bir şekilde bazı akışkanlar için bir araya getirmektedir. Söz konusu gösterime R134a’nın eklenmesinin
sebebi, kullanım dışı bırakılma sürecini yaşamasına karşın, yakın zamanın en yaygın kullanılan soğutkanlarından biri olmasıdır. R1234yf ve R1234ze(E)’nin seçilme
sebebi ise çevre dostu ve güvenli olmalarının yanında, kısılma kayıplarının fazlalığından dolayı ejektörlü bir sistemde ciddi bir iyileşme potansiyeli göstermeleridir.
Sabit alanda karışımlı ejektör modelinde R1234yf’nin performansında belli bir basınç düşümünden sonra düşüş görülmüştür. Bunun sebebi optimum basıncın geçilmiş
olmasıdır. Optimum basınç geçildikten sonra basıncın düşürülmeye devam edilmesi
COP’de azalma meydana getirecektir. Optimum basınç her iki akışkanın birbirine ya110 Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 690, s. 89-118, Ocak-Mart 2018
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Şekil 6. R134a, R1234yf ve R1234ze(E) Soğutkanları İçin Karışım Basıncının Her İki Ejektör
Modelindeki Etkileri

kın hızlarla karşılaştığı ve böylece karışım kayıplarının düşük olduğu basınca karşılık
gelmektedir [2]. Ancak, sabit basınçta karışım performans değerlerine bakıldığında,
karışım basıncındaki düşüşün R1234yf için performans artışına katkı sağladığı görülmektedir. Bu da aynı soğutkan için sabit basınçta karışım modelinde henüz optimum
basınç düşümüne ulaşılmadığını göstermektedir.
Klasik çevrim ve sabit basınçta ve sabit alanda karışım teorilerine dayanan ejektör
genleştiricili çevrimlerin birebir COP değerleri üstünden kıyaslamalarına bakıldığında, R1234yf’nin çevredostu ve güvenli bir soğutkan olmasına karşın, belirtilen
çalışma koşulunda diğer alternatiflere kıyasla en düşük performansı sergilediği görül-

a)
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b)

c)

d)
Şekil 7. Sabit Alanda Karışımlı Ejektörlü Çevrim (SAKEÇ) ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektörlü Çevrim
(SBKEÇ) İçin Klasik Çevrime Göre Farklı Basınç Düşümü Yaklaşımlarının Performans İyileştirme Oranları
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Şekil 8. Akışkan Çeşidine Göre Farklı Yaklaşımlar Altında Basınç Düşümlerinin İncelenmesi

mektedir. Buna karşın, Şekil 7a-d’deki farklı varsayımlarda farklı ejektör teorileri için
aynı çalışma koşulunda en iyi iyileşme oranı bu soğutkan için elde edilmiştir. Farklı
basınç düşümü yaklaşımları ile farklı performans değerleri elde edilmektedir. En yüksek iyileşme oranı tüm incelenen basınç düşümü yaklaşımları için R1234yf soğutkanı
için elde edilmiştir.
Şekil 8 ise daha önceden bahsedilen, evaporatörden gelen akışkan ve birincil lüleden
çıkan akışkan için ikincil lüleye giriş bölümünde sabit bir basınç düşüşüne dayanan
varsayımın gerçeğe yakın sonuçlar üretmeye engel olmasının kanıtı olarak sunulmuştur. Evaporatörden gelen soğutkan çeşidine ve çalışma koşullarına göre ikincil lülede
bir basınç düşümü olmakta ve bu durum yukarıdaki sonuçlardan da anlaşılacağı üzere
performans üzerinde oldukça etkilidir. Buradan anlaşılmaktadır ki bahsedilen basınç
düşümü modele ne kadar doğru bir yaklaşımla eklenirse, sonuçlar o kadar gerçeğe
yakın olacaktır.
Karışım öncesi akışkan basınçlarının belirlenmesinde kullanılan basınç düşümü
varsayımı için sabit bir değer belirlenmesi yanıltıcı olacaktır. Nasıl kısılma prosesi
akışkanın karakteristik özelliklerine bağlı olarak bir kayıp yaratıyorsa, evaporatörden ikincil lüleye geçişteki basınç düşümü de akışkanın tipine bağlı ve değişken bir
şekilde belirlenmelidir. Şekil 8’de, seçilen akışkan tipine ve yaklaşıma göre basınç
düşümündeki değişimler sayısal değerlerle gösterilmiştir.

4. SONUÇ
Bu çalışmada ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminin farklı ejektör teorilerine
göre yeni nesil çevre dostu bir grup soğutucu akışkan kullanılarak performans deEngineer and Machinery, vol 59, no 690, p. 89-118, January-March 2018
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ğerlendirmesi yapılmıştır. Literatürdeki termodinamik model kıyaslamaları üstünde
durularak bu tip bir kıyaslamanın da özellikle yeni nesil soğutucu akışkan analizleri
açısından önemi vurgulanmıştır. Aynı zamanda ikinci lüledeki, akışkanların karışım
öncesi ortak basıncı için farklı varsayımlar incelenerek performansa etkisi araştırılmıştır. Sabit alanda karışımlı ejektörün, ejektör genleştiricili bir soğutma çevriminde
sabit basınçta karışımlı ejektöre göre daha iyi performans sergilediği sonucuna varılmıştır. Ancak bu çalışmada optimum basınç düşümü ve optimum COP üstünden
kıyaslama yapılmamıştır.
Planlanan karşılaştırmaya en yakın çalışma, bir soğutma çevrimi için Yapıcı ve Ersoy
(2005) [15] tarafından yapılmıştır. R123 akışkanı için harici ısı kaynaklı ejektörlü
soğutma çevriminde sabit alanlı ejektör kullanılarak elde edilen optimum COP ve
alan oranı değerleri, literatürdeki Sun ve Eames (1996) [16] tarafından aynı akışkanın
sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrim için ortaya konmuş değerleriyle kıyaslanmıştır. Harici ısı kaynaklı ejektörlü soğutma çevrimi için aynı çalışma koşullarında sabit
alanda karışım modeli ile elde edilen optimum COP ve alan oranının, sabit basınçta
karışımlı ejektör teorisine göre ortaya konmuş değerlerden daha büyük olduğu sonucuna varılmıştır. Isı üreteci sıcaklığının 80 °C, evaporatör sıcaklığının 5 °C olduğu
çalışma koşullarında aynı alan oranı için sabit basınçta karışımlı ejektör daha düşük
kondenser sıcaklığının yaratılması koşulu ile sabit alanlı ejektöre göre daha iyi sonuçlar sergilemiştir. Ayrıca bu çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise düşük buharlaştırıcı ve yüksek yoğuşturucu sıcaklıklarında her iki karışım teorisinin de birbirine
yakın performans sergilemesidir.
Bu sonuçlar oldukça faydalı olmakla beraber, soğutma sistemlerinin farklılığından
dolayı harici ısı kaynaklı bir soğutma çevrimi her iki akışkanın ideal gaz olarak varsayıldığı tek fazlı akışa göre modellenebilir. Ancak ejektör genleştiricili bir soğutma
çevriminde birincil akışkan sıvı, ikincil akışkan buhar fazındadır ve yayıcıdan çıkan
akışkan çift fazlıdır. Bu durumda iki çevrim aynı model ile değerlendirilemez. Model kurulumlarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Yapıcı ve Ersoy (2005) [15]
tarafından ortaya konan karşılaştırma her ne kadar fikir verse de iki fazlı akış modeli
üstünden yapılacak bir kıyaslama gerekmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar
oluşması muhtemel farklı basınç düşümü varsayımları kapsamında sunularak performans açısından kritik bir parametre üstünde durulmuştur. Sonuçlar birebir COP değerleri ve COP değerlerinin klasik çevrimle kıyaslamaları üstünden ayrı ayrı verilmiştir.
Tek fazlı akışa göre oluşturulmuş ejektör modeli gibi iki fazlı akışa göre kurulan modelde de farklı soğutkanlar üstünden yapılan analizler, sabit alanda karışımlı ejektörlerin daha iyi performans sergilediğini göstermektedir. Optimum basınç varsayımı ile
karışım kayıplarının yok denecek kadar az olduğu çalışma koşulları oluşturulabilir ve
ulaşılabilecek makisimum performans değerleri ortaya konabilir. Literatürdeki kıyaslamalar optimum COP üstünden yapılsa da evaporatör sıcaklığının 5 K altına denk
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gelen doyma basıncındaki karışım bölümü öncesi akışkan basınçları (ikincil lüledeki
akışkan basınçları) her iki termodinamik model için de karşılaştırma amacıyla kullanılabilecek makul bir yaklaşımdır.

5. PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Termodinamik modeller sistem performansının belirlenmesinde temel sonuçlar elde
etmek için faydalı bir şekilde kullanılabilir; ancak kullanılan akışkan ve çalışma koşulları değişirse sistemdeki tersinmezlikler doğrudan değişir. Bu sebeple, en başta
sabit değerler olarak tanımlanan ejektör kısım verimlilikleri yanıltıcı olmaktadır. Aynı
zamanda kompresör için de sabit bir izantropik verim kullanılamaz. Kompresörün
giriş basıncı artacağı için aynı zamanda verimi de artacaktır. Sistem modelindeki varsayımların ciddi bir hata getirisi olacaktır. Bu sebeple, termodinamik modeller her
ne kadar ön sonuçların elde edilmesinde kullanılsa da ejektör tasarımı aşamasında
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerine ihtiyaç duyulacaktır. İlerleyen
çalışmalarımızda termodinamik modellerden belirli öngörüler elde edildikten sonra
çalışmalara kapsamlı HAD analizleri ile devam edilecektir. Farklı soğutucu akışkanların farklı çalışma koşullarındaki optimum performans değerleri ve ejektörün termodinamik modellerle belirlenebilecek optimum geometrik özellikleri üstünde durularak
detaylı analizler yapılması planlanmaktadır.

KISALTMALAR
GWP 		 Küresel ısınma potansiyeli
ODP		 Ozon tabakasına zarar verme potansiyeli
COP		 Performans katsayısı
BSSÇ 		 Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi
EGSÇ		 Ejektör genleştiricili soğutma çevrimi
HFO		 Hidrofloroolefin
HFC		 Hidroflorokarbon
SAKEÇ		 Sabit alanda karışımlı ejektörlü çevrim
SBKEÇ		 Sabit basınçta karışımlı ejektörlü çevrim
Semboller
w

 s / m p )
İkincil akışkan debisinin birincil akışkan debisine oranı ( m

m

Kütlesel debi [kg/s]

T

Sıcaklık [K]
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P

Basınç [kPa]

fcn

Fonksiyon/Termodinamik ilişki

h

Entalpi (kJ/kg)

s

Entropi (kJ/kg.K)

r

Birincil akışkanın kütlesel debisinin toplam debiye oranı veya kuruluk derecesi

Pb

Birincil ve ikincil akışkanların ikincil lüledeki basınçları (teorik modellerde karışım bölümü öncesi akışkanların ortak basıncı, sabit basınçta karışım modelinde aynı zamanda karışım basıncı)

a

Akışkanın kapladığı alanın ejektörden geçen toplam kütlesel debiye oranı (m2.s/
kg)

η

Verimlilik [-]

R

Ejektörlü çevrim performans katsayısının klasik çevrim performans katsayısına
oranı

Q

Isı kapasitesi [W]

W

Kompresör işi [W]

Alt İndisler
p
s
salt
e
cond
in
out
mn
sn
f,s
g,s
diff
isen
comp
mix
n
c

Birincil akışkan
İkincil akışkan
Doyma noktası
Evaporatör
Kondenser
Giriş
Çıkış
Birincil lüle
İkincil lüle
Separatörden çıkan doymuş sıvı
Separatörden çıkan doymuş buhar
Difüzör
Izentropik
Kompresör
Karışım bölümü
Ejektörlü çevrim
Klasik çevrim

Üst İndisler
b

Klasik çevrim
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2017 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Aylin Sıla Aytemiz
Mühendis ve Makina, toplumun, ülke sanayisinin, Odamıza üye meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 1957’den bugüne değin yayımlanmaktadır.
Nisan ayına kadar aylık, Nisan ayından sonra ise en az beş makale sayısı, üç aylık
periyoduyla ülkemizin konusunda önde gelen dergilerinden biri olan Mühendis ve
Makina, yeni teknolojileri, bilimsel araştırma ve inceleme konularını ve mühendisliğe
ilişkin birikimleri sayfalarına taşıyarak Oda üyelerine ve ilgili kesimlere bu birikimlerini ulaştırma çabasındadır.
Dergimiz Ocak 2009’dan itibaren EBSCO veri tabanına alınmıştır. EBSCO tarafından
üretilen online tam metin veritabanları, 120’den fazla ülkede kullanılmakta olup, bu
veri tabanı sayesinde dergimizin dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşması ve
tanınması sağlanmaktadır.

MAKALELER
Mühendis ve Makina dergisine 2017 yılında 78 makale gelmiştir. Gelen makalelerin
yazarlarının çalıştığı kurum ve kuruluşlara bakıldığında, yüzde 58’lik payı üniversiteler, yüzde 5’lik payı kamu kurum ve kuruluşlar, yüzde 39’luk payı sanayi ve özel sektör oluşturmaktadır. 2017 yılında sanayi kuruluşları ile üniversite ortaklığında yazılan
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makale sayısında da artış görülmüştür. Bu durum, meslek odası – üniversite – sanayi
ilişkisinin güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Dergimize gelen makaleler nitelikleri bakımından özgün, çeviri ve derleme olmak
üzere üç kategoride değerlendirilmektedir. 2017 yılında 39 özgün, 39 derleme makale
dergimize gönderilmiştir.
KAMU
%5

SANAYİ
%39

DERLEME
%50

ÜNİVERSİTE
%56

Grafik 1. Yazarların Çalıştığı Alanlara Göre
Gelen Makale Oranları

Grafik 2. Türlerine Göre Gelen Makale Oranları

EDİTÖRDE
%3
YAZARDA
%21

HAKEMDE
%26

ÖZGÜN
%50

KABUL
%37

RED
%13

Makalelerin hakemler tarafından
değerlendirilmesi sonucu ortaya
çıkan kabul ve ret oranına baktığımızda, yüzde 37 kabul (28 makale), yüzde 13 red (10 makale) oranı
görülmektedir. 16 makalenin yazar
düzenleme, 20 makalenin hakem
değerlendirme, 3 makalenin de
hakem ataması süreçleri devam
etmektedir.

Makalelerin gönderimi ve hakem
tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde olası zaman kayıplarını
ve maliyetleri azaltacak bir yöntem olan Online Makale Yönetim Sistemine (OMYS)
2010 yılında geçilmiştir. Makalelerin http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/ adresinde yer alan OMYS’ye kayıt yapılarak gönderilmesi, süreçlerin takibini kolaylaştırmış, yazar-editör ve editör-hakem arasında makale ve ileti gönderimini hızlandırarak kabul edilen makalelerin güncelliğini yitirmeden yayımlanması sağlanmıştır.
Grafik 3. Değerlendirme Durumlarına Göre Makale Oranları
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SONUÇ
Dergimiz, tercih eden üyelerimize posta ile ulaştırılırken www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine sunulmaktadır. Daha etkin bir
web sayfası için çalışmalarımız sürmektedir.
Geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, hakemlerimize, yazarlarımıza, yayın kurulumuza, yayın danışma kurulumuza ve yayın
çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

ENGINEER and MACHINERY

ENGINEER and MACHINERY

tmmob makina mühendisleri odası yayın organı

tmmob makina mühendisleri odası yayın organı

www.mmo.org.tr/muhendismakina

www.mmo.org.tr/muhendismakina

BİR BİNANIN DEĞİŞKEN CAM VE DIŞ DUVAR TİPLERİNE GÖRE PENCERE/
DUVAR ALANI ORANLARININ BİNA ISI KAYIPLARINA ETKİSİ

POMPA VE POMPAJ SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI
DP1000 ÇELİK SACLARIN UZAKTAN LAZER (RLW) VE DİRENÇ NOKTA
KAYNAKLI (RSW) BİRLEŞTİRMELERİNİN ÇEKME VE YORULMA
ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜ VE TEMEL SANAYİ GÖSTERGELERİ –
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

ÜÇ BOYUTLU ARKA PLAN KONUMLANDIRILMIŞ YOĞUNLUK FARKI
(SCHLİEREN) YÖNTEMİ İLE AKIŞ YAPILARININ İNCELENMESİ VE PARÇACIK
GÖRÜNTÜLEMELİ HIZ ÖLÇÜMÜ İLE DOĞRULANMASI

TOPRAK ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UZUNLUĞUNUN KONDENSER SICAKLIĞI İLE
DEĞİŞİMİ ÜZERİNE DENEYSEL ÇALIŞMA

PANJUR KANATLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL
VE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YAKLAŞIMI İLE İNCELENMESİ

GEMİ İNŞA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN
İNCELENMESİ

KGİ İHS KAPSAMINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

HURDAYA AYRILMIŞ BİR ARACIN ELEKTRİKLİ ARACA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

ENGINEER and MACHINERY
Cilt/Vol

58

Sayı/No

687 Nisan-Haziran/April-June 2017

Cilt/Vol

58

Sayı/No

688

Temmuz-Eylül/July-September

2017

tmmob makina mühendisleri odası yayın organı
www.mmo.org.tr/muhendismakina

TÜRKİYE’DE EKONOMİK GÖSTERGELER - İMALAT SANAYİ KAPASİTE
KULLANIM ORANI
BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE EMİSYON
AZALTIM FIRSATLARININ İNCELENMESİ
UÇUŞ PROSEDÜRLERI İÇİN YOL TANIMLAYICILARI
ARACIN YALPA KARAKTERİSTİĞİNİN TAŞIT DİNAMİĞİNE OLAN ETKİSİNİN
ANALİTİK VE NÜMERİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
SÜREKLİ ASİTLEME HATTININ MEKANİK MODELLEMESİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Cilt/Vol
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Sayı/No
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Ekim-Aralık/October-December 2017
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MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ ONLİNE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ
Mühendis ve Makina dergimiz akademik alanda, sektörde önemli bir yeri olan,
bilim insanları ve uzmanların, öğrencilerin, mühendislik konularına ilgi duyanların
yararlandığı bir başvuru kaynağıdır. 60 yıldır bilimsel çalışmalara verdiği katkıyla
yayın hayatını sürdüren dergimiz, AR-GE merkezlerinde, kurum ve kuruluşlarda
çalışanların, bilim insanlarının, öğrencilerin, uzmanların teorik ve uygulamaya yönelik çalışmalarına yer vermektedir.
Aylık periyotlarla yayımlanan dergimiz makina, endüstri, işletme, sanayi, uçakhavacılık, uzay, sistem, enerji sistemleri, imalat, üretim, mekatronik ve otomotiv
mühendisi üyelerimize, abonelerimize, üniversitelerin ilgili bölümlerine, sektöre
ve kamu kurumlarına ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca, www.mmo.org.tr/
muhendismakina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine sunulmaktadır.
Mühendis ve Makina dergimiz online kütüphane hizmeti sunan, dünyanın en
çok kullanılan veri tabanlarından biri olan EBSCO’da taranmaktadır. Ayrıca, dergimize online üzerinden erişebilirliği artırmak için ulusal ve uluslararası birçok
kurum/kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.
Online Makale Yönetim Sistemine Giriş (OMYS)
Makale alımları, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden, http://omys.
mmo.org.tr/muhendismakina adresinden gerçekleştirilmektedir. Dergimize ilk
defa makale gönderecekseniz, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden
yeni kullanıcı olarak kayıt olmalısınız (Şekil 1). Kaydınızı yapıp şifrenizi aldıktan
sonra makalelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz (Şekil 2). Göndermiş olduğunuz
makaleler editör tarafından ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra hakemlere
http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Mühendis ve Makina Dergisi

YAZAR

| ANA SAYFA (GİRİŞ SAYFASI) |
»

Online Makale Yönetimi
HAKEM

EDİTÖR

HOŞGELDİNİZ
YAZAR GİRİŞİ
e-Posta :
Şifre :

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ'ne makale
gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız
gerekmektedir. Kayıt olabilmek için sol kısımda
yer alan [Yeni Kullanıcı] bağlantısına tıklayınız.

Giriş

Daha önce kayıt olduysanız, e-posta adresiniz
ve şifrenizi girmeniz yeterlidir.

Yeni Kullanıcı | Şifremi Unuttum

Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizin e-posta
adresinize gönderilebilmesi için [Şifremi
Unuttum] bağlantısına tıklayınız.
Sistemle ilgili sorularınızı yayin@mmo.org.tr
e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Makalelerinizi Online Sistem Üzerinden Ulaştırabilirsiniz
Şekil 1. OMYS Giriş Sayfası

OMYS

gönderilir. Hakem değerlendirmesinin ardından makalelerinizin kabul edilip edilmediğine, eksikliklerin olup olmadığına dair bilgilendirme mesajı/maili makalelerin
iletişim yazarlarına gönderilir. Kabul edilen makaleler en kısa sürede dergimizde
yayımlanırken, eksiklikleri bulunan makaleler için “kör hakemlik” süreci devam ettirilir. Bu makalelerin yazarı veya iletişim yazarları eksikliklerini tamamladıkları metinlerini yine aynı adres üzerinden sisteme yükleyebilirler. OMYS bütün bu işlemlerin yapıldığı bir sistemdir. Kısacası bu sistem, makale yazarlarına gönderdikleri
makalelerin ilk ve son durumlarını görebilme, yani makalelerinin hangi aşamada
(editör veya hakem sürecinde) olduğunu öğrenebilme, mevcut bilgilerini güncelleyebilme, makaleleri hakkında editörle diyalog kurabilme imkânı sunmaktadır.

Şekil 2. OMYS Yazar Ana Sayfası ve Makale Gönderim Sayfası

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ YAZIM ESASLARI
Mühendis ve Makina dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından, ülke sanayisinin, toplumun, Odamıza üye meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda
bilgi gereksinimlerini karşılamak, bilimsel ve teknik yönde gelişimlerine katkıda bulunmak üzere düzenli
aylık periyotlarla yayımlanan mesleki teknik bir yayın organıdır. "Mühendis ve Makina Dergisine" makina
mühendisliği alanında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazılar Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.
Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime
katkısı olmalıdır.
Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde
özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.
SUNUŞ FORMATI
1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır
biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 (210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana
başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.
2. Çizimler (şekiller) ve çizelgelerle (tablolar) birlikte, makaleler 25 sayfadan, kısa bildiriler 4 sayfadan
daha uzun olmamalıdır.
3. Yazı, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden gerekli kayıtlar oluşturularak gönderilmelidir. Yüklenen makale, “makale adının ilk 2 ya da 3 kelimesi” şeklinde adlandırılmalıdır. OMYS'ye
yüklenen makalede yazar bilgileri bulunmamalı, yazar bilgileri için ayrıca bir kapak sayfası oluşturularak sisteme yüklenmelidir. Kapakta makale adı ve yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası,
varsa akademik unvanı) yer almalıdır.
4. Metin yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve
edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.
5. Başlık mümkün olduğunca kısa (en çok 100 harf) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. İngilizce
başlıktaki kelimeler ilk harfleri büyük ve gramer kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.
6. Bölümler (i) öz ve anahtar kelimeler, (ii) abstract ve keywords (İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler),
(iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teşekkür (gerekliyse) ve (vi) kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.
7. Öz (ve abstract) çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan sonuçları kısaca tanımlamalı ve
100 kelimeyi aşmamalıdır. En az üç tane Türkçe ve İngilizce anahtar kelime verilmelidir. Türkçe ve
İngilizce Başlık, Öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) birinci sayfaya sığdırılmalı ve ana metin
ikinci sayfadan başlatılmalıdır.
8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı,
ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra
Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisayar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine
numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların altına, çizelgelerin (tablo)
üstüne yazılmalıdır.
12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.
13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilmelidir.
14. Teşekkür metni olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.
15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş
sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir:

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,”
derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları.
Örnek 1: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve
Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.
Örnek 2: Kaçar, E. N., Erbay, L. B. 2013. "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and
Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.
Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı,
varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.
Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7,
MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir.
Kaynak bildiri ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın
adı, tarihi, yapıldığı yer.
Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.
Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın
numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.
Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” internet bağlantısı, son erişim tarihi.

YAYIN İLKELERİ
1. Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle
alınır. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz.
2. Her yazı, konusuyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler yazarlar
tarafından tamamlandıktan sonra, dergide yayımlanabilecek nitelikte olanlar belirlenir ve yazara bilgisi
verilir. Yazıların son hali yazarları tarafından düzenlenerek yayın sekreterine Online Makale Yönetim
Sistemi (OMYS) üzerinden iletilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir.
3. Yazar isimleri hakemlere bildirilmediği gibi, yazar/lar/a yazının hangi hakemlere gönderildiği de hiç bir
şekilde bildirilmez. Yayımlanmayan yazılar istenildiğinde hakem raporlarıyla birlikte hakem isimleri
belirtilmeden yazar/lar/a geri gönderilir.
4. Yayın Kurulu hakemlerden gelen eleştiriler doğrultusunda yazının derginin bir başka bölümünde
yayımlanmasının uygun olduğuna karar verebilir ve bu kararı yazar/lar/ın onayına sunar. Yazar/lar/ın
da uygun görmesi durumunda, yazı önerilen bölümde yayımlanır.
5. Dergiye gönderilen yazıların ‘Yazım Esasları’na uygun olması gerekir. Esaslara uygunluk göstermeyen
yazılar değerlendirmeye alınmadan yeniden düzenlenmesi için yazar/lar/a iade edilir.
6. Yayımlanan yazılar için yazar/lar/a ve değerlendirme yapan hakemlere derginin o sayısından birer
kopya gönderilir.
7. Verilen süre içinde kendisine gönderilen yazıyı değerlendirmeyen ve dergi yayınında aksamaya neden
olan hakemin, Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeliği gözden geçirilir.
8. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yeni Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeleri atayabilir.
9. Araştırma ve tarama makalelerindeki görüşler yazarına, çevirilerden doğacak sorumluluk ise çevirene
aittir.
10. Yazılar başka süreli yayınlarda yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir toplantıda tebliğ olarak sunulmuş veya sunulacak ise bu açık olarak belirtilmelidir.
11. Hakem değerlendirme raporuna katılmayan yazar makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri
çekme gerekçesini yazılı olarak yayın kuruluna sunmalıdır.
12. Dergideki yazılardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.
13. Yazılar için telif ücreti ödenmemektedir.
Makalelerin gönderimi ve hakem tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde yaşanabilecek zaman
kayıplarını ve maliyetleri azaltmak için makalelerinizi lütfen; omys.mmo.org.tr/muhendismakina linkindeki sistem üzerinden gönderiniz.
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