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P U B L I S H I N G
Veri tabanında yer almaktadır

SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Cebrail Çiflikli ve Emre Öner
Tartan’ın “Grup Asansör Sistemlerinin Simülasyonu” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de asansör sistemleri üzerine ulusal AR-GE çalışmalarının yetersiz
kaldığı resmi kurumlar ve sektör tarafından vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra, aynı
durum akademik alanda da gözlemlenebilmektedir. AR-GE çalışmalarının artırılması
gerekliliği donanımsal alanda olduğu kadar yazılım alanında geçerlidir. Bu çalışmada
grup asansör sistemleri için trafik analiz özelliklerine sahip görsel bir asansör simülatör modeli açıklanmış ve hedeflenen modüler yapıdaki sistem için altyapı oluşturacak
temel bir yazılım Matlab ortamında geliştirilerek sunulmuştur. Geliştirilen simülatörün
çalışması genetik algoritma tabanlı asansör dağıtım yöntemleri kullanılarak gözlemlenmiştir. İlerideki çalışmalarda geliştirilerek, hedeflenen nihai modele evrilmesi amaçlanan yazılım tasarım, analiz ve yeni asansör dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesinde
kullanışlı bir araç olarak değerlendirilebilir.
İkinci makalemiz, Berkan Hızarcı, Rafet Can Ümütlü, Zeki Kıral ve Hasan Öztürk’ün
“Titreşim Bölgesi Analizi ile Bir Dişli Kutusunda Yüzey Oyukçuk Hata Seviyelerinin
Tespiti” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışma, bir helisel dişli kutusunun durum izlemesi
ve diş yüzeyinde oluşturulmuş oyukçuk hatalarının dişli kutusunun titreşimine etkisinin
tespiti üzerine odaklanmaktadır. Literatürde dişli kutularında arıza tespitiyle ilgili bulunan çalışmalara ek olarak, helisel dişli kutusundan iki yönde aynı anda alınan anlık
ivme değerleri kullanılarak dişli kutusunun çalışma anındaki titreşim bölgesi çıkartılmıştır.
Üçüncü makalemiz, Mahmut Can Şenel, Mevlüt Gürbüz ve Erdem Koç’un “Toz Metalürjisi Metoduyla Üretilen Al-Si3N4 Metal Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla
alüminyum matrise ağırlıkça %0-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 katkısı yapılmış
ve takviye oranının kompozitlerin mekanik özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin mikroyapısı ve kristal yapısı, sırasıyla taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ve X-ışını difraktometresiyle (XRD) analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Si3N4 takviyesinin belli bir orana kadar alüminyum kompozitlerin mekanik özellikleri ve mikroyapısı üzerine olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir.
Dördüncü makalemiz, Arzum Işıtan’ın “Sondaj Makinasında Kullanılan ve Üzerinde
Keçe Çalışan Araparçanın Aşınma Performansının ve Kullanım Ömrünün Arttırılması”

başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışma, bir sondaj makinasının delici kısmında kullanılan ve
üzerinde keçe çalışan araparçanın aşınma performansının arttırılmasına odaklanmıştır. Araparça, AISI 4140 ıslah çeliğinden üretilmekte ve korozyon etkilerini azaltmak
için krom kaplanmaktadır. Yaklaşık 40 Avro’ya mâl olan orjinal parçanın servis ömrü
15 gün olarak bildirilmektedir. Parçanın değiştirilmesi sırasında makina tamamen durdurulduğu için bu durum üretimde kayıplara sebep olmaktadır. Hasarlı parça incelendiğinde yüksek seviyede aşınmaya maruz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle farklı yüzey
teknikleri kullanılarak bu parçanın servis ömrünün ne kadar arttırabileceği ve maliyetinin ise ne kadar azaltılabileceği araştırılmıştır.
Beşinci makalemiz, Serkan Mezarcıöz’ün “Değişik Sürüş Şartları Altında Bir Yolcu
Otobüsünün Motor Odası Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu
çalışmada, değişik sürüş şartları altında 12 m’lik bir yolcu otobüsünün motor odasındaki sıcaklık dağılımı incelenmiştir. Detaylı inceleme için motor odası, mekanik yerleşim
planı ve bölgenin termal şartları dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Sıcaklıkların
belirlenmesi için, 14 termal çift takılan test aracı üç farklı şart altında test edilmiştir.
Bunlar; sabit yüksek hız, rampa tırmanma ve durağan, test şartlarıdır. Çalışma sonucunda, üç farklı sürüş şartı altında her bir bölgenin sıcaklığı belirlenmiş ve aşağıdaki
çıkarımlar yapılmıştır.
Altıncı makalemiz ise Bilal Sungur, Bahattin Topaloğlu ve Mustafa Özbey’in “Pelet
Yakıtlı Yakma Sistemlerinin Isıl Performans ve Emisyon Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada güncel literatür incelenerek pelet yakıtlı soba ve kazanların teknolojileri, ısıl performansları ve emisyonları değerlendirilmiş, piyasa durumu
belirlenmiştir. Sistemlerin ısıl verimlerinin %90 üzerinde gerçekleştiği, hava kirletici
emisyonlarının toz hariç düşük seviyede olduğu görülmüştür. Kojenerasyon sistemleri
gibi yeni uygulamalar için uygun ve gelişme potansiyeline sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.
Ufuk açıcı bir okuma yapmanızı ve esenlikler diliyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

PRESENTATION
Esteemed Colleagues,

The first article published in our journal Engineer and Machinery is the article titled
“Simulation of Elevator Group Systems” by Cebrail Çiflikli and Emre Öner Tartan. In
this study, the model of a visual elevator simulator with traffic analysis properties for
elevator group systems is described and a software developed in Matlab environment to
form the basis for this modular structure is presented. The operation of the developed
simulator is observed using genetic algorithm based elevator dispatching methods. The
software aimed to evolve to the final objective model by improvements in future studies,
can be utilized as a useful tool to design, analyse and develop new elevator dispatching
methods.
The second article is titled “Detection of Surface Pitting Fault Levels in a Gearbox by
Vibration Region Analysis” by Berkan Hızarcı, Rafet Can Ümütlü, Zeki Kıral and
Hasan Öztürk. This study focuses on the condition monitoring of a helical gearbox
and the determination of the effect of pitting faults formed on tooth surface on
vibration of helical gearbox. In addition to studies related to determination of
faults in gearboxes in the literature, the vibration zone of the gearbox is extracted
by using instantaneous acceleration values taken from the helical gearbox on the
two directions.
The third article is titled “The Investigation on Mechanical Properties of Al-Si3N4 Metal
Matrix Composites Fabricated by Powder Metallurgy Method” by Mahmut Can Şenel,
Mevlüt Gürbüz and Erdem Koç. In this study, 0-12wt.% of Si3N4 was added to the
aluminum matrix by powder metallurgy method. The effect of the reinforcement amount
on the mechanical properties of aluminum composites was examined. Microstructure
and crystal structure of these composites were analyzed by scanning electron microscope
(SEM) and X-ray diffractometry (XRD), respectively. As a result, it has been observed
that a certain amount of Si3N4 reinforcement makes a positive contribution to the
mechanical properties and microstructure of aluminum based composites.
The fourth article is titled “Increasing the Wear Performance and Service Life of a
Spacer Which Mounted Under the Seal Used in the Drilling Machine” by Arzum Işıtan.
This work focuses on increasing of wear performance of a spacer which mounted
under the seal used in the drilling machine. The spacer is made of AISI 4140 steel,
and is chrome coated to reduce corrosion effects. It is reported that the original part,
which costs about 40 Euros, has a service life of 15 days. Since the drilling machine is
completely stopped during the replacement of this part, this situation leads to losses in
production. When the damaged part is examined, it is found that it is exposed to high

level wear. In order to solve this problem, the boriding process has been applied to the
part and it has been researched how much the service life of this part can be increased
and how much the cost can be reduced.
The fifth article is titled “Determination of Engine Room Temperature Distribution of a
Coach Under Different Driving Conditions” by Serkan Mezarcıöz. In the current study,
temperature distribution of engine room of a 12-m coach in different driving conditions
was examined. For detailed investigations, engine room was sub-divided into 6 regions
by considering the mechanical component layout and thermal condition of the regions.
For determination of the temperatures, test vehicle, which was equipped with 14 thermocouples, tested under 3 different test conditions. These are constant high speed, uphill
climbing and stationary test conditions. At the end of the study, temperatures of each
of the regions under 3 different driving conditions were determined and the following
inferences were obtained.
The sixth article is titled “Investigation on the Thermal Performance and Emissions
of Pellet-Fuelled Combustion Systems” by Bilal Sungur, Bahattin Topaloğlu and
Mustafa Özbey. In this study, the actual literature is examined and the technologies,
thermal performances and emissions of pellet-fuelled stoves and boilers are evaluated
and market conditions are determined. It was seen that the systems thermal efficiencies
were above %90, air pollutant emissions (except dust) were at low level.It has been
observed that systems have development potential for new applications such as
cogeneration systems.
You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina and
support us with your articles and comments.
We wish you a stimulating reading and well-being.
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Grup Asansör Sistemlerinin Simülasyonu
Cebrail Çiflikli*¹
Emre Öner Tartan²

ÖZ
Türkiye’de asansör sistemleri üzerine ulusal AR-GE çalışmalarının yetersiz kaldığı resmi kurumlar ve sektör tarafından vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra aynı durum akademik alanda da
gözlemlenebilmektedir. AR-GE çalışmalarının artırılması gerekliliği donanımsal alanda olduğu
kadar yazılım alanında geçerlidir. Bu çalışmada grup asansör sistemleri için trafik analiz özelliklerine sahip görsel bir asansör simülatör modeli açıklanmış ve hedeflenen modüler yapıdaki
sistem için altyapı oluşturacak temel bir yazılım Matlab ortamında geliştirilerek sunulmuştur. Geliştirilen simülatör yazılımı trafik akışını kullanıcı tarafından eklenen asansör dağıtım
yöntemine göre veya statik trafik koşulunda başlangıç durumu için kullanıcı tarafından girilen
asansör dağıtım sonucuna göre işletmektedir. Bu çalışmada, simülatörün çalışması genetik algoritma tabanlı asansör dağıtım yöntemleri kullanılarak gözlemlenmiştir. İlerideki çalışmalarda
geliştirilerek, hedeflenen nihai modele evrilmesi amaçlanan yazılım tasarım, analiz ve yeni
asansör dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanışlı bir araç olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Grup asansör sistemleri, asansör simülasyonu, modelleme ve simülasyon,
asansör trafik akışı

Simulation of Elevator Group Systems
ABSTRACT
The lack of national research and development studies on elevator systems are emphasized
by both sector and state institutions in Turkey. Moreover, the same situation is also observed
in the academic field. The need to increase the research and development studies should
also be considered in software as well as in hardware. In this study the model of a visual
elevator simulator with traffic analysis properties for elevator group systems is described and
a software developed in Matlab environment to form the basis for this modular structure has
been presented. The developed simulator software operates the traffic flow according to the
dispatch method added by the user or according to the manual dispatching for static traffic
with initial conditions. The operation of the simulator is observed using genetic algorithm
based elevator dispatching methods. The software aimed to evolve to the final objective model
by improvements in future studies, can be utilized as an useful tool for design, analysis and
developing new elevator dispatching methods.
Keywords: Elevator group systems, elevator simulation, modeling and simulation,
elevator traffic flow
*

1
2

İletişim Yazarı
Geliş/Received
Kabul/Accepted

: 17.02.2017
: 17.04.2018

Prof. Dr., Kayseri Üniversitesi, Kayseri Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Kayseri - cebrailc@baskent.edu.tr
Öğr. Gör., Başkent Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Ankara - onertartan@baskent.edu.tr

Çiflikli, C., Tartan, E. Ö.

1. GİRİŞ
Dünyada on yıllardır artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte yüksek yapılaşmaya eğilimin artması asansör sistemlerinin de giderek daha fazla yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Sektör Raporu’nda açıklanan
verilere göre ülkemizdeki asansör sayısı yaklaşık 500.000’dir [1]. Yine bu raporda
Türk asansör sektörünün en önemli ve en temel sorununun sektör AR-GE alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların azlığı veya tamamen yetersizliği olduğu
ifade edilmiştir. 2016 yılında düzenlenen Asansör Sempozyumu sonuç bildirisinde de
sektörün önemli ölçüde dışa bağımlı olduğu belirtilmiş ve sektörde sahip olunan bilgi
ve deney/birikiminin uygulamaya ve katma değere dönüştürülmesi için sistem tasarımında ulaşılan seviyenin geliştirilerek yaygın kullanımının sağlanması, AR-GE`ye
önem verilerek yerli malzeme üretim ve kullanımının teşvik edilmesinin gerekliliği
vurgulanmıştır [2]. Bu gereklilikler hem donanım hem yazılım alanında geçerlidir.
Ülkemizde inşaat şirketleri ve ulusal asansör şirketleri, binalarda asansör planlaması
ve trafik analizi için, araştırmacılar ise akademik çalışmalar ve AR-GE çalışmaları
için, geleneksel asansör dağıtım yöntemlerini içeren görsel bir simülatör ve kapsamlı
trafik analizi aracı olan yurtdışı kaynaklı ticari bir ürün olan “Elevate” yazılımını kullanma ihtiyacı duymaktadırlar [3]. Sektörün önde gelen uluslararası asansör şirketleri
ise kendi AR-GE departmanlarınca geliştirilmiş, kendi asansör dağıtım yöntemlerini
içeren ve ticari rekabet kaygıları ile paylaşıma sunmadıkları simülatörleri kullanmaktadır. Dolayısıyla, trafik analizi özelliklerine sahip görsel bir asansör simülatörü ihtiyacı teknolojik olarak dışa bağımlılığı beraberinde getirmektedir. Böyle bir yazılımın
geliştirilmesi 2016 Asansör Sempozyumu sonuç bildirisinde vurgulanan dışa bağımlılığın azaltılması, ulusal sistem tasarımında seviyenin geliştirilmesi ve AR-GE ile
yerli ürün ortaya çıkarılması gerekliliklerinin hepsine hizmet edebilir. Bu çalışmada,
trafik analizi özelliklerine sahip görsel asansör simülatörü modeli açıklanmakta ve
hedeflenen modüler bu yapının çekirdeğini oluşturmak üzere geliştirilen bir yazılım
sunulmaktadır.

2. ASANSÖR TRAFİK ANALİZİ
Artık çoğu yüksek binada yolcuların hizmet talebi birden çok asansör barındıran
asansör grup sistemleri ile karşılanmaktadır. Yüksek binaların yaygınlaşması ile artan
nüfus ve iş yoğunluğuna paralel olarak asansör sistemlerinden de daha etkin bir işlevsellik beklenir hâle gelmiştir. Birden çok asansörü içeren asansör grup asansör kontrol sisteminin (GAKS) etkin olabilmesi için bir takım optimizasyon problemlerine
çözümler getirebilmesi gerekir. Hizmet kalitesi açısından yolcuların beklentileri bekleme zamanı, hareket zamanı ve yolculuk zamanının mümkün olduğunca kısa olma-

2

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 693, s. 1-18, Ekim-Aralık 2018

Grup Asansör Sistemlerinin Simülasyonu

sıdır. Sistem tarafında ise belirli bir zaman diliminde hizmet sunulabilen yolcu sayısı
(idare kapasitesi), asansörlerin hareket zamanı ve bununla ilintili enerjinin optimize
edilmesi istenir. Asansör dağıtım yöntemi kat çağrılarına hangi asansörlerin hizmet
edeceğini belirler. Bu nedenle asansör dağıtım yöntemi bir grup asansör kontrol sistemi performansında belirleyici unsurdur. Bahsedilen parametreleri optimize edebilen
bir asansör dağıtım algoritması ile etkin bir asansör grup kontrol sistemi mümkün
olabilir. İlgilenilen bu parametreler aşağıdaki gibi açıklanabilir:
• Yolcu bekleme zamanı: yolcunun çağrıyı yapması ile asansörün yolcunun bulunduğu kata ulaşması arasındaki süre,
• Yolcu hareket süresi: yolcunun asansöre girmesi ile ineceği kata ulaşması arasında
geçen süre,
• Yolcu yolculuk süresi: yolcunun çağrıyı yapması ile ineceği kata ulaşması arasındaki süre yolcu bekleme zamanı ve yolcu hareket süresi toplamına eşit
• Asansör hareket süresi: asansörün hizmet ettiği toplam süre.
Bunların yanında sistem performansını değerlendirmede ilgilenilen diğer başlıca parametreler
• Asansör durak sayısı,
• Hizmet alabilen yolcu sayısıdır.
Bu parametreler farklı trafik koşulları altında incelenmek istenir. Trafik akışı bina tipine ve günün saatlerine göre yolcu hareketi belirli bir trafik örüntüsü sergileyebilmektedir. Bu örüntüler şu şekilde sınıflandırılabilir [4]:
• Yukarı yönlü trafik: ana girişten yukarıya doğru tüm veya büyük bir bölüm trafiğin
etkin olduğu hâl,
• Aşağı yönlü trafik: yolcuların büyük bir çoğunluğunun ana girişten asansörü
terk ettiği trafik akışının olduğu hâl; öğle zamanı periyodunda az olarak görülür ve çalışma saatlerinin sonunda ortaya çıkar,
• İki yönlü trafik: belirli kata ve bu kattan başka katlara trafik akışının görüldüğü hâl;
bu kat ana giriş olabilir,
• Tesadüfî veya dengeli katlar arası trafik: saptanan çağrıların sezilebilen modelinin olmadığı ve insanların bina içinde hareket etmelerinden dolayı gün içinde
görülen hâl.
Bu trafik örüntüleri özellikle ofis ve iş merkezlerinin olduğu binalarda gözlemlenebilir. Bu binalarda yukarı yönlü trafik sabah mesai başlangıç saatlerinde, aşağı yönlü
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trafik ise mesai bitiş saatlerinde olmaktadır. Yüksek katlı konut tipindeki binalarda
ise aynı zaman dilimlerinde trafik yönü tam tersidir. Sabah ve öğle arası ile öğlen ve
akşam arası rastgele katlar arası trafik söz konusudur. Trafik örüntülerini belirleyen
temel etmenler giren trafik, çıkan trafik ve katlar arası trafik bileşenlerinin yoğunlukları ile gelen yolcu oranıdır. Basit bir örnek olarak trafik bileşenlerinden sadece giren
trafik %100, diğerleri %0 ise bu saf yukarı tepe trafik örüntüsü oluşturacaktır. Trafik
analiz aracı özelliklerine sahip bir simülatörde, trafik bileşenleri ile trafik örüntüleri
oluşturarak yukarıdaki performans parametrelerini farklı koşullar altında gözlemlenebilmesine imkân tanır.

3. MEVCUT ÇALIŞMALAR
Simülatörler akademik çalışmalarda önerilen simülatörler ve sektörde asansör şirketleri tarafından kullanılan simülatörler olarak iki grupta değerlendirilebilir. Literatürde
de yer alan ancak asansör şirketleri tarafından desteklendiği için ticari yönü de bulunan çalışmalar ikinci grupta yer almıştır. Bu akademik çalışmalar sonucunda geliştirilen simülatörler sadece proje kapsamında destek veren asansör şirketleri tarafından
kullanılmaktadır.
Birinci grupta değerlendirilebilecek bir çalışmada, Adak ve arkadaşları tarafından
enerji verimliliği ve servis kalitesi ile ilgilenen bir simülatör tasarlanmıştır [5]. Bu
çalışma trafik akışını görselleştiren bir yapıya sahip değildir. Yazarlar, bir alışveriş
merkezi trafik verisini kullanarak öncelikle enerji verimliliği ile ilgilenmişler ve aynı
zamanda girilen trafik verisine göre simülatörün bekleme zamanını da hesapladığını
belirtmişlerdir. Ancak trafik oluşumu, diğer trafik parametrelerinin hesaplanması ve
asansör dağıtımı ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Chu ve arkadaşları hastanelerdeki
asansör sistemlerinin performans değerlendirmesini yapmak üzere görsel simülasyon
tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmişlerdir [6]. Asansör dağıtımı için en yakın
asansör seçilmiş ve sonuçlara göre hastanelerde kullanılabilecek bir bölgelere ayırma
modeli önerilmiştir. Bu simülatörler yazarların başka çalışmalarında ve diğer akademik çalışmalarda bir daha kullanılmamış, paylaşıma sunulmamış veya ticari bir ürüne
dönüşmemiştir.
İkinci gruptaki çalışmalar, uluslararası asansör şirketlerinin, trafik analizi ve grup
asansör kontrol sistemi araştırmalarında kullandıkları, kendi AR-GE ekipleri veya
destek oldukları proje ekipleri tarafından geliştirilen asansör trafik simülatörlerini içermektedir. Bunlardan ALTS (Advanced Lift Traffic Simulator) Kone için geliştirilmiş
olan bir simülatördür. Başlangıçta pazarlama ve gösterim amaçlı olarak kullanılması
düşünülmüş iken geliştirme süreci sonunda yeni kontrol sistemleri geliştirmede bir
araştırma aracı haline gelmiştir [7]. BTS (Building Traffic Simulator) yeni özellikler
4
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eklenerek ALTS’den daha kapsamlı hale getirilmiş bir simülatördür [8]. Yine benzer
bir çalışma ise İspanyol asansör şirketi olan Mac Puar için geliştirilen bir simülatörü
tanıtmaktadır [9]. Şu anda dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve ticari bir ürün
olan yazılım ise Peters tarafından geliştirilmiş olan Elevate yazılımıdır [3]. Akademik
çalışmalar [10] ile başlatılan bir geliştirme sürecinin ürünü olan bu yazılım ticarileşerek dünya genelinde sektörel yaygınlığa ulaşmıştır. Bu yazılım, asansör şirketlerinin
simülatörlerini sadece kendi kullanımları için geliştirmiş olmaları, açık kodlu ve ticari
bir rakibi olmaması nedeniyle bu alandaki görsel, trafik analiz özelliklerine sahip simülasyon yazılımı ihtiyacında başvurulan çözüm haline gelmiştir.

4. GELENEKSEL ASANSÖR SİSTEMLERİ
Geleneksel asansör sistemlerinde yolcular gidecekleri yönü asansörün yanında bulunan çağrı butonu ile belirtirler. Bu butona basılması sonucu oluşan kat çağrısı ile
sistem yolcunun bulunduğu katı ve gitmek istediği yön bilgisini elde eder. Asansöre
binen yolcu kat numaralarını içeren panel üzerinden gitmek istediği kat numarasının
butonuna basarak bir kabin (asansör) çağrısı oluşturur. Sistem kabin çağrısı ile asansör
içerisindeki yolcuların gidecekleri hedef kat bilgisini elde eder. Bu bilgilerin yanında
asansörlerin bulundukları katlar ve asansör durumları sistem tarafından izlenmektedir.
Asansörün durumu yukarı gidiyor, aşağı gidiyor veya duruyor olabilir. Dolayısıyla
asansörün bir yönü olabilir veya duruyor ise bir yöne sahip değildir. Geleneksel asansör kontrol sistemlerinde bir trafik durumuna ilişkin elde edilebilen bilgiler Şekil 1’de

Şekil 1. Geleneksel Sistemlerde Elde Edilebilen Trafik Durum Bilgisi
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gösterilmiştir. Simülatör geliştirilirken asansör grup kontrol çalışmalarındaki temel
kabulleri esas alınmaktadır [11]. Buna göre;
• Bir asansör yolcunun inmek istediği kattan geçerken mutlaka durmak zorundadır,
• Asansör içindeki yolcuların inmek istediği katlarda önce hareket yönünde olacak
şekilde sıralı olarak durulur. Yukarı yönde hareket kat numarası artan sırayla, aşağı
yöne kat numarası azalan sırayladır,
• Bir asansöre atanmış hareket yönüne ters çağrılar; aşağı çağrılar en yukarıdan başlanarak ve yukarı çağrılar en aşağıdan başlanarak hizmet edilir.

5. HEDEF KONTROLLÜ ASANSÖR SİSTEMLERİ
Hedef kontrollü sistemlerde yolcu gitmek istediği yön bilgisi yerine doğrudan gitmek
istediği kat bilgisini girerek bir çağrı oluşturur. Bunun için katlarda yön butonları yerine kat numaralarını girebildiği bir panel bulunur. Kabin içerisinde ise zaten bütün yolcuların hedef kat bilgisi kabine girmeden elde edildiğinden kabin çağrısı oluşturmak
için bir buton yoktur. Sistem tarafında çağrının hedef trafik durumu ile ilgili belirsizlik
azalmıştır. Yakın zamanda plazalar için hedef kontrollü sistemlerde geliştirilen özel
çözümlerden birisi de çalışanların RFID teknolojisi ile kartlarını kullandıkları sistemlerdir. Bu sistemde kullanıcılar buton paneli yerine manyetik kart ile hedef kat bilgisini girmiş olurlar. Şekil 2.a’da Otis’e [12] ve Şekil 2.b’de Mithsubishi’ye [13] ait hedef
kontrollü sistem örneği görülmektedir. Hedef kontrollü sistemler Fujitec, Schindler,
Toshiba, Hyundai, Hitachi ve ThyssenKrupp gibi uluslararası asansör şirketleri tarafından kullanılmakla birlikte ülkemizde ulusal AR-GE çalışmalarında henüz ağırlık
verilmeyen bir alandır.

Şekil 2. a) Otis Hedef Kontrollü Sistemi [12]
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b) Mitsubishi Hedef Kontrollü Sistemi [13]
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6. ÖNERİLEN SİMÜLATÖR MODELİ
Bu kısımda öncelikle bir asansör simülatörü modeli açıklanmıştır. Sonrasında gerçekleştirilmek istenen bu nihai model için çekirdek oluşturacak statik model sunulmuştur. Geleneksel asansör sisteminde kontrolör tarafından bilgisi elde edilebilen trafik
değişkenleri Şekil 1’de gösterilmişti. Hedef kontrollü sistemlerde ek olarak hedef
kat bilgisi de elde edilir. Bir grup asansör sisteminde bir t anındaki trafik durumu ise
T(YÇ(t), YH(t), AÇ(t), AD(t), AK(t)) ile ifade edilebilir. Burada,
• YÇ : yolcuların kat çağrılarının geldiği katları,
• YH: yolcuların hedef katlarını,
• AÇ: asansör (kabin) çağrılarını,
• AD: asansör durumlarını,
• AK: asansör kapasitesinin doluluğunu temsil etmektedir.
Simülatörde i. asansörün t anındaki durumu ADi(t)’dir ve bu değer 1 ise asansörün
yukarıya gidiyor olduğunu, -1 ise aşağıya gidiyor olduğunu ve 0 ise durmuş olduğunu
temsil eder. Simülasyon başlangıcında bir asansör duruyor veya hareket halinde (aktif
kabin çağrılarına sahip) olabilir. Sistem trafik durumunun tam bilgisine sahip değildir.
YH kontrolör tarafında bilinmediğinden, asansör dağıtımında kabine atanan kat çağrılarının yönlerinin bilgisi ile birlikte AÇ ve AD kullanılır. Bir asansörün izleyeceği
rota, daha önce verilen genel kabuller çerçevesinde asansör dağıtım sonuçlarına göre
belirlenir. Simülasyon sürecinde kat çağrısı yapan yolcuların asansöre binmesiyle kat
çağrıları YÇ’den silinir ve asansör çağrı listesi AÇ’ye eklenir. Simülasyon, kullanıcının tanımlayacağı simülasyon süresi sona erinceye kadar sürecektir. Sadece başlangıç
koşulları incelenmek isteniyorsa, simülasyon bekleyen hiçbir kat çağrısı kalmayıncaya ve bütün asansörler durağan ve boş duruma geçinceye kadar çalışacaktır.
Simülatörde kullanılan dağıtım yöntemleri belirlenen güncelleme periyodu ile yinelemeli bir şekilde çağrılacaktır. Bunun için simülatör koşucusu ve seçilen dağıtım
yöntemi, zamanlayıcı ile senkronize bir şekilde trafik durumu-asansör dağıtım sonucu bilgilerini karşılıklı göndereceklerdir. Buna göre her periyod sonundaki trafik
durumu yeniden değerlendirilerek asansörlerin uygunluk değeri yeniden hesaplanır
ve her çağrıya o andaki en uygun asansör atanır. Bunun dışında, yöntemin çağırılması
yönünden statik bir yaklaşım ile kullanıcın incelemek istediği sabit bir dağıtım için
başlangıçta yapılan bir atamaya göre simülatör çalıştırılabilecektir. Ayrıca, kullanıcı
kendi yöntemini tanımladığı ve bilinen trafik durumuna göre atanan asansör numaralarını döndüren bir fonksiyon olarak tanımlayarak trafiği simüle edebilecektir. Bu
yapı Siikonen ve arkadaşları [8] tarafından sunulan yapıya benzemekle birlikte statik
durumlar üzerinde farklı yaklaşımları gözlemlemek imkânı da verecektir.
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Tablo 1. Simülasyon Parametreleri
Bina Parametreleri

Asansör Parametreleri

Yolcu Parametreleri

Trafik
Parametreleri

Kat sayısı

Kapı açılış zamanı

Yolcu ağırlığı

Giren trafik

Giriş katları

Kapı kapanış zamanı

Yolcu transfer zamanı

Çıkan trafik

Kat yükseklikleri

Kapasite

Yolcu giriş zamanı

Katlar arası trafik

Popülasyon dağılımı

Kapasite çarpanı

Yolcu çıkış zamanı

Hedef dağılımı

Hız

Geliş dağılımı

İvme

Geliş oranı

İvmelenme (ivme değişimi)

Simülasyon başlangıcından önce tanımlanması gereken güncelleme periyodu ve simülasyon süresi gibi simülasyon parametrelerinin yanı sıra tanımlanması gereken
diğer parametreler bina, asansör, yolcu ve trafik parametreleri olarak Tablo 1’de verildiği gibi sınıflandırılabilir [3, 7, 8].
Simülatör çalışırken trafik durumunu ifade eden kat çağrılarının geldiği katlar, yolcu hedef katları, asansör (kabin) çağrıları, asansör durumlarını ve asansör doluluğu
görsel olarak kullanıcıya sunulacaktır. Simülasyon sonunda ise trafik akışı, bina ve
asansör konfigürasyonu kayıt edilebilir. Bu üç veri daha sonra opsiyonel olarak simülasyonlarda giriş olarak şöyle değerlendirilebilir:
• Aynı trafik akışı, bina, yolcu ve asansör konfigürasyonu ile farklı asansör dağıtım
yöntemlerini karşılaştırmada,
• Aynı bina, yolcu ve asansör konfigürasyonu için farklı trafik akışının test edilmesinde,
Tablo 2. Simülasyon Sonuç Parametreleri
Simülasyon Performans Parametreleri
Yolcu bekleme zamanı
Yolcu hareket süresi
Yolcu yolculuk süresi
Asansör hareket süresi
Asansör durak sayısı
Asansörün hizmet ettiği çağrı ve yolcu sayısı

8
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Şekil 3. Hedeflenen Asansör Simülatör Modeli [9]

• Aynı trafik akışı, bina ve yolcu konfigürasyonu için oluşturulacak farklı asansör
konfigürasyonlarının test edilmesinde.
Kullanıcı kayıtlı veri kullanmayacak ise trafik akışını ve bina, asansör, yolcu konfigürasyonlarını tanımlar veya standart olarak sunulanları kullanabilir. Simülasyon sonunda hizmet kalitesini ve sistem performansını gösteren trafik akış parametreleri kayıt
edilecektir. Bu parametreler Tablo 2’de verilmiştir.

7. GELİŞTİRİLEN YAZILIM
Bu çalışmada sunulan yazılım, önceki bölümde açıklanan yapı baz alınarak, bir altyapı oluşturacak ve modüler biçimde Şekil 3’teki hedeflenen nihai modele evrilecek
bir şekilde tasarlanmıştır. Nihai modeldeki amaçlardan biri trafik oluşturma, bina konfigürasyonu, asansör konfigürasyonu gibi modüllerin, temel parametrelerin yanı sıra
hedef kat olasılık dağılımı ve popülasyon dağılımı gibi parametreleri içerecek şekilde
detaylandırılmasıdır. Belirli bir dağıtım yöntemi için kullanılan bu konfigürasyonların, daha sonra karşılaştırma amacıyla denenecek başka asansör dağıtım yöntemleri
için kaydedilmesi bir diğer amaçtır. Bu çalışmada bu konfigürasyonlar tek bir modül
içinden yapılmakta ve kullanıcı, bina kat sayısı, asansör sayısı, çağrıların geldiği katlar gibi temel parametreleri girebilmektedir. Geleneksel asansör dağıtım yöntemle-
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rinin mevcut yazılıma eklenmesi ve dinamik trafik koşullarını simüle edebilmek ise
üçüncü amaçtır. Dolayısıyla bu çalışmada sunulan versiyonu ile yazılım Şekil 3’te
çerçeve içinde belirtilen işlevleri yerine getirmekte, ancak modüler yapısı nedeniyle
belirtilen amaçlara doğrultusunda dönüşüme uygundur. Yazılımda Tablo 1’de verilen
parametreler için bazı kabuller ile basitleştirilmeler yapılmıştır. Buna göre;
• Tek bir giriş katı olduğu (park katı gibi diğer giriş katları olmadığı),
• Kat yüksekliklerinin eşit olduğu,
• Asansörlerin sabit hıza sahip olduğu ve dolayısıyla kat arası hareket süresinin sabit
olduğu (ivme ve ivme değişiminin olmadığı) kabul edilmiştir.
Geliştirilen yazılım trafik oluşturma yönünden statiktir. Kullanıcın incelemek istediği
sabit bir dağıtım için başlangıçta yapılan bir atamaya göre simülatör çalıştırılabilecektir. Ayrıca kullanıcı kendi yöntemini tanımladığı ve bilinen trafik durumuna göre
atanan asansör numaralarını döndüren bir fonksiyon olarak tanımlayarak trafiği simüle
edebilecektir. Bu asansör şirketlerinin dağıtım yöntemlerinin etkinliğini göstermek için
sunduğu örnek senaryoları [14] oluşturup farklı yaklaşımlar denemek ve karşılaştırma
yapabilmek açısından kullanışlı olabilecektir. Bunun için rastgele başlangıç koşulları
yerine kullanıcı başlangıçta şu parametreleri tanımlamalıdır:
• Asansörlerin bulunduğu katlar,
• Asansör hareket durumları,
• Asansör çağrıları,
• Yolcu çağrıları,
• Kat çağrılarının hedef katları,
• Asansör dolulukları.
Kullanıcı incelemek istediği asansör dağıtımını, uzunluğu kat çağrısı sayısı kadar olan
bir vektör ile belirtir. Her vektör elemanı karşı düştüğü çağrıya atanan asansör numarasını temsil eder. Bunun yanında yukarıda verilen trafik parametrelerini kabul eden
ve sonuç olarak kat çağrılarına atanan asansör numaraları vektörünü veren bir fonksiyon olarak tanımlayarak kendi asansör dağıtım yöntemini kullanabilir. Simülatör
verilen atama sonuçlarına göre trafik akışını işletecektir. Simülatörün basitleştirilmiş
akış şeması Şekil 4’te verilmiştir.
Simülatör görsel arayüzünde, dağıtım sonuca göre kat çağrıları kendilerine atanan
asansörler ile aynı rengi almaktadır. Eliptik şekiller ise kabin içerisinden girilmiş olan
kabin hedef katlarını (kabin çağrılarını) göstermektedir. Sonuç tablosunda hizmet
edilmiş kat çağrısı listesinde yukarı yönlü kat çağrıları ilk kısımda, aşağı yönlü kat
çağrıları ikinci kısımda yer almaktadır.
10
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Şekil 4. Simülatör Akış Şeması

Tablo 3. Örnek Senaryo Kat Çağrıları
Kat Çağrısı

Yön

Hedef Kat

7

Aşağı

1

9

Yukarı

16

11

Aşağı

2

12

Yukarı

20

13

Aşağı

6

15

Aşağı

9

Engineer and Machinery, vol. 59, no. 693, p. 1-18, October-December 2018

11

Çiflikli, C., Tartan, E. Ö.

Tablo 4. Örnek Senaryo Asansör Durumları
Kabin

Kabin Katı

Yön

Hedef Kat

Kabin1

5

Aşağı

7

Kabin2

17

Yukarı

8

Kabin3

4

Aşağı

18,20

Kabin4

19

Yukarı

1,6

7.1 Örnek Senaryo Gösterimi
Simülatörün işleyişini göstermek üzere, daha önceki asansör dağıtım yöntemi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda örnek olarak verilen 20 katlı bir bina ve 4 asansör için
oluşturulmuş bir senaryo sunulmuştur. Senaryoya ilişkin kat çağrıları Tablo 3’te ve
asansör durumları Tablo 4’te verilmiştir.
Bu senaryo için daha önceki çalışmalarda kullanılan genetik algoritma tabanlı üç
farklı yöntemin verdiği asansör dağıtım sonuçlarına göre trafik akışının işletilmesi gözlemlenmiştir [15, 16, 17]. Bu yöntemler bekleme zamanını minimize etmeyi
amaçlamaktadır. Şekil 1’de gösterilen trafik bilgisi kullanılarak farklı bekleme zamanı
kestirimleri kullanılan bu üç yöntemde bekleyen kat çağrılarına hangi asansörlerin
atanacağını temsil eden, Tablo 5’te gösterilen numara dizileri başlangıçta rastgele
oluşturulmaktadır. Şekil 5’teki 2 ila 5 adımları tekrarlanarak bu aday çözümler maliyet fonksiyonuna göre optimal çözümlere yakınsamaktadır. Sonuçta kullanılan bekleme zamanı kestirimini en aza indirilen asansör dağıtım sonuçları elde edilmektedir.
Bu senaryoda yolcu kapasitesi kısıtı eklenmemiştir.
GA1 [15] yönteminin dağıtımı ve simülasyon sonucu Şekil 6 ve Şekil 7’de, GA2 [16]
yönteminin dağıtımı ve simülasyon sonucu Şekil 8 ve Şekil 9’da, GA3 [17] yönteminin dağıtımı ve simülasyon sonucu Şekil 10 ve Şekil 11’de gösterilmiştir. Simülasyon sonunda bütün yolcular hedef katlarında asansörleri terk etmiş, aktif kat çağrısı
kalmamış ve asansörler boş konuma geçmiştir. Simülasyon sona erdiğinde hizmet
edilmiş kat çağrılarına ilişkin;
• Hizmet edilmiş kat çağrıları,
• Hizmet edilmiş kat çağrılarının bekleme zamanları,
Tablo 5. Kat Çağrılarına Atanan Asansörler
Kat Çağrıları
Atanan Asansör

12

9 Yukarı

12 Yukarı

7 Aşağı

11 Aşağı

13 Aşağı

15 Aşağı

3

1

4

2

4

2
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• Hizmet edilmiş kat çağrılarına hizmet
etmiş olan asansörler,
asansörlere ilişkin;
• (Nihai) asansör katları,
• Asansörlerin hareket süresi,
• Asansörlerin durak sayısı sonuçları
gösterilmektedir.

Şekil 5. Genetik Algoritma İşlem
Basamakları

Sonuç olarak, simülatörün işlevselliğini
göstermek için üç farklı asansör dağıtım
yöntemi kullanılmıştır. Burada denenen
yöntemlerin performansı bu çalışmanın
çerçevesinin dışında olup, vurgulanmak
istenen simülatörün kullanıcı tanımlı
farklı yöntemler ile birlikte kullanılabilir
olmasıdır. Simülatör kullanılan dağıtım
yönteminin içeriğinden bağımsızdır. Simülatör atama sonuçlarına göre trafik

Şekil 6. GA1 Yöntemi ile Asansör Dağıtımı
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Şekil 7. GA1 Yöntemi Simülasyon Sonucu

Şekil 8. GA2 Yöntemi ile Asansör Dağıtımı
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Şekil 9. GA2 Yöntemi Simülasyon Sonucu

Şekil 10. GA3 Yöntemi ile Asansör Dağıtımı
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Şekil 11. GA3 Yöntemi Simülasyon Sonucu

akışını görsel bir şekilde işletmekte ve sonuçta yukarıdaki trafik parametrelerinin takibini yapmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcı kendi geliştireceği sezgisel optimizasyon
tabanlı bir dağıtım yöntemini veya mevcut bir başka yöntemi, bekleyen çağrılara atanan asansör numaralarını veren bir fonksiyon olarak yazılıma ekleyip simüle edebilir.

8. SONUÇ
Asansör sistemleri üzerine ulusal AR-GE çalışmalarının yetersiz kaldığı resmi kurumlar ve sektör tarafından vurgulanmaktadır. Ayrıca akademik alanda da bu durum
gözlemlenebilmektedir. AR-GE çalışmalarının donanımsal alanda olduğu kadar yazılım alanında da artırılması gerekmektedir. Bu çalışmada grup asansör sistemleri
için trafik analiz özelliklerine sahip görsel bir asansör simülatör modeli açıklanmış ve
modüler yapıdaki bu sistem için altyapı oluşturacak temel bir yazılım geliştirilmiştir.
Geliştirilen simülatöre, farklı asansör dağıtım yöntemleri uyarlanabilmektedir. Simülatör asansör dağıtım yönteminden bağımsız olarak, verilen dağıtım sonucuna
göre trafik akışını işletip, bekleme zamanı gibi hizmet kalitesine ilişkin ve asansör
hareket süresi gibi enerji performansına ilişkin parametreler sunabilmektedir. Simülatörden, hizmet kalitesi veya enerji optimizasyonu temel alınarak, tasarım, analiz
ve yeni asansör dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesinde yararlanılabilir. Eklenecek
hedef kontrollü asansör dağıtım yöntemleri ile geleneksel sistemlerin yanı sıra hedef
16
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kontrollü sistemler için de kullanılabilir. Hedef kontrollü sistemler ile kullanımı için
giriş parametrelerine hedef kat bilgisi eklenmelidir.
İlerleyen çalışmalarda bu yazılımın açıklanan hedef modele doğru evrilmesi için standart olarak geleneksel asansör dağıtım yöntemlerinin eklenmesi ve kullanıcının kendi
yöntemi ile karşılaştırma imkânı sunması amaçlanmaktadır. Ayrıca, dinamik trafik
oluşturulmasında trafik konfigürasyonu özelliklerinin geliştirilmesi ve grafik özelliklerinin eklenmesi hedeflenmektedir.
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Titreşim Bölgesi Analizi ile Bir Dişli Kutusunda Yüzey
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ÖZ
Dişli kutularının durum izlemesi, maliyet ve duruş sürelerinin azaltılması açısından endüstride
önem verilen bir konudur. Bu çalışma, bir helisel dişli kutusunun durum izlemesi ve diş
yüzeyinde oluşturulmuş oyukçuk hatalarının dişli kutusunun titreşimine etkisinin tespiti
üzerine odaklanmaktadır. Literatürde dişli kutularında arıza tespitiyle ilgili bulunan çalışmalara
ek olarak, helisel dişli kutusundan iki yönde aynı anda alınan anlık ivme değerleri kullanılarak
dişli kutusunun çalışma anındaki titreşim bölgesi çıkartılır. Bu titreşim bölgesi ikilik sistemde
görüntü olarak kaydedilir ve görüntü işleme algoritmaları kullanılarak titreşim bölgesinin alanı
hesaplanır. Titreşim bölgesinin alanı, dişli kutusunun durumu hakkında bilgi verir. Yapılan
deneyler sonucunda, titreşim bölgesi analizinin dişli kutularının durum izlemesi için başarılı
bir yöntem olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Helis dişli, oyukçuk hatası, kestirimci bakım, titreşim bölgesi analizi

Detection of Surface Pitting Fault Levels in a Gearbox by Vibration
Region Analysis
ABSTRACT
The monitoring of gearbox is a matter of concern to the industry in terms of cost and downtime
reduction. This work focuses on the condition monitoring of a helical gearbox and the
determination of the effect of pitting faults formed on tooth surface on vibration of helical
gearbox. In addition to studies related to determination of faults in gearboxes in the literature,
the vibration zone of the gearbox is extracted by using instantaneous acceleration values taken
from the helical gearbox on the two directions. This vibration zone is recorded as an image
in a binary system and the area of the vibration zone is calculated by using image processing
algorithms. The area of the vibration zone gives information about the condition of the gearbox.
As a result of the experiments carried out, it has been seen that the vibration zone analysis is a
successful method for condition monitoring of a gearbox.
Keywords: Helical gear, pitting fault, predictive maintenance, vibration zone analysis
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1. GİRİŞ
Mekanik güç iletim sistemleri içinde dişli kutuları, endüstriyel uygulamalarda makina
ve sistemlerin önemli bir parçasıdır. Dişli kutuları, bir milden diğerine güç aktarımı
sırasında moment ve dönüş hızının istenilen oranda artırılması veya azaltılmasında ve
dönüş yönünün değiştirilmesinde kullanılırlar. Dişli kutularında bir arıza yok ise bu
özellikler yüksek bir verimlilikle yerine getirilir. Dişli kutularında arıza meydana geldiğinde ise, güç iletim sistemlerinin önemli parçalarından biri olduğundan bağlı olduğu tüm endüstriyel sistemin çalışmasının durması ve daha büyük arızaların oluşması
kaçınılmaz olur. Üretim esnasında oluşan bu beklenmedik arızalar üretim kayıplarına
ve üretim planlarının uygulanmasının aksamasına neden olur. Günümüzde üretimin
kesintiye uğraması, bir dakika olsa bile çok büyük maliyetlere sebep olmaktadır [1].
Dişli kutusu arızalarında, özellikle yüksek torkun gerekli olduğu endüstriyel uygulamalarda sıklıkla yüzey oyukçuk arızalarının oluştuğu gözlemlenmiştir [2]. Dişli kutusundaki her dişin yüzeyine düşen gerilme, şok veya çevrimsel yük değişimi, aşırı
yükleme, dişli eksen kaçıklığı gibi sebepler nedeniyle artabilir ve sonuç olarak dişli
çark üzerindeki bazı dişler, dişli kutusu kapasitesinden daha yüksek ve değişken bir
yüke maruz kalabilir. Belirli sayıda çalışma döngüsünden sonra, dişli çark yüzey temas gerilimi dişli malzemesinin yorulma limitini aşarsa bir yüzey hatası oluşur. Bu
gibi dayanılıklılık seviyesinden daha yüksek veya değişken bir yükün, diş yüzeyi üzerine geldiği durumlarda, yüzeyde zamanla bir çukur oluşma hatasının ortaya çıktığı
gözlemlenmiştir. Bu oyukçuk hataları endüstride kullanılan dişli kutularında sıklıkla
görülmektedir. Şekil 1(a)’da örnek olarak eksen kaçıklığı nedeniyle diş yüzeyeyine
gelen kuvvet değişimi, Şekil 1(b)’de ise eksen kaçıklığı nedeniyle oyukçuk hatalarına
örnek verilmiştir.
Endüstride kullanılan makina parçalarının arızalanması, plansız durma, enerji kaybı, üretim kaybı, kalite düşmesi, makina elemanlarının zarar görmesi, maliyetlerin
artması, duruş sürelerinin artması ve en önemlisi insan hayatının zarar görmesi gibi

Şekil 1. a) Eksen Kaçıklığı Nedeniyle Diş Yüzeyeyine Gelen Kuvvet Değişimi, b) Örnek Oyukçuk
Hataları [2]
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birçok soruna yol açmaktadır. Bu nedenle, makina bakımı sanayide büyük önem arz
etmektedir. Geçmişten günümüze, sanayi işletmeleri kurulu düzenin çalışmasını aralıksız olarak sürdürmek ve masrafları en aza indirmek amacıyla çeşitli bakım yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu geliştirilen bakım stratejileri plansız bakım ve planlı bakım
olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. Plansız bakım, diğer adıyla düzeltici bakım,
en eski bakım yöntemi olup bozuldukça tamir et prensibini benimsemiştir. Bu bakım
yöntemi, bakım maliyetlerini düşürmesine rağmen, onarım için makina parçalarının
bozulmasını beklediğinden üretim kaybına sebep olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde
plansız bakım yerini planlı bakıma bırakmıştır. Planlı bakım ise, periyodik bakım ve
kestirimci bakım olarak iki alt gruba ayrılır. Periyodik bakım yönteminde makina
parçalarının bakımı ve onarımı belirli zaman aralıklarında ve makinanın duruş anlarında yapılır. Bu bakım yönteminde ise uzun donanım ömrü, güvenli çalışma, artan
işletme verimi ve ürün kalitesi sağlarken, arızasız parça değişimi nedeniyle bakım
masrafları yüksektir [3]. Gelişen sensör ve mikroişlemci teknolojisi ile makinaların
çalışma durumlarının anlık takip edilebilmesi ve makina durumunun yorumlanması
mümkün olduğundan periyodik bakım yerini kestirimci bakım yöntemine bırakmıştır.
Bu bakım yöntemi, oluşabilecek arızaların erken teşhisini amaçlar ve bakımdan kaynaklanan üretim kayıplarını en aza indirerek işletmeden en yüksek verimi almak için
kullanılır. Bu yöntem, ölçüm cihazları kullanılarak çalışan makina elemanlarınından
veri al, bu verileri anlık takip et, değerleri analiz et, makina elemanlarının durumunu
belirle ve olası arızaları tespit et prensibini benimsemiştir. Etkili bir kestirimci bakımın maliyeti, üretimin durmasına sebep olan büyük arızaların maliyetinden daha
küçüktür. Daha az bakım süresi, daha az enerji ve zaman harcama, sadece gerekli
anlarda müdahale imkânı, daha uzun donanım ömrü, daha düşük bakım maliyeti, daha
yüksek ürün kalitesi gibi diğer bakım yöntemlerine göre çok avantajlıdır. Kestirimci bakımın benimsendiği uygulamalarda ortalama arıza bakım ve yedek parça maliyetlerinde %27, periyodik bakım maliyetlerinde %74, toplam duruş sürelerinde %40
Tablo 1. Bakım Yöntemlerinin Avantajları () ve Dezavantajları ()
Bakım Yöntemleri
Düzeltici Bakım

Periyodik Bakım

Kestirimci Bakım

 Bakım-onarım maliyeti

 Uzun donanım ömrü

 Daha uzun donanım ömrü

 Bakım personeli sayısı

 Düşük üretim maliyeti

 Daha düşük üretim maliyeti

 Onarım esnasında üretim kaybı

 İşletme verimi ve kalitesi

 Daha yüksek ürün kalitesi

 Güvenlik riski

 Enerji giderleri

 Daha yüksek güvenlik

 Güvenli çalışma

 Daha az bakım süresi

 Arızasız parça değişimi

 Gerekli anlarda müdahale

 Bakım personeli sayısı

 Az enerji ve zaman harcama
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azalma görülmüştür [4]. Bakım yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları Tablo 1’de
verilmiştir. Bunun yanında, bakım yöntemlerinin geçmişten günümüze gelişimi ve
prensipleri Şekil 2’de verilmiştir [5].
Literatürde, farklı diş arızalarının teşhisi ve arıza seviye tespiti üzerine çok fazla çalışma yapılmış olup çok çeşitli teknikler kullanılmıştır. Bu tekniklerden en kolay uygulananı ve yorumlanması basit olanı zaman bölgesi analizidir [6]. Burada zaman uzayındaki titreşim verisinin istatistiksel özellikleri dişli arızalarının tespitinde kullanılır.
Kullanılan belli başlı istatistiksel parametreler; ortalama, RMS (etkin değer), peakto-peak (tepeden-tepeye değer) ve kurtosistir [7]. Bu istatistiksel parametreler arasından, arıza tespitinde en çok bilinen ve kullanılan RMS parametresidir. Araştırmacılar,
makina arızaların şiddeti arttıkça RMS değerinin arttığını gözlemlemişlerdir. Titreşim
hızının RMS büyüklüğü, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından makina
türüne göre standartlaştırılmıştır. DIN ISO 10816, endüstriyel makinaların dönmeyen
parçalarından alınan mekanik titreşimin değerlendirilmesini özetleyen bir prosedür
ve genel kılavuzdur [8]. Bu standart, oluşturulmuş tablo yardımıyla belirli hız RMS

Şekil 2. Bakım Yöntemlerinin Geçmişten Günümüze Gelişimi ve Prensipleri
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değerleriyle karşılaştırılarak makinanın genel durumu hakkında bilgi verir. Spektral
analiz, makinadan alınan zamansal titreşim verisinin frekans uzayındaki değişimini
inceleyen ve dişli kutularının arıza tespitinde sıklıkla kullanılan bir analiz yöntemidir.
Bu teknikte, zaman alanındaki titreşim sinyali ayrık Fourier dönüşümü (AFD) algoritması kullanılarak frekans alanına dönüştürülür. Frekans spektrumu kullanılarak
yapılan arıza tespitinin esası, o makinadan değişik zamanlarda alınan spektrumların,
sistemin ilk işletmeye alınması sırasında referans olarak elde edilen spektrum ile karşılaştırılması ve varsa makina ile ilgili belirli frekansların genliklerindeki değişimlerin
tespit edilmesi esasına dayanmaktadır [3]. Son zamanlarda, makina elemanlarında
meydana gelen arızanın erken teşhisi için kepstrum analizi [9], zarf analizi [10], kısa
zamanlı Fourier dönüşümü [11], Wavelet dönüşümü [12], Wigner-Ville dönüşümü
[13], yapay sinir ağları ve destek vektör makinaları [14] ve matematiksel model ile
analiz [15] gibi çok çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Bu çalışmada, literatürde yapılan çalışmalara ek olarak makina elemanlarının durumunun gözlemlenmesi ve arıza tespiti amacıyla yeni bir yöntem olan titreşim bölgesi analizi önerilmiştir. Bunun için, iki kademeli helis dişli kutusunda yapay yerel oyukçuk arızaları kademeli olarak oluşturulmuştur. İvmeölçerler yardımıyla iki
yönde titreşim verisi alınmıştır. Bu iki yönlü anlık titreşim verileri kullanılarak, dişli
kutusunun titreşim bölgesi çıkarılır. Bu titreşim bölgesi, bir anlamda dişli kutusunun
ivmelenme değerleriyle oluşturulmuş zamandan bağımsız haritasıdır. Bu titreşim bölgesi ikilik sistemde görüntü olarak kaydedilir ve görüntü işleme algoritmaları kullanılarak titreşim bölgesinin alanı ve en uzak ivmelenme merkezi hesaplanır. Bu öznitelik
değerleri, daha önce değişik zamanlarda alınanlar ile karşılaştırılarak dişli kutusunun
sağlığı hakkında bilgi verir.

2. DENEY DÜZENEĞİ
Bölgesel oyukçuk hatalarının izlenmesi ve hataların tespiti için kurulan deney düzeneği Şekil 3’te gösterilmiştir. Yapılan testlerde iki kademeli endüstriyel helis dişli
kutusu kullanılmıştır. İlk kademedeki tahrik pinyon dişlisi 29 diş ve karşı dişlisi ise
40 dişten oluşmaktadır. İkinci kademede 13 dişe sahip olan çark, direkt olarak 40 dişliden tahrik edilmekte ve 33 dişe sahip karşı dişlisini tahrik etmektedir. Sistemde güç
olarak 2,2 kW gücünde AC akımla çalışan bir motor ve 2,2 kW gücünde DC akımla
çalışan bir yük jeneratörü mevcuttur. Bu motor ve jeneratör, Şekil 3’te görüldüğü gibi,
yanlış hizalanmaların istenmeyen etkilerinden kurtulmak için kayış kasnak mekanizmalarıyla bağlanmıştır ve motorlar ve dişli kutusu dengelenmiş bir şasi üzerine monte
edilmiştir. Şekil 4’te, dişli kutusu üzerinde ivmeölçerlerin yerleşimi ve eksen takımı
görülmektedir. İki adet ivmeölçer dişli kutusunun Y ve Z eksenindeki titreşim verisini
ölçecek şekilde yerleştirilmiştir.
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Şekil 3. Oyukçuk Hatalarının Tespiti için Kullanılan Dişli Test Düzeneği

Şekil 4. İvmeölçerlerin Yerleşimi ve Eksen Takımı

Şekil 5’ten görülebileceği gibi, dişli kutusundaki titreşim verisinin ölçülmesi amacıyla, 2 adet PCB marka 352A76 serisi ivmeölçer kullanılmıştır. Bu ivmeölçer, 5-16000
Hz’lik bir bant genişliğine, 9.77 mV/(m/s2) hassasiyete sahiptir. İvmeölçerden alınan
titreşim sinyallerinin AC-DC kuplajı için PCB marka 480C02 serisi sinyal düzenleyici kullanılmıştır. İvmeölçer sistemden gelen analog titreşim sinyalleri NI marka
6036E serisi analog sayısal dönüştürücü aracılığıyla dijital olarak bilgisayara aktarılmış ve saklanmıştır. Ayrıca, pinyon dişlisinin şaftının her dönüşü için bir kare sinyal
üreten endüktif sensör yardımıyla, pinyon dişlisinin her tur periyodu ve böylelikle
açısal hızı ölçülmüştür.
24
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Şekil 5. Test Düzeneğinin Şematik Gösterimi

Yapay olarak oluşturulmuş tüm yüzey oyukçukları, Şekil 6.a’da gösterildiği gibi bir
elektro-erozyon makinası kullanılarak ilk kademedeki 29 dişli tahrik pinyon dişlisinin
dişlerinin bir kısmına yapılmıştır ve bu yüzey oyukçukları ilk aşamada arıza başlangıcı şeklinde oluşturulmuş, sonradan arıza şiddeti artacak şekilde dişliler üzerinde
çoğaltılmıştır. Şekil 6.b’de sağlam dişli görülmektedir. İlk olarak, çapı ve derinliği
sırasıyla yaklaşık 0,7 mm ve 0,1 mm olan oyukçuklar belirlenen dişli yüzeylerinde
oluşturulmuştur. Şekil 6.c’de gösterildiği gibi, arızalı diş sayısı beş olarak belirlenmiş ve komşu dişlerde de ilave oyukçularlar oluşturulmuştur (yani, merkez dişte beş
oyukcuk, bitişikteki iki dişlide üç oyukçuk ve diğer iki dişte birer oyukçuk). Arızanın
a)

b)

c)

d)

Şekil 6. a) Elektro-Erozyon Makinası ile Diş Yüzeylerinde Oyukçuk Oluşumu, b) Sağlıklı, c) Arızalı,
d) Şiddetli Arızalı Helis Dişlisi
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gelişmesinin son aşamasında, Şekil 6.d’de gösterildiği gibi aynı dişler üzerinde oyukçuk sayısı ikiye katlanmıştır. Diş yüzeylerinin çok sayıda oyukçuklarla kaplı olduğu
görülebilir [2, 16].

3.TİTREŞİM BÖLGESİ ANALİZİ
Bu bölümde, makina elemanlarında arıza tespiti konusunda literatürde çokça yöntemlerden farklı olarak görüntü işleme temelli yeni bir yöntem sunulmuştur. Bu yöntem,
dişli kutusunun çalışma esnasında zaman uzayındaki ivme verilerini kullanarak titreşim bölgesini çıkarmayı amaçlar. Titreşim bölgesi, dişli kutusunun y ve z yönünde
olmak üzere iki yönlü ivmelenme değerleri kullanılarak oluşturulmuş bir ivmelenme
haritasıdır. Dişli kutusundan anlık ölçülen Y ve Z yönündeki ivme değerleri birbirlerine karşılık çizdirilirse, koordinat sisteminde bir noktayı işaret eder ve bu nokta dişli
kutusunun anlık ivmelenme merkezidir. Dişli kutusunun belirli bir süre çalışmasıyla
alınan iki yönlü ivmelenme verileri yardımıyla koordinat sistemine konulan noktalar bir bölge oluşturur ve bu bölge dişli kutusunun çalışırken oluşturduğu titreşim
bölgesidir. Dişli kutularında bir hata meydana geldiğinde, ivmelenme değerleri artar
ve normal çalışma durumunun dışına çıkarlar. Böyle bir durumda, dişli kutusu ivmelenmeleri referans titreşim bölgesinin dışına çıkacak ve böylece bölge değişecektir.
Bu nedenle, oluşan titreşim bölgesinin incelenmesi dişli kutusunun durumu hakkında
bilgi verecektir. Y ve Z yönündeki zaman uzayındaki titreşim sinyallerinin, birbirlerine karşılıklı gelen yerlerine nokta konularak titreşim bölgesine dönüştürülmesi
Şekil 7’de gösterilmiştir. Ölçülen tüm titreşim verileri çizdirildiğinde dişli kutusunun
çalışırken oluşturduğu titreşim bölgesi görülmektedir.
Titreşim bölgesinden öznitelik çıkarmak amacıyla, titreşim sinyalleri siyah-beyaz
(ikili) resme dönüştürülmüştür. Bunun için kullanılan ikili görüntünün N1xN2 boyut-

Şekil 7. Y ve Z Yönünde Titreşim Sinyallerinin Birlikte Çizdirilmesi
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larında olduğunu varsayalım. Burada, dişli kutusunun çalışma sırasında ivmeölçerden
okunan maksimum gerilim değeri ±1 V olarak seçilmiştir. Y ve Z yönünde ivme değerlerine karşılık gelen resimdeki pikseli Formül 1 sayesinde bulunur.
Piksel = (İvmelenme Değeri)Y x

N
N
N1 N1
+
+ (İvlenme Değeri)Z x 2 + 2
2
2
2
2

(1)

Her ivme noktasına karşılık gelen pikselin değeri 0 (siyah) yapılmaktadır. Böylelikle,
beyaz olan arkaplan üzerinde siyah bir nokta oluşturulur. Bu sayede, ivme sinyalleri resme dönüştürülmüş olur. Arkaplanı beyaz olan resimdeki bir siyah nokta, ilgili
zamandaki Y ve Z yönündeki dişli kutusunun ivmelenme merkezini gösterir. Tüm
ivmelenme değerleri işlendikten sonra, tüm siyah pikseller Şekil 7’de gösterildiği gibi
beyaz arkaplana sahip resim üzerinde siyah bir alan oluşturur. Titreşim bölgesinin
alanı (A) ve en uzak titreşim noktasının orjinden (0,0) uzaklığı (B) bu yöntemde öznitelikler olarak kullanılır ve bunlar Şekil 8’de gösterilmiştir. Birinci öznitelik olan
kaplanan alan boyutu, ikili görüntü üzerindeki toplam siyah piksel sayısını sayarak
hesaplanır. Üst üste gelen siyah pikseller ise sadece bir kere sayılır. İkinci öznitelikte
ise, her ivme noktasının orjine (0,0) olan uzaklığı ölçülmüştür. Bu değerler ivmelenme noktalarının, dişli kutusunun ivmelenmeme durumundan ne kadar uzaklaştığının
ölçüsüdür. Bu iki özellik referans dişli kutusunun değeriyle karşılaştırılır ve çalışma
süresince belirli aralıklarla izlenir. Önerilen arıza tespit yönteminin işlem adımları
Şekil 9’da gösterilmektedir.

Şekil 8. Kullanılan Özniteliklerin Gösterimi
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Şekil 9. Önerilen Titreşim Bölgesi Analizinin İşlem Adımları

4. DENEYSEL SONUÇLAR
Deney, dişli kutusunun sağlıklı, arızalı ve şiddetli arızalı durumlarını incelemek ve
arıza tespitini gerçekleştirmek amacıyla Tablo 2’de verilen çalışma koşullarında yapılmıştır. Titreşim sinyalleri dişli kutusunun arızalı pinyon dişlisinin olduğu yerdeki
rulman üzerinden Y ve Z yönünde alınmıştır. Sağlam, arıza 1 ve arıza 2 durumu için
Y ve Z yöndeki titeşim verileri Şekil 10’da gösterilmiştir.
Dişli kutusunun sağlam, arıza 1 ve arıza 2 durumu için Y ve Z yönünde alınan titreşim
sinyalleri kullanılarak oluşturulan titreşim bölgesi ve analizi Şekil 11’de gösterilmiştir.
Şekil 11’de kutu içerisine alınan ivme noktaları, merkezden en uzak ivme noktalarıdır.
Bu noktaların merkezden uzaklıkları dişli kutusunun sağlıklı, arıza 1 ve arıza 2 durumu için Tablo 3’te verilmiştir. Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, oyukcuk arızasının
şiddeti artıkça, maksimum ivmeler merkezden uzaklaşmakta, dişli kutusunun iki yönlü mutlak ivmelenmesi artmaktadır.
Dişli kutusunun her durumu için 450.000 örneğe sahip olan titreşim sinyallerinin her
birini resimde ifade etmek amacıyla, 500x900’lük 450.000 piksele sahip siyah ve beTablo 2. Deney Düzeneği Çalışma Koşulları
Tahrik Pinyon Dişli Hızı:

2.678 dev/dk – 44,63 Hz

Örnekleme Frekansı:

15 kHz

Örnekleme Süresi:

30 sn

Toplam Örnek Sayısı:

450.000 örnek

Toplam Dişli Dönme Sayısı (30 saniyede):

1.340 tur
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Şekil 10. Ölçülen İvme Genliklerinin Zaman Uzayında Gösterilmesi

yazdan oluşan ikili bir görüntüye dönüştürülür. Şekil 11’de de görüldüğü gibi, titreşim
bölgesinin sağlıklı durumundan arıza 2 durumuna kadar beklenildiği gibi genişlediği görülmüştür. Her durum için hesaplanan alanlar, Tablo 3’te verilmiştir. Titreşim
bölgelerinin alanları, gelişen oyukçuk hatası şiddeti ile birlikte artan eğilim göstermektedir. Böylelikle, oyukçuk arızasının şiddeti artıkça, oluşan titreşim bölgesinin
genişlediği sayısal olarak da kanıtlanmıştır.

Tablo 3. Sonuçlar
Sağlam

Arıza 1

Arıza 2

R (volt)

0,7859

0,7942

0,8602

Alan (piksel)

55.757

64.836

70.547
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Şekil 11. Titreşim Bölgesi Analizi

5. SONUÇ
Bu çalışmada, oyukcuk arızası tespiti için helis dişli kutusunda gerçeğe yakın yapay
arızalar oluşturtulmuş, ivmeölçer yardımıyla Y ve Z yönünde titreşim verileri alınmıştır. Literatürde dişli kutularında arıza tespiti için çokça kullanılan yöntemlere ek
olarak titreşim bölgesi analizi önerilmiştir. Bu yöntemde, helis dişli kutusundan anlık
ölçülen iki yönde ivme değerleri birbirlerine karşılık çizdirdirilir ve oluşan titreşim
bölgesinin alanı ölçülür. Ayrıca, ivme noktalarının sıfır ivme durumuna uzaklığı da
hesaplanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, dişli kutusunun her durumu için merkezden en uzak ivme
noktaları arıza şiddeti artıkça sıfır ivme durumundan uzaklaşmaktadır. Y ve Z yönünde alınan dişli kutusunun titreşim verilerinin değişiminin birlikte ölçülmesini sağlayan titreşim bölgesi analizinde ise, oyukçuk arızasının şiddeti arttıkça oluşan titreşim bölgesinin alanının büyüdüğü sayısal olarak gösterilmiştir. Böylelikle, oyukçuk
arızası meydana geldiği ve geliştiği zaman, titreşim bölgesi analizi metodu ile tespit
edilebileceği gösterilmiştir.
Önerilen bu yöntem, bir arıza tespit yöntemidir ve arıza teşhisi için yeterli bilgi içermemektedir. Tüm dişli kutusu türleri dâhil bütün hareketli makina elamanlarında du30
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rum izleme ve oluşan herhangi bir arızanın tespitinde kullanılması için önerilmiştir.
Makina elemanın normal çalışma durumunun dışına çıktığının gözlemlenmesinde
kullanışlı bir yöntem olduğu düşünülmektedir.
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Toz Metalürjisi Metoduyla Üretilen Al-Si3N4 Metal
Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin
İncelenmesi
Mahmut Can Şenel*1
Mevlüt Gürbüz2
Erdem Koç3

ÖZ
Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla alüminyum matrise ağırlıkça %0-12 arasında değişen oranlarda Si3N4 katkısı yapılmış ve takviye oranının kompozitlerin mekanik özelliklerine olan etkisi incelenmiştir. Üretilen kompozitlerin mikroyapısı ve kristal yapısı, sırasıyla taramalı elektron mikroskobuyla (SEM) ve X-ışını difraktometresiyle (XRD) analiz edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda, saf
alüminyumun sertlik değeri yaklaşık 28 HV olup, ağırlıkça %9 Si3N4 katkısıyla sertliğin 58 HV’ye
kadar arttığı gözlenmiştir. Saf alüminyumun maksimum basma dayanımı 100 MPa iken %9 Si3N4
katkısında 268 MPa’ya yükselmiştir. Bu katkı oranından sonra ise Si3N4 tozlarının topaklanmasıyla
beraber deneysel yoğunluğun, sertliğin ve basma dayanımının düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Si3N4 takviyesinin belli bir orana kadar alüminyum kompozitlerin mekanik özellikleri ve mikroyapısı üzerine olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, silisyum nitrür, toz metalürjisi, mikroyapı

The Investigation on Mechanical Properties of Al-Si3N4 Metal
Matrix Composites Fabricated by Powder Metallurgy Method
ABSTRACT
In this study, 0-12wt.% of Si3N4 was added to the aluminum matrix by powder metallurgy
method. The effect of the reinforcement amount on the mechanical properties of aluminum
composites was examined. Microstructure and crystal structure of these composites were
analyzed by scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffractometry (XRD), respectively.
As a result of the experiments, it was observed that the hardness value of pure aluminum was
approximately determined as 28 HV. The hardness of aluminum composites increased to 58
HV with the addition of 9wt.% Si3N4 to aluminum matrix. The ultimate compressive strength
of pure aluminum was obtained as 100 MPa. On the other hand, the ultimate compressive
strength of Al-9%Si3N4 composite was increased to 268 MPa. After this content (9wt.% Si3N4),
it was determined that the experimental density, hardness and ultimate compressive strength
decreased due to the agglomeration tendency of Si3N4 powders. As a result, it was observed
that a certain amount of Si3N4 reinforcement makes a positive contribution to the mechanical
properties and microstructure of aluminum based composites.
Keywords: Aluminum, silicon nitride, powder metallurgy, microstructure
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1. GİRİŞ
Günümüzde malzemelerin fiziksel, mekanik, elektriksel ve ısıl özelliklerini
iyileştirmeye yönelik yapılan AR-GE faaliyetleri artarak devam etmektedir. Özellikle
havacılık, uzay, otomotiv ve askeri uygulama alanlarında hafif dayanıklı malzemelere
duyulan ihtiyaç, bu alanlardaki çalışmaların yürütülmesini teşvik etmektedir [1]. Bu
ihtiyacı karşılamak için kompozit malzemeler geliştirilmektedir. Kompozit malzemeler, matris malzemesine göre metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Metal matrisli kompozitler, metal veya alaşımından oluşan bir
matis malzeme ile çoğunlukla partikül hâldeki takviye elemanından oluşmaktadır.
Kompozit yapıda, alüminyum (Al), titanyum (Ti), magnezyum (Mg), bakır (Cu) gibi
metaller matris malzeme olarak; metal nitrürler (Si3N4, TiN, TaN, ZrN vb.), metal
karbürler (SiC, B4C, WC vb.) ve metal oksitler (Al2O3, SiO2, ZrO2 vb.) ise takviye
elemanı olarak kullanılmaktadır [2].
Metal matris kompozitlerde matris malzeme olarak kullanılan alüminyum, neredeyse %100 geri dönüşümü olan, şekillendirilebilirliği yüksek, hafif, iyi elektrik ve ısıl
iletkenliğe sahip bir malzeme olması sebebiyle yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Günümüzde alüminyum ve alaşımları, inşaat sektörü, havacılık, uzay ve otomotiv sanayi gibi birçok alanda kullanılmaktadır [3]. Takviye elemanı olarak tercih edilebilen
silisyum nitrür (Si3N4), oksit dışı nitrür seramikler içerisinde yer alan üstün özellikleri
olan seramik bir malzemedir. Sahip olduğu yüksek sertlik, iyi aşınma direnci, düşük
ısıl genleşme katsayısı, üstün ısıl şok direnci, yüksek sürünme ve korozyon dayanımı
gibi özellikleri sebebiyle Si3N4, yüksek performans gerektiren uygulamalar için aranan bir malzeme konumundadır [4].
Silisyum nitrür, iyi mekanik ve tribolojik özelliklere sahip olması sebebiyle birçok endüstriyel alanda tercih edilmektedir. Si3N4’ün uygulama alanları genel olarak üç grupta
toplanmaktadır: Özel refrakter malzeme olarak Si3N4 kullanımı, yüksek performanslı mühendislik malzemesi olarak Si3N4 kullanımı ve elektrik-elektronik alanlarında
Si3N4 kullanımı. Bu sebeple, kaynak makaraları, kaynak teknolojisi, sızdırmazlık halkaları, rulmanlar, tel çekme araçları, boru şekillendirme araçları, kesim malzemeleri,
kesme seramikleri, nozullar, pompa elemanları, şekillendirme uygulamaları, seramik
kesim malzemeleri, otomobil motor valfleri, yatak silindirleri ve gaz türbinlerinde
kullanılmaktadır [5].
Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerinin ve aşınma dayanımının belirlenmesine yönelik literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Yürütülen bir çalışmada, karıştırma döküm yöntemiyle ağırlıkça %0, 2, 4, 6, 8 Si3N4,
AlN, ZrB2 katkılı Al2618 matrisli kompozitler üretilmiştir. Kompozitlerin sertlik, çekme ve basma dayanımı gibi mekanik özellikleri ve korozyon direncinin artan katkı
maddesiyle arttığı belirlenmiştir [6]. Diğer bir çalışmada, Si3N4 takviyeli alüminyum
matrisli kompozitlerde üretim yönteminin (mekanik alaşımlama ve bilyalı değirmen34
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de öğütme) mekanik özelliklere olan etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, mekanik alaşımlama tekniğiyle Al matris içerisinde Si3N4 tozlarının daha homojen dağıldığını ve bu
homojen dağılımın sertlik ve eğme dayanımını artırdığı belirlenmiştir. Ağırlıkça %10
Si3N4 takviyesinde ve 660 °C sinterleme sıcaklığında kompozit malzemenin mekanik
özelliklerinin daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır [7]. Literatürde, karıştırma döküm
yöntemiyle ağırlıkça %0, 2, 4, 6, 8 katkılı Si3N4, AlN, ZrB2 katkılı Al2618 matrisli
kompozitlerin tribolojik ve mekanik özellikleri analiz edilmiştir. Ağırlıkça %8 takviye oranında, 10 N yüklemede, 5 m/s hız oranında en düşük aşınma oranına (0,00030
mm3/m) ulaşılmıştır. Takviye oranının artmasıyla sertlik, çekme ve basma dayanımı
gibi mekanik özellikler de artmıştır [8]. Bir diğer çalışmada ise, karıştırma döküm
yöntemiyle Si3N4 takviyeli alüminyum alaşım kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Alüminyum matriste, takviye oranının (Si3N4) %0’dan %12’ye artmasıyla
kompozitin maksimum çekme dayanımının, sertliğinin ve yoğunluğunun arttığı belirlenmiştir [9]. Ağırlıkça %0, 2, 4, 6, 8 katkılı Si3N4, AlN ve ZrB2 takviyeli Al2618
matrisli kompozitin farklı sıcaklıklardaki aşınma davranışı literatürde incelenmiştir.
Aşınma testlerinde sıcaklık, yük, hız ve kayma mesafesi gibi parametrelerdeki değişimin aşınma oranı (m/mm3), aşınma direnci (m/mm3), özgül aşınma oranı (m/Nm) ve
sürtünme katsayısı üzerine olan etkisi analiz edilmiştir. Takviye oranının artmasıyla
Vickers sertliği, çekme ve basma dayanımı gibi mekanik özelliklerin iyileştiği tespit
edilmiştir. Üretilen kompozit için %8 Si3N4 takviye oranında, 200 °C çalışma sıcaklığında, 10 N yüklemede, 5 m/s hızda ve 2000 m kayma mesafesinde minimum aşınma
oranına (0,000523 mm3/m) ulaşılmıştır [10].
Literatür çalışmalarında, takviye elemanı olarak 10-50 µm boyut aralığına sahip
Si3N4 tozu kullanılırken, bu çalışmada ilk kez düşük boyutlu (800 nm) Si3N4 tozu,
saf alüminyum matrise takviye elemanı olarak kullanılmıştır. Ayrıca literatürde daha
çok döküm yöntemiyle düşük yoğunluklu çalışmalar bulunmaktadır. Toz metalürjisi
yöntemiyle yüksek yoğunluklu Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitler üzerine çok çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla ağırlıkça
%0-12 arasında değişen oranlarda silisyum nitrür (Si3N4) takviyeli alüminyum esaslı
kompozitler üretilerek Si3N4 katkı oranının kompozitin deneysel yoğunluğu, yüzde
çekme miktarı, Vickers sertliği ve basma dayanımı üzerine olan etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Materyal
Alüminyum ve alaşımları sahip olduğu üstün fiziksel ve mekanik özelliklerden dolayı
uzay, havacılık, otomotiv, inşaat gibi birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Saf alüminyum, oda sıcaklığında yüzey merkezli kübik (YMK) yapıda olup
alüminyumun ergime sıcaklığı 660,2 °C, yoğunluğu 2,7 g/cm3, elastisite modülü 68,3
GPa, sertliği HB 21, çekme dayanımı yaklaşık 90 MPa’dır (Tablo 1) [11].
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Tablo 1. Saf Alüminyumun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri [11]
Özellik

Değer

Kristal yapısı

YMK

Yoğunluk (g/cm3) (20 °C’de)

2,7

Ergime sıcaklığı (°C)

660,2

Elastisite modülü (GPa)

68,3

Elektrik iletkenliği (mΩ-1/mm2) (20 °C’de)

37,6

Sertliği (HB)

~21

Vickers Sertliği (HV)

~28

Çekme dayanımı (MPa)

~90

Poisson oranı

0,34

Takviye elemanı olarak kullanılabilen Si3N4, α ve β olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunabilen iyonik-kovalent (%70 kovalent) bağlı bir malzemedir. Si3N4, düşük
sıcaklıklarda α, yüksek sıcaklıklarda β yapıda bulunmakta ve her iki yapıda da hegzagonal merkezli kübik (HMK) yapıdadır. α-Si3N4, β-Si3N4’den daha serttir. β-Si3N4
ise 1420 °C üzeri yüksek sıcaklıklarda dengelidir. Si3N4 malzemenin genel özellikleri
Tablo 2’de verilmiştir. Burada Si3N4’ün erime/bozunma sıcaklığı 1800 °C, yoğunlukları α fazı için 3,118-3,168 g/cm3, β fazı için 3,19-3,202 g/cm3, sertliği 1400-1700
MN/m-2 ve elastisite modülü 280-320 GPa’dır [5, 12].
Tablo 2. Si3N4 Seramik Malzemenin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri [12]
Özellik
Teorik yoğunluk

Büyüklük
α fazı: 3,118-3,168 g/cm3
β fazı: 3,19-3,202 g/cm3

Malzeme yoğunluğu

%95-100

Maksimum çalışma sıcaklığı

1573 K

Termal genleşme katsayısı (293-1473 K)

2,9-3,6x10-6 K-1

Elektrik direnci [25 °C]

1013 Ωcm

Mikro Vickers sertliği

1400-1700 MNm-2

Eğme dayanımı [25 °C, 4 nokta eğme]

600-1000 MPa

Kırılma tokluğu [25 °C]

5-8 MPa.m1/2

Elastisite modülü

280-320 GPa

Termal iletkenliği

15-30 W.m-1K-1
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Bu çalışma kapsamında, matris malzeme olarak ortalama 10 µm boyutlu Alfa Aeaser
firmasından ticari olarak satın alınan saf alüminyum tozu ve takviye elemanı olarak
ise Ube Industries firmasından temin edilen ortalama 800 nm boyutlu Si3N4 tozu kullanılmıştır.

2.2 Yöntem
Bu çalışmada, toz metalürjisi metoduyla Al-Si3N4 kompozitler üretilmiş olup üretim
aşamaları; mekanik karıştırma, ultrasonik dağıtma, öğütme, filtreleme, kurutma, eleme, şekillendirme, sinterleme ve karakterizasyon şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 1).
İlk aşamada alüminyum tozları etanol içerisinde mekanik karıştırıcıyla karıştırılmıştır. Bu sırada, Si3N4 tozları etanol içerisinde ultrasonik dağıtıcıyla topaklanmaların
önlenmesi amacıyla dağıtılmıştır. Her iki çözelti birleştirilerek 12 saat süresince bilyalı değirmende öğütme işlemine tabi tutulmuştur. Bilyalı değirmenle gerçekleştirilen öğütme işleminde, bilyaların merkezkaç kuvveti etkisiyle yapı içerisindeki alüminyum ve Si3N4 topakları kırması sağlanmaktadır. Öğütme işlemi sonrası karışım
içerisindeki etanolü uzaklaştırmak için filtreleme işlemi uygulanmıştır. Filtrelenen
Al Tozu

Etanol

Karışımı Mekanik
Karıştırıcıyla Karıştırma

Si3N4 Tozu

Etanol

Karışımı Ultrasonik
Dağıtıcıyla Dağıtma

Alüminyum, Si3N4 ve Etanol’ün
Bilyalı Değirmende Karıştırılması
Karışımın Filtrelenmesi
Karışımın Kurutulması ve Elenmesi
Karışımının Şekillendirilmesi
Kompozitin Sinterlenmesi
Karakterizasyon
Şekil 1. Al-Si3N4 Kompozitlerin Toz Metalürjisi Metoduyla Üretim Şeması [13]
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partikülleri kurutmak için karışım, etüv içerisinde 50 °C’de ve 16 saat süresince vakum altında kurutulmuştur. Kurutma sonrası oluşabilecek topaklanmaları önlemek
amacıyla agat havanda ezme ve eleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şekillendirme
işlemi için toz karışımı, 13 mm çapındaki paslanmaz çelik kalıp içerisine yerleştirilerek 600 MPa basınçta şekillendirilmiştir. Sinterleme işlemi, TS=630 °C sıcaklıkta ve
tS=180 dk süresince gerçekleştirilmiştir. Sinterlenen numunelerin yüzeyindeki oksit
tabakayı uzaklaştırmak için Metkon marka zımparalama ve parlatma cihazıyla yüzey
zımparalanmış ve parlatılmıştır. Bütün bu işlemler neticesinde; silindirik numuneler
deneysel yoğunluk, sertlik, basma dayanımı ölçümü ile mikroyapı analizleri için hazır
hâle getirilmiştir.
Tozların ve üretilen kompozitlerin karakterizasyon çalışmaları için lazer partikül boyut ölçüm cihazı, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımı (XRD)
cihazından faydalanılmış olup bu analizler Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Merkezi (KİTAM)’nde gerçekleştirilmiştir. Tozların
partikül boyut ölçümü Malvern Mastersizer 3000 model lazer partikül boyut ölçüm
cihazıyla, kompozitlerin kırık yüzey görüntüleri Jeol JSM 7001F model taramalı
elektron mikroskobuyla, faz analizleri ise Rigaku SmartLab model X-ışını kırınımı
cihazıyla gerçekleştirilmiştir. X-ışınları analizinde, Cu K-α 1,54 Å dalga boyunda bir
radyasyon kaynağı kullanılmıştır.
Malzemelerin yoğunlukları Arşimet terazisiyle Arşimet prensibine dayanarak belirlenmiştir. Kompozitlerin sertlik ölçümleri, HV-1000 Vickers sertlik ölçüm cihazıyla
gerçekleştirilmiştir. Üretilen alüminyum kompozitlere 1,961 N’lik (0,2 kgf) yük 15 s
süresince uygulanarak Vickers sertlik değerleri ölçülmüştür. Ayrıca, üretilen kompozitlerin maksimum basma dayanımları üniversal test makinasıyla (Mares-10t) belirlenmiştir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
3.1 Tozların Karakterizasyonu
Alüminyum ve Si3N4 tozlarının taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Alüminyum ve Si3N4 tozların görüntüleri incelendiğinde, partiküllerin daha çok küresele yakın bir morfolojide olduğu ve kısmi olarak da çubuksu
partiküllerin bulunduğu gözlenmiştir.
Saf alüminyum ve Si3N4 tozlarının XRD örgü desenleri incelendiğinde, belirtilen kırınım açıları için tozların saf alüminyum (2θ= ~39°, 45°, 65°, 78°) ve Si3N4’e (2θ=
~43°, 47°, 48°, 58°, 59°, 73°) ait olduğu görülmektedir (Şekil 3). Tozların faz analizi,
sinterleme sonrası oluşacak olan Al-Si3N4 kompozite ait fazların belirlenmesi ve alü-
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(a)

(b)

Şekil 2. SEM Görüntüleri; a) Saf Alüminyum ve b) Si3N4 Tozları

Şiddet

Si3N4

Saf Al
20

30

40

50

2

60

70

80

Şekil 3. Alüminyum ve Si3N4 Tozlarının XRD Örgü Desenleri

minyumun Si ve N ile oluşturabileceği ara fazların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, matris malzeme olarak %99 saflıkta ve 7-15 µm boyut aralığında saf
alüminyum tozu, takviye elemanı olarak %99 saflıkta 0,6-1,4 µm boyut aralığında
Si3N4 tozu kullanılmıştır. Alüminyum ve Si3N4 tozlarının boyut dağılımı Mastersizer
3000 lazer partikül boyut ölçüm cihazıyla hacimsel yoğunluk teorisine göre ölçülmüş
olup alüminyum ve Si3N4 tozlarının ortalama boyutunun sırasıyla 10 µm ve 0,8 µm
olduğu belirlenmiştir (Şekil 4).
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0
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10
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100

1000

0,1

1

Boyut (m)

10

Şekil 4. Partikül Tane Boyut Dağılımları (a) Saf Alüminyum ve (b) Si3N4

3.2 Kompozitlerin Deneysel Yoğunluğu, Sertliği ve Basma Dayanımı

Üretilen silisyum nitrür takviyeli alüminyum esaslı kompozitlerin deneysel
yoğunluğu (ρD), Arşimet terazisi yoğunluk ölçüm cihazından faydalanılarak belirlen-

mektedir. Deneysel yoğunluk (ρD) formülü Eşitlik (1)’de verilmiş olup bu eşitlikteki

ρsu suyun yoğunluğu (g/cm3), mK kompozitlerin kuru kütlesi (g), mD sıvı içerisindeki

suya doymuş kütlesi (g) ve mA ise su içerisinde ölçülen asılı kütlesidir (g):

(1)
Alüminyum esaslı Si3N4 takviyeli kompozitlerde, Si3N4 katkı oranıyla deneysel yoğunluğun değişimi Şekil 5’te verilmiştir. Tüm Al-Si3N4 kompozit yapılarda, sinterlemenin etkisiyle yoğunluğun arttığı tespit edilmiştir. Sinterlenen kompozit yapıda en
yüksek yoğunluk değerine (ρ=2,55 g/cm3) ağırlıkça %9 Si3N4 takviye oranında ulaşılmıştır. Ağırlıkça %12 Si3N4 katkılı alüminyum kompozitte ise sinterlemenin etkisiyle
yoğunluğun 2,55 g/cm3’ten 2,33 g/cm3’e düştüğü belirlenmiştir. Bu durumun katkı
elemanı olarak kullanılan Si3N4 tozlarının topaklanmasından kaynaklandığı öngörülmektedir. Bu sebeple, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde taramalı elektron mikroskobuyla karakterizasyon çalışmaları yürütülmüştür.
Si3N4 takviyeli alüminyum matrisli kompozitler, sinterlemenin etkisiyle belli oranda
çekmeye maruz kalabilmektedir. Kompozitlerde % hacimsel küçülme miktarı (%KM)
Eşitlik (2)’de verilmiştir.
(2)
Bu eşitlikte, dS ve LS sinterlenmiş silindirik numunenin çapı ve kalınlığı (mm), d ve L
ise sinterleme öncesi numunenin çapı ve kalınlığıdır. Si3N4 katkı oranına bağlı olarak
40
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Şekil 5. Al-Si3N4 Kompozitlerde Si3N4 Katkı Oranıyla Deneysel Yoğunluğun Değişimi

5
Hacimsel Küçülme Miktarı (%)

%4,3
4
3
2
1
0

%1,44
%0,69

Al-%1Si3N4

%1

Al-%3Si3N4

Al-%6Si3N4

Al-%9Si3N4

Şekil 6. Al-Si3N4 Kompozitlerin Yüzde Hacimsel Pişme Küçülmesi Miktarı
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sinterlemenin etkisiyle alüminyum esaslı kompozitte oluşan hacimsel küçülme (çekme) miktarı (%KM) Şekil 6’da verilmiştir. Si3N4 katkı oranının artmasıyla %hacimsel küçülmenin arttığı belirlenmiştir. %9 Si3N4 katkısında Al-Si3N4 kompozitte %4,3
oranında hacimsel küçülme oluşmuştur. %12 Si3N4 katkılı alüminyum kompozitte ise
topaklanmanın etkisiyle hacimsel küçülmenin tersine aşırı seramik katkısı sebebiyle
hacimsel büyüme (şişme) meydana gelmiştir. Bu durumun 800 nm boyutlu Si3N4’ün
topaklanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Al-Si3N4 kompozit yapıda Si3N4 katkı oranına bağlı olarak kompozitin mikro Vickers
sertliğindeki değişim Şekil 7’de verilmiştir. En yüksek sertlik değerine ağırlıkça %9
Si3N4 takviyesinde ulaşılmış olup bu takviye oranında sertlik değeri 57,4±2 HV olarak
belirlenmiştir. Ağırlıkça %9 Si3N4 takviyesinden sonra Si3N4’ün topaklanması sebebiyle kompozitin mikro Vickers sertliğinin düştüğü tespit edilmiştir.
Al-Si3N4 kompozitlerin Si3N4 katkı oranıyla maksimum basma dayanımı değişimi Şekil 8’de verilmiştir. Saf alüminyumun maksimum basma dayanımı 100±5 MPa iken,
Al-%9Si3N4 kompozitin maksimum basma dayanımı 268±5 MPa’ya yükselmiştir.
Ağırlıkça %9 Si3N4 katkı oranından sonra ise maksimum basma dayanımı düşmüştür.
Bu durum, alüminyum matrise Si3N4 katkısının belli bir orana kadar (ağırlıkça %9)
kompozitin mekanik özelliklerine olumlu yönde katkı yaptığını göstermektedir.

Şekil 7. Al-Si3N4 Kompozitlerde Si3N4 Katkı Oranıyla Vickers Sertliğinin Değişimi
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Saf Al

Al-%1Si3N4 Al-%3Si3N4

Al-%6Si3N4

Al-%9Si3N4 Al-%12Si3N4

Şekil 8. Al-Si3N4 Kompozitlerin Maksimum Basma Dayanımı Değerleri

3.3 Kompozitlerin Karakterizasyonu
Al-Si3N4 kompozitlerin karakterizasyon çalışmaları kapsamında taramalı elektron
mikroskobuyla ağırlıkça %1, %3, %6, %9, %12 Si3N4 katkılı alüminyum esaslı kompozitlerin kırık yüzey iç yapı görüntüleri incelenmiştir (Şekil 9). Ağırlıkça %9 Si3N4
katkısına kadar partiküllerin homojen bir şekilde dağıldığı görülmüştür. Takviye oranı ağırlıkça %9’dan %12’ye çıkarıldığında ise Si3N4 partiküllerin topaklandığı tespit
edilmiştir. Bu topaklanmaların, kompozitlerin mekanik özelliklerini olumsuz yönde
etkilediği görülmüştür.
Toz metalürjisi metoduyla farklı Si3N4 katkı oranlarında üretilen Al-Si3N4 kompozit
yapıların XRD örgü desenleri Şekil 10’da verilmiştir. XRD örgü deseni incelendiğinde, tüm piklerin Al ve α-Si3N4’e ait olduğu görülmüş olup sinterleme etkisiyle
AlN gibi herhangi bir ikincil faz oluşumu gözlenmemiştir. Si3N4 düşük sıcaklıklarda
(1420°C’nin altındaki) α ve yüksek sıcaklıklarda (1420°C’nin üstündeki) β yapıda
bulunmaktadır. Bu çalışmada, Al-Si3N4 kompozit yapıların sinterleme sıcaklığının
630°C olması sebebiyle XRD faz analizinde yalnızca Al ve α-Si3N4 fazları gözlenmiştir.
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Şekil 9. Kırık Yüzey İçyapı Görüntüleri a) Saf Al, b) Al-%1Si3N4, c) Al-%3Si3N4,
d) Al-%6Si3N4, e) Al-%9Si3N4 ve f) Al-%12Si3N4 Kompozitler
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Şekil 10. Al-Si3N4 Kompozitlerin XRD Örgü Desenleri

4. SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında, toz metalürjisi yöntemiyle ağırlıkça %1, 3, 6, 9 ve 12 katkılı
silisyum nitrür takviyeli alüminyum esaslı kompozitler üretilmiştir. Alüminyuma tak-
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viye edilen Si3N4 katkı oranının kompozitin deneysel yoğunluk, yüzde çekme miktarı,
Vickers sertliği, basma dayanımı ve mikroyapısı üzerine olan etkisi incelenmiştir. Bu
çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir:
• Üretilen Al-Si3N4 kompozitlerde, sinterlemenin etkisiyle ağırlıkça %3 Si3N4 katkısında %1 hacimsel küçülme, %9 Si3N4 katkısında sinterleme sonrası %4,3 hacimsel küçülme olduğu görülmüştür. Alüminyum matrise %12 Si3N4 katkısında
ise Si3N4’ün topaklanma eğilimi sebebiyle gözenekler oluşmuş, bu gözeneklerden
dolayı %2,55 oranında hacimsel büyüme gözlenmiştir.
• Al-Si3N4 kompozit yapıda en yüksek yoğunluk değerine (ρ=2,55 g/cm3) ağırlıkça %9 Si3N4 takviye oranında ulaşılmıştır Ağırlıkça %12 Si3N4 katkılı alüminyum
kompozitte ise deneysel yoğunluk 2,33 g/cm3’e düşmüştür. Yoğunluk artışının sebebi, sinterleme sıcaklığı ve süresinin yanı sıra Si3N4’ün alüminyuma (2,7 g/cm3)
göre daha yüksek yoğunluğa (3,16 g/cm3) sahip olmasıdır.
• Saf alüminyumun sertliği yaklaşık 28 HV değerindedir. Buna karşılık alüminyum
matrise ağırlıkça %9 ve %12 Si3N4 takviyesi yapıldığında ise ortalama sertlik değeri sırasıyla 57,4 HV ve 53,5 HV’dir. Saf alüminyumun maksimum basma dayanımı
100 MPa iken, Al-%9Si3N4 kompozitin maksimum basma dayanımı 268 MPa’ya
yükselmiştir. Yoğunluğa benzer şekilde basma dayanımının artması ise seramik
malzemelerin tipik özelliği olan basma mukavemetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
• Alüminyum matrise ağırlıkça %9 Si3N4 takviyesine kadar kompozitin deneysel
yoğunluğu, Vickers sertliği ve basma dayanımı artmıştır. Bu artışın nedenleri, yukarıda belirtildiği üzere takviye elemanının sahip olduğu yüksek yoğunluk, yüksek
sertlik ve yüksek basma dayanımıdır. Bunların yanı sıra kompozit yapı içerisindeki
Si3N4’ün tane sınırlarına yerleşerek tane büyümesinin önüne geçmesi ve dislokasyon hareketini engellemesi mukavemet artışının bilimsel nedeni olarak gösterilebilir.
• Üretilen Al-Si3N4 kompozitlerin faz analizi incelendiğinde; mekanik özellikleri
olumsuz yönde etkileyebilecek olan herhangi bir ikincil faza (AlN) rastlanmamış
olup yalnızca Al ve α-Si3N4 fazları gözlemlenmiştir. Al-Si3N4 kompozitlerin kırık
yüzey mikroyapı analizinde ise; %9 Si3N4 katkısına kadar Si3N4 partiküllerin homojen bir şekilde dağıldığı; %12 Si3N4 katkısında ise Si3N4 partiküllerin topaklandığı tespit edilmiştir.
• Alüminyum matrise %9 Si3N4 katkısına kadar mekanik özelliklerin iyileştiği,
ağırlıkça %9 Si3N4 katkısından sonra ise mekanik özelliklerin kötüleştiği belirlenmiştir. Bu durum, kırık yüzey içyapı görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere
ağırlıkça %12 Si3N4 katkısında Si3N4 partiküller topaklanmıştır. Bu topaklanma da
kompozitlerin mekanik özelliklerini düşürmüştür. Sonuç olarak, alüminyum kompozit yapıda takviye elemanı olarak 800 nm toz boyutuna sahip Si3N4 kullanıldığında en iyi mekanik özelliklere sahip kompozit yapı Al-%9Si3N4 olarak belirlenmiştir.
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Sondaj Makinasında Kullanılan ve Üzerinde Keçe
Çalışan Araparçanın Aşınma Performansının ve
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ÖZ
Maden sondaj makinaları genellikle yutdışından ithal edilen, büyük ve pahalı makinalardır. Makinaların parçaları yüksek seviyede aşınmaya maruz kalmalarının yanında, kullanım yerlerine göre korozyon da hasar görmelerinde büyük rol oynamaktır. Makinalarda işletme sırasında çeşitli parçaların
çok sık değiştirilmesi gerekmektedir. Orjinal parçalar oldukça pahalı olmakta, yerli üretimlerin ise
ömrü çok kısa olmaktadır.
Bu çalışma, bir sondaj makinasının delici kısmında kullanılan ve üzerinde keçe çalışan araparçanın
aşınma performansının arttırılmasına odaklanmıştır. Araparça, AISI 4140 ıslah çeliğinden üretilmekte ve korozyon etkilerini azaltmak için krom kaplanmaktadır. Yaklaşık 40 Avro’ya mâl olan orjinal
parçanın servis ömrü 15 gün olarak bildirilmektedir. Parçanın değiştirilmesi sırasında makina tamamen durdurulduğu için bu durum üretimde kayıplara sebep olmaktadır. Hasarlı parça incelendiğinde
yüksek seviyede aşınmaya maruz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle, farklı yüzey teknikleri kullanılarak bu parçanın servis ömrünün ne kadar arttırabileceği ve maliyetinin ise ne kadar azaltılabileceği
araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sondaj makinası, aşınma, korozyon, servis ömrü

Increasing the Wear Performance and Service Life of a Spacer
Which Mounted Under the Seal Used in the Drilling Machine
ABSTRACT
Mine drilling machines are large and expensive machines which usually imported from abroad.
In addition to being exposed to high levels of wear, corrosion also plays a major role in the
damage of these machine parts. Various parts need to be changed frequently during operation
of the machines. The original parts are quite expensive and the service life of the domestic
productions is very short. This work focuses on increasing of wear performance of a spacer
which mounted under the seal used in the drilling machine. The spacer is made of AISI 4140
steel, and is chrome coated to reduce corrosion effects. It is reported that the original part, which
costs about 40 Euros, has a service life of 15 days. Since the drilling machine is completely
stopped during the replacement of this part, this situation leads to losses in production. When
the damaged part is examined, it is found that it is exposed to high level wear. In order to solve
this problem, the boriding process has been applied to the part and it has been researched how
much the service life of this part can be increased and how much the cost can be reduced.
Keywords: Drilling machine, boriding, boronizing, wear, corrosion, service life
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1. GİRİŞ
Maden rezervlerinin derinlik, genişlik, damar kalınlıkları ve tonaj tespitinde, zeminlerin jeolojik durumlarının ve mühendislik özelliklerinin belirlenmesinde özel ekipmanlar kullanılarak yapılan sondaj çalışmalarına karotlu sondaj denilmektedir. Çıkarılan örnek, silindirik biçimli olup, karot olarak adlandırılmaktadır. Karot çıkarma
ayrıca, inşaatlarda beton kalitesi tayini için gerekli numunenin elde edilmesi için de
yapılan bir uygulamadır [1,2].
Sondaj makinaları, döner hareketli ve çarpma hareketli olmak üzere iki türdür. Karotlu sondaj, bir döner sondaj yöntemidir [2]. Kesici ucun (matkap) ilerleme sırasında
kestiği karotu içerisine alan elemana karot alıcı denilmektedir. Şekil 1’de karot alıcı
ve parçaları görülmektedir [3].

Şekil 1. Karotiyer ve Parçaları [3]

Karotun alınması ve karotiyerin soğutulması amacıyla, sistem içerisinde sondaj
çamuru devri daim ettirilir. Sondaj çamuru su, bentonit ve kimyasal katkı
maddelerinden oluşmaktadır. Sondaj çamurunun temel görevi matkabı soğutmak ve
delme borularını, kuyunun çeperlerini, muhafaza borularını yağlayıp, hareketlerini
kolaylaştırmaktır [4, 5]. Çamurun devri daimini Şekil 2’de görülen fırdöndü (swivel)
sağlamaktadır.
Sondaj çamuru nedeniyle aşınma ve korozyona maruz kalan parçalar genellikle sert
krom kaplama yapılarak kullanılmaktadır. Sert krom kaplanmış yüzeyde 10-500 µm
kalınlığında ve 850-1000 HV sertlik değerine sahip bir tabaka elde edilmektedir. Elde
edilen tabaka düşük sürtünme katsayısına sahiptir ve malzemenin aşınma direncini
arttırmaktadır [6].
Yüksek yüzey sertliği ve aşınma direnci elde edilen bir diğer yöntem ise borlamadır. Borlama ile elde edilen sertlik değerleri, sert krom kaplamadan daha yüksektir.
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Şekil 2. Fırdöndü ve Parçaları [3]

Yüzeyde 1450-5000 HV sertlik değeri elde edilebilmekte ve alaşımlı ve alaşımsız
çeliklere, dökme demirlere, sinterlenmiş metal tozlarına, demir dışı metallere ve alaşımlarına uygulanabilmektedir [7, 8, 9].
Bu çalışmada, AISI 4140 çeliğinden üretilmiş ve 50 µm sert krom kaplanmış, üzerinde keçe çalışan fırdöndü ara parçasının servis ömrünü arttırmak hedeflenmiştir.
Parçanın sert krom kaplanmış halde servis ömrü, iki hafta olarak belirtilmiştir. Şekil
3’te sert krom kaplı parça ve iki hafta çalışma ömrü sonunda parçanın son hâli görülmektedir. Maliyeti azaltmak amacıyla AISI 4140 yerine, AISI 1040 malzemeden
üretilmiş olan aynı parça borlanarak, aşınma direnci gerçek servis şartlarında arttırılmaya çalışılmıştır.

Şekil 3. Araparça
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2. MALZEME ve YÖNTEM
AISI 1040 çeliği, alaşımsız çelikler grubundandır. Kimyasal içeriğinde %0,370-0,440
C ve %0,60-0,90 Mn bulunmaktadır. Taşıt, motor, makina ve aparat yapımında kullanılan orta zorlamalı parçalarda, dişli, mil ve kalıp setlerinin imalatında yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Boraks, ülkemizde bol miktarda bulunan ve kolay temin edilen bir bileşiktir. Sıvı
borlama yöntemi, uygulaması çok kolay bir borlama yöntemidir. Araparçanın borlanmasında, literatür çalışmaları göz önünde bulundurularak, %70 Boraks ve %30 SiC
karışımı kullanılmıştır [10, 11].
Mikroyapı incelemesi için φ10x20 mm ölçülerinde bir numune daha hazırlanarak, ara
parçalarla birlikte 900 °C’de 6 saat borlanmış ve havada soğutulmuştur. Metalografik
inceleme için yüzey 100, 180, 200, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 zımpara ile zımparalanmış ve ardından 3 µm ve 6 µm’lik solüsyonlarla parlatılmıştır. Daha sonra numune
yüzeyi %10’luk nital çözeltisinde 20 saniye süreyle dağlanmıştır. Mikroyapı görüntüleri için Pamukkale Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi’nde yer alan Makina
Mühendisliği Malzeme Laboratuvarı’ndaki Nikon LV150 mikroskobu kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR
Borlama işlemi sonucunda, testere dişi şeklinde, yaklaşık 90-100 µm kalınlığında bor
tabakası elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür ile uyumludur [7, 8, 12].

Şekil 4. Borlanmış AISI 1040 çeliğinin Mikroyapısı

Borlanmış olan araparça, sondaj makinasına monte edilmiştir. Araparçanın üzerinde
keçe takımı çalışmakta ve sert krom kaplanmış durumda yaklaşık iki hafta da parça
ömrünü tamamlamaktadır. Ancak borlanmış olan parça, altı hafta kullanım ömrü sağ-
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lamıştır. Şekil 5’te iki hafta çalışma ömründen sonra sert krom kaplı AISI 4140 malzemeden üretilmiş parça, Şekil 6’da ise AISI 1040 malzemeden üretilmiş ve borlanmış
parçanın resmi görülmektedir. Servis ömrünü tamamlamış olan borlanmış parçanın,
daha uzun çalışma süresinde çok daha az aşındığı açıkça görülmektedir.
AISI 4140 çeliği, ıslah çeliği grubundan olup %0,80-1,10 Cr, %0,15-0,25 Mo,
%0,380-0,430 C içeren bir çeliktir. Bu çelik, ton bazında AISI 1040 çeliğinden yaklaşık %23 daha pahalıdır. Bu çalışmada ömrü üzerinde çalışma yapılan ara parça, 160
TL fiyata sert krom kaplanmış olarak satılmaktadır. Yapılmış olan bu çalışma ile daha
ucuz malzeme kullanılarak, borlama yöntemi ile parçanın ömrü arttırılmış ve toplam
maliyet 40 TL olmuştur.
Sonuç olarak, borlama ısıl işlemi ile maliyet üçte bir oranında azaltılmış, parça kullanım ömrü ise 3 kat artmıştır. Sert krom kaplama ile yüzeyde elde edilebilecek sertlik
değeri en fazla 850-1000 HV’dir. Borlama işlemi ile bu değer 2000 HV değerine
rahatlıkla ulaşmaktadır. Gerek adezyon gerekse abrazyon aşınma mekanizmalarında,
parçaların yüzey sertliklerinin artmasıyla birlikte aşınma dirençleri de paralel olarak
artmaktadır. Dolayısıyla, borlanmış çeliğin borlanmamış çeliğe göre yüzeydeki sertlik
değeri yaklaşık %80 oranında arttığından dolayı, servis şartlarına göre değişiklikler
olmakla birlikte, aşınma direnci %300’lere varan oranlarda artmakta ve yüzeyden
madde kaybı azalmaktadır.

Şekil 5. Servis Ömrünü Tamamlamış Sert
Krom Kaplanmış Araparça
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Şekil 6. Servis Ömrünü Tamamlamış Borlanmış
Araparça
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Değişik Sürüş Şartları Altında Bir Yolcu Otobüsünün
Motor Odası Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi
Serkan Mezarcıöz1

ÖZ
Bu çalışmada, değişik sürüş şartları altında 12 m’lik bir yolcu otobüsünün motor odasındaki
sıcaklık dağılımı incelenmiştir. Detaylı inceleme için motor odası, mekanik yerleşim planı ve
bölgenin termal şartları dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Sıcaklıkların belirlenmesi için,
14 termal çift takılan test aracı üç farklı şart altında test edilmiştir. Bunlar; sabit yüksek hız,
rampa tırmanma ve durağan, test şartlarıdır. Çalışma sonucunda, üç farklı sürüş şartı altında her
bir bölgenin sıcaklığı belirlenmiş ve aşağıdaki çıkarımlar yapılmıştır. Motor odası sıcaklığı araç
rampa tırmanma durumundayken artmaktadır. Motor odasındaki sıcaklık artışı ayrıca motorun etrafındaki bölgelerin de sıcaklığını etkilemektedir. Bazı bölgelerin maksimum sıcaklıkları
rampa tırmanma şartında gözlemlenirken, bazı bölgelerin maksimum sıcaklıkları rölanti test
şartında gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Motor odası sıcaklık dağılımı, otobüs, sürüş şartları

Determination of Engine Room Temperature Distribution of a
Coach Under Different Driving Conditions
ABSTRACT
In the current study, temperature distribution of engine room of a 12-m coach in different
driving conditions was examined. For detailed investigations, engine room was subdivided into six regions by considering the mechanical component layout and thermal
condition of the regions. For determination of the temperatures, a test vehicle, which was
equipped with 14 thermocouples, tested under three different test conditions. These are
constant high speed, uphill climbing and stationary test conditions. At the end of the study,
the temperatures of each region under three different driving conditions were determined
and the following inferences were obtained. The temperature of the engine room is
increased when the vehicle is in uphill climbing condition. The temperature increase in
engine room also affects the temperature of the regions around the engine. While the
maximum temperature of some regions was observed in uphill climbing condition, the
highest temperature of some regions was observed in the idle test condition.
Keywords: Engine room temperature distribution, coach, driving conditions
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1. GİRİŞ
Değişik sürüş şartları altında, çevresel değişikliklerin bir aracın motor odası ve gövde
altı bileşenleri üzerine olan etkisi otomotiv sektöründe önemli bir konudur [1].
Termal koruma binek otomobil geliştirme sürecinde giderek önem kazanmaktadır.
Sıkıca paketlenmiş motor odası ve aşırı artmış olan motor gücü talebi kapsamlı test ve
analizleri gerektirmektedir [2].
Otobüs yolcularının konforunu etkileyen önemli bir faktör, motor odasından yolcu
kompartımanına transfer edilen ısı miktarıdır. Özellikle yaz aylarında, bu ısı yolcuların konforunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, aracın yolcu kompartımanı altındaki motor odası sıcaklık dağılımının bilinmesi bu incelemeler açısından çok
önemlidir.
Tüm mühendisler, aracın altındaki sıcaklık dağılımının, yolcu kompartımanı içinden
daha yüksek olduğunu ve bu nedenle bir miktar ısının motor odasından yolcu kompartımanına transfer edildiğini bilir. Ancak, literatürde bir yolcu otobüsünün motor
odasının sıcaklık dağılımı hakkında net bir bilgi bulunamamıştır. Bu çalışmada, değişik sürüş şartları altında bir yolcu otobüsün, motor odası sıcaklık dağılımının belirlenmesi için deneysel bir yöntem izlenmiştir.
Literatürde, motor odası sıcaklık dağılımı için otobüs ile ilgili neredeyse hiçbir bilgi
bulunamamasına rağmen, binek otomobiller ve kamyonlar için yapılmış birçok çalışmaya rastlanmıştır.
Fournier ve Digges, dört değişik model otomobilin motor odası sıcaklık dağılımını,
bu çalışmadakine benzer bir test prosedürü ile incelemiştir. Çalışmalarında, dört değişik aracın motor odasına 11 adet ısıl çift yerleştirilerek, araçların motor odası sıcaklık
dağılımı, durağan, sabit hız ve rampa tırmanma olmak üzere üç değişik şart altında
ölçülmüştür [3].
Fournier and Bayne, çalışmalarında kullanıldıkları motor odası sıcaklık ölçümü için
test şartları ve spesifikasyonlarını detaylı bir şekilde açıklamıştır [4].
Benzer şekilde Binner ve arkadaşları, çalışmalarında bir spor otomobilin motor odası
sıcaklık dağılımını maksimum hız ve düşük hızda rampa tırmanma şartları altında
incelemiştir [2].
Ekeroth ve Martinsson, çalışmalarında bizim de çalışmamızda kullandığımız rampa
tırmanma şartına benzer şekilde, 30 km/h hızla rampa tırmanan bir kamyonun motor
odası sıcaklığının nümerik simülasyonu üzerine yoğunlaşmıştır [5].
Winnard ve arkadaşları tarafından yürütülen çalışmada, hafif ticari araç olarak kullanılan bir kamyonun motor odası termal yönetimi, dinamometre ve üfleyiciler kullanılarak yol şartları simüle edilen bir düzenekte incelenmiştir. Bu çalışmanın da amacı
kaput altı sıcaklıkların nasıl düşürülebileceğinin araştırılmasıydı [6].
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2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, bir uzun yol otobüsünün motor odası sıcaklık dağılımı değişik kullanım şartları altında, motor odasındaki ısı kaynağı olarak kabul edilebilecek motor,
şanzıman, egzoz ünitesi ve benzeri gibi komponentleri de dikkate alarak test edilmiştir. Test aracının bazı karakteristik özellikleri şöyle sıralanabilir: 410 HP, 12,6 lt, altı
silindirli dizel motor ve altı ileri manuel şanzımana sahiptir.
Yolcu kompartımanının motor odası üzerindeki bölümü, o bölgedeki mekanik komponentler dikkate alınarak altı farklı bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerlin kod ve isimleri
Şekil 1 ve Tablo 1’de detaylı olarak gösterilmektedir.

Şekil 1. Bölge Kodları

Tablo 1. Bölgelerin İsim ve Kodları
Bölge Adı

Bölge Kodu

Radyatör Bölgesi

FL1

Motor Bölgesi

FL2

Egzoz Bölgesi

FL3

Arka Sol Bagaj Kompartımanı

FL4

Şanzıman Bölgesi

FL5

Akü Odası

FL6

Motor odası sıcaklık dağılımı içerisinde barındırdığı komponentlerin çalışma şartlarından kaynaklanan sıcaklıklarına bağlıdır. Örneğin motor, şanzıman ve egzoz ünitesinin sıcaklığı, aracın hızı ve performansına göre değişecektir.
İncelemeler sonucunda test kriterlerinden bir tanesinin aracın hızı olduğu açıkça görülmüş ve testlerden bir tanesinin yüksek hızda, bir tanesinin ise durağan olarak yapılaması gerektiğine karar verilmiştir. Ayrıca diğer bir kriter de aracın performansıdır.
O hâlde, testlerden biri düz bir yolda gerçekleştirilirken, diğerinin rampa tırmanırken
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gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm bu değerlendirmelerin sonucu olarak, motor
odası sıcaklık belirleme testlerinin üç farklı şart altında yapılmasına karar verilmiştir. Bunlar; sabit yüksek hızda otoban test şartı, zorlanmış performans altında rampa
tırmanma test şartı ve motor rölantide çalışırken yapılacak olan durağan test şartıdır.
Yüksek hız test şartında; test aracı 100 km/h sabit hızda, son vites basamağında, düz,
eğimsiz bir otoyolda kullanılmış, 50 km boyunca sıcaklıklar kaydedilmiştir. Rampa
tırmanma test şartında; test aracı, yaklaşık %15 eğime sahip olan bir rampayı 30km/h
hızla çıkmaya zorlanırken ölçümler alınmıştır. Durağan test şartında ise araç direk
güneş ışığına maruz kalacağı bir yere park edilip, rölantide çalışırken motor odası
sıcaklık ölçümleri alınmıştır. Bu ölçümler ortalama 35 °C dış ortam sıcaklığı ve ortalama 601,5 W/m2 güneş radyasyonu altında gerçekleştirilmiştir.
Tüm test şartlarında, sıcaklıklar istikrarlı olana kadar bir sure beklenmiş, yüksek hız
ve durağan test şartlarında 30 dk rampa tırmanma şartında 10 dk data kaydı yapılmıştır. Tüm test şartlarında ortalama dış ortam sıcaklığı 35 °C olarak kaydedilmiştir.
Tüm test şartlarında, sıcaklıklar daha önceden belirlenmiş ve aracın motor odasında
uygun bölgelerine yerleştirilmiş olan K tipi ısıl çiftler [7] vasıtası ile ölçülüp kaydedilmiştir. Şekil 2’de ısıl çift yerleşim planı gösterilmektedir. Ayrıca yerleştirilen bazı
ısıl çiftlerin yerleşim noktaları Şekil 3, 4 ve 5’te gösterilmektedir.
Burada 13 ve 14 numaralı ısıl çiftler dış ortam sıcaklığını ölçmek üzere aracın dış
aynaları üzerine her iki tarafa yerleştirilmiştir.

Şekil 2. Termal Çift Yerleşim Planı
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Şekil 3. Radyatör Bölgesi Sıcaklığı
Kaydetmek için Kullanılan 1 ve 2 Nolu
Isıl Çift Konumları

Şekil 4. Motor Odası Sıcaklığını Kaydetmek için
Kullanılan 1, 3 ve 5 Nolu Isıl Çift Konumları

Şekil 5. Egzoz Bölgesi Sıcaklığı Kaydetmek için
Kullanılan 5 ve 6 Nolu Isıl Çift Konumları

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Isıl çiftlerden alınan dataların incelenmesinden sonra, her bir bölge için, her bir test
şartı altında hesaplanan ortalama sıcaklık değerleri grafiklerde gösterilmektedir (Şekil
6-11).
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SICAKLIK (°C)

Şekil 6. Radyatör Bölgesi Sıcaklık Grafiği (FL1)

Şekil 7. Motor Bölgesi Sıcaklık Grafiği (FL2)
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SICAKLIK (°C)

Şekil 8. Egzoz Bölgesi Sıcaklık Grafiği (FL3)

Şekil 9. Arka Sol bagaj Kompartımanı Sıcaklık Grafiği (FL4)
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SICAKLIK (°C)

Şekil 10. Şanzıman Bölgesi Sıcaklık Grafiği (FL5)

Şekil 11. Akü Odası Sıcaklık Grafiği (FL6)

Test datası incelemeleri sonucunda, tüm bölgelerin her bir test şartında ortalama sıcaklık değerleri hesaplanmış ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Motor Odasındaki Ortalama Sıcaklık Değerleri
Yüksek Hız

Rampa

Durağan

Sıcaklık
(°C)

Sıcaklık
(°C)

Sıcaklık
(°C)

Radyatör Bölgesi

71,2

79,5

54,3

Motor Bölgesi

72,0

80,4

56,3

Egzoz Bölgesi

74,8

90,5

66,7

Arka Sol Bagaj Komp.

55,1

57,3

57,0

Şanzıman Bölgesi

47,5

61,5

59,2

Akü Odası

54,7

57,8

56,6

Bölge Adı

Durağan hâldeki bölgesel sıcaklıkları referans kabul edilerek, aracın yüksek hızda
kullanımı ve rampada zorlanması durumunda oluşan sıcaklık değişimleri yüzde olarak Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Durağan Sıcaklıklar Referans Kabul Edilerek Diğer Durumlardaki Sıcaklık
Değişim Yüzdeleri
Bölge Adı

Yüksek Hız

Rampa

Sıcaklık Değişimi

Sıcaklık Değişimi

(%)

(%)

Radyatör Bölgesi

31,1

46,4

Motor Bölgesi

27,9

42,8

Egzoz Bölgesi

12,1

35,7

Arka Sol Bagaj Komp.

-3,3

0,5

Şanzıman Bölgesi

-19,8

3,9

Akü Odası

-3,4

2,1

Tablo 2 ve 3’teki sonuçlar incelendiğinde, bazı bölge sıcaklıklarının araç hızı ve yol
şartlarından yüksek oranda etkilendiği, diğer taraftan bazı bölgelerin ise çok etkilenmediği görülmektedir.
Test sonuçların incelendiğinde, motor bölgesi ortalama sıcaklığın rampa tırmanışı
sırasında durağan durumdaki sıcaklığa göre yaklaşık 24,1°C (%42,8) yükseldiği görülmektedir. Bunun sebebi şöyle açıklanabilir. Bir araç rampa tırmanmaya zorlandığında, yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak motorda üretilen ısı miktarı artmaktadır. Bu
durumda Radyatör bu ilave ısıyı alarak motoru daha fazla soğutmalıdır. Bu nedenle
radyatör bölgesinin sıcaklığının da durağan duruma göre yaklaşık 24,1°C ve yüksek
hız durumuna göre yaklaşık 8,4°C yükseldiğini görüyoruz.
Benzer şekilde, tüm şartlar altında en yüksek sıcaklığa sahip olan egzoz bölgesi sı-
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caklığının da rampa tırmanma şartında yüksek hız durumuna göre yaklaşık 16 °C,
durağan duruma göre 23,8°C (%35,7) yükseldiği görülmektedir.
Araç kullanım şartının değişimi ile ortalama sıcaklık değişiminin pek değişmediği
bölgelere arka sol bagaj kompartımanı ve Akü odasını gösterebiliriz. Çünkü bu bölgelerde araç performansına bağlı olarak ısı üretecek komponentler yoktur. Ancak, bu
bölgelerin etrafındaki ısı kaynakları, bölgelerin sıcaklıklarının kısmen yükselmesine
neden olmuştur.
Aracın rampa tırmanması durumda şanzıman bölgesinde de sıcaklık artışı olduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, yüksek hız ve durağan test şartları altındaki ortalama
sıcaklıklar karşılaştırıldığında, durağan test şartındaki sıcaklık değerinin, yüksek hız
sıcaklık değerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun sebebi şanzıman etrafındaki hava akışıdır.

4. SONUÇ
Deneysel verilerin incelenmesi ile açıkça görülmüştür ki; bir otobüsün motor odası
sıcaklık dağılımı, araç hızı, yol şartı, ve ortam sıcaklığından direk olarak etkilenmektedir.
Motor, egzoz ünitesi, radyatör vb. ısı kaynaklarını barındıran bölgelerde, rampa tırmanma durumunda görüldüğü gibi güç ihtiyacı ile ortalama sıcaklıklar artmaktadır.
Ayrıca, bu artışlar kendisine komşu olan, ancak ısı kaynağı içermeyen bölgelerin de
sıcaklıklarında artışa sebep olmaktadır.
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Pelet Yakıtlı Yakma Sistemlerinin Isıl Performans ve
Emisyon Açısından İncelenmesi
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ÖZ
Artan nüfusla birlikte enerji tüketimindeki artış enerjiyi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
önemli bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle sanayi ve konutlarda kullanılan
enerjinin büyük çoğunluğunun ithal olması, araştırmacıları daha verimli sistemler tasarlamaya,
mevcut sistemlerin verimini arttırmaya ve özellikle de alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya zorlamaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından biri biyokütledir. Pelet yakıtı da biyokütle
kaynakları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada güncel literatür incelenerek pelet yakıtlı soba
ve kazanların teknolojileri, ısıl performansları ve emisyonları değerlendirilmiş, piyasa durumu
belirlenmiştir. Sistemlerin ısıl verimlerinin %90 üzerinde gerçekleştiği, hava kirletici emisyonlarının toz hariç düşük seviyede olduğu görülmüştür. Kojenerasyon sistemleri gibi yeni uygulamalar için uygun ve gelişme potansiyeline sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyokütle, yanma, pelet, pelet sobaları, pelet kazanları, pelet kazanı emisyonları

Investigation on the Thermal Performance and Emissions of
Pellet-Fuelled Combustion Systems
ABSTRACT
The rising consumption of energy with growing population is an important problem not only in
our country but also in the world. Since imported energy is used especially in the industry and
buildings, researchers have to design more efficient systems, increase the efficiency of existing
systems, and use particularly the alternative energy sources. One of the alternative energy
sources is biomass. The pellet fuel is one of the biomass fuels. In this study, the literature
is reviewed. The technologies, thermal performances and emissions of pellet-fuelled stoves
and boilers are evaluated. The market conditions are determined. It was seen that the thermal
efficiencies of systems were above %90, air pollutant emissions (except dust) were at low level.
It has been observed that systems have development potential for new applications such as
cogeneration systems.
Keywords: Biomass, combustion, pellet, pellet stoves, pellet boilers, pellet boiler emissions
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Pelet Yakıtlı Yakma Sistemlerinin Isıl Performans ve Emisyon Açısından İncelenmesi

1. GİRİŞ
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle ile ilgili çalışmalar son yıllarda büyük
hız kazanmıştır. Bu büyük potansiyelin yanı sıra biyokütlenin ekonomik ve çevresel
açıdan olumlu özellikleri de göz önüne alındığında, biyokütle konusuna ilgi giderek artmaktadır. Biyokütle, dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağını oluşturması
yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumundadır. Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir. Örneğin AB ülkeleri enerji
tüketiminin biyokütleden karşılanması ile ilgili olarak 2020’de %20 gibi bir hedef
koymuşlardır [1]. Biyokütle ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılabilir. Kazanlar konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan
birçok sanayi dalında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kazanlarda enerji verimliliği, yanmanın mükemmelliğine ve yanma sonucu açığa çıkan enerjinin aracı akışkana
transfer miktarına bağlıdır. Bununla birlikte baca gazı emisyonları ise yine yanmanın
kalitesine, brülör tasarımına, yakıt içerisindeki kirleticilerin miktarına ve yakma sisteminin işletme şartlarına bağlıdır. Literatürde pelet yakıtlı yakma sistemleri ile ilgili
birçok çalışma mevcuttur. Mesela Fiedler [2], küçük ölçekli pelet yakma sistemleri
(soba ve kazan) üzerine yaptığı çalışmasında İsveç, Avusturya ve Almanya’da kullanımlarını inceleyerek geleneksel ısıtma sistemleri ile karşılaştırmalarını da içeren bir
çalışma yapmıştır. Ayrıca çalışmasında pelet yakıt, emisyonları ve ilgili teknolojilerini
de inceleyerek geleceğe yönelik muhtemel düzenlemelerle faydalı olabilecek resmî
olmayan bazı sertifikalar ve çevresel etiket önerileri de sunmuştur. Gonzalez J. ve ark.
[3] 11,6 kW’luk kazanda farklı atıkların yanma proseslerini optimize etmeyi amaçlamışlardır. Yakıt olarak üç adet biyokütle atığından elde edilen peletleri (domates,
zeytin çekirdeği ve kenger) ve orman peletini kullanmışlar, atık tipi, yakıt debisi, baca
çekişi ve atık karışımlarının yanma parametrelerine etkilerini çalışmışlardır. Üç atığın
davranışlarının orman peletine benzediğini belirtmişler ve kazan verimlerinin domates, orman, zeytin çekirdeği ve kenger peletleri için sırasıyla %91, %90,5, %89,7 ve
%91,6 olduğunu belirtmişlerdir. Carvalho L. ve ark. [4] 15 kW’luk pelet kazanında
farklı biyokütle yakıtlarından elde edilen peletlerin teknik ve çevresel performanslarını değerlendirmişlerdir. Ayrıca verim kaybını engellemek için duman borularında sık
sık temizlik yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Taşçı ve ark. [5] bireysel konutların
ve binaların ısıtılmasında kullanılan pelet yakıtlı üstten beslemeli 60 kW ısıl gücünde
silindirik bir kazan tasarımı yapmışlar ve çeşitli deneyler gerçekleştirmişlerdir. Deneyler sırasında her bir durum için CO, NOx emisyonları, baca gazı çıkış sıcaklığı ve
ısıl verim değerlerinin zamanla değişimlerini kaydederek gerçek çalışma şartlarındaki
durumları incelemiş ve değerlendirmeler yapmışlardır. Yapılan deneyler sonucunda
kazan veriminin %93-94 ve baca gazı sıcaklıklarının 110 °C civarlarında olduğunu
belirlemişlerdir. CO emisyonlarının 80-120 ppm arasında olduğunu, NOx emisyonlarının ise 100-110 ppm arasında seyrettiğini ifade etmişlerdir. Collazo J. ve ark. [6]
evsel pelet kazanının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) ile simülasyonunu yap-
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mışlardır. Gaz fazının modellenmesinde Finite rate/Eddy dissipation modelini kullanmışlardır. Model sonuçlarıyla deneysel sonuçların iyi uyum sağladığını belirtmişlerdir. Kazan analizlerinin sonucu olarak, su borularının pozisyonu ve hava girişlerinin
dağılımının bu tarz sistemlerde yüksek emisyonlara neden olan önemli faktörler olduğunu belirtmişlerdir. Sui J. ve ark. [7] iki çeşit biyokütle yakıtı (briket) ile kömürün yanmasını ayrı ayrı sayısal olarak araştırmışlar ve yakıtların karakteristiklerini
ve içeriklerini deneysel olarak test etmişlerdir. Biyokütle yakıtının kömür yakıtına
göre daha yüksek uçucu içeriği, düşük sabit ve toplam karbon içeriği, yüksek oksijen
içeriği, düşük ateşlenme sıcaklığı, yüksek yanma hızı ve ısıl değere sahip olduğunu
belirtmişlerdir. Sayısal sonuçlar olarak sıcaklık, oksijen, karbondioksit dağılımlarını
belirlemiş ve böylece bu faktörlerin yanma sürecine etkilerini yorumlamışlardır. Sungur ve Topaloğlu [8] örnek bir pelet kazanında farklı yükleme koşullarına göre oluşan
yanmayı nümerik olarak incelemişlerdir. Hesaplamalarının sonucunda kazan ısıl gücü
arttıkça baca gazı sıcaklıklarının arttığını ancak kazan veriminin de düştüğünü ifade
etmişlerdir.
Bu çalışmada pelet yakıtı ve pelet yakıtlı soba ve kazanlar incelenmiş, yakma teknolojileri ve emisyonları araştırılmış, üretici firma kataloglarından yararlanılarak piyasa
durumu belirlenmiştir.

2. GENEL BİLGİLER
2.1 Pelet Yakıtı
Talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, atık, zirai ürünler, ekin sapları, fındık, badem,
ceviz kabukları, hatta atık kağıt gibi maddelerin öğütüldükten sonra yüksek basınç
altında sıkıştırılması sonucu elde edilen pelet, genellikle 6-8 mm çapında, 10-11 mm
arasında uzunluğunda, silindirik yapıya sahip tamamen doğal bir yakıttır.
Pelet yakıtının sürdürülebilir bir kaynak olması, fosil kaynaklı yakıt ithalatını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlaması, kullanımı sonrası atık miktarının az olması, zararlı egzoz emisyonlarının kabul edilebilir sınırlarda olması, ferdi sistemler için
paket halinde satın alınabilir olması, nakliyesinin çok kolay olması, merkezi ısıtma
sistemleri için binanın deposuna bir hortum ve pompa sistemi ile nakledilerek depolanabilmesi ve otomatik besleme yapılabilmesi gibi birçok avantajı vardır. Pelet yakıtının farklı maddelerden üretilmesi sebebiyle özellikleri de farklılıklar göstermektedir.
Tablo 1’de farklı atıklardan elde edilen pelet yakıtlarının analizleriyle ilgili bilgiler
verilmiştir.
Pelet yakıtın kimyasal ve mekanik özellikleri iyi yanma, yüksek verim, düşük emisyon ve partikül salınımı ile kül ve cüruf atığı açısından büyük önem arz etmektedir.
Yüksek yanma verimi, düşük emisyon değerleri ve yakıt tasarrufu sağlamak için Tablo 2’de belirtilen standartlara göre pelet üretilmeli ve kullanılmalıdır. Pelet standart66
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Tablo 1. Çeşitli Pelet Yakıtı Analizleri [3]
Analiz

Orman
peleti

Domates
peleti

Zeytin
çekirdeği

Kenger peleti

Elemanter analiz (%)
C

46,5

52,3

46,5

39,1

H

6,8

7,6

6,4

6,0

N

1,9

3,4

0,4

2,0

S

0

0,074

0

0,14

Cl

0,03

0,12

0,34

1,21

Sabit karbon

13,8

9,4

16,2

14,9

Uçucu madde

76,4

80,1

72,7

62,9

Kül

1,0

3,5

2,3

11,3

Nem

8,8

7,0

8,8

10,9

Üst Isıl Değer (MJ/kg)

18,4

22,7

19,4

14,8

Yaklaşık analiz (%)

ları çoğu Avrupa ülkelerinde mevcuttur [9-13]. İsveç ve Almanya standartları birbirine denktir. Pelet yakıtta düşük nem içeriği yüksek ısıl değer için iyidir. Ayrıca, baca
gazı kanallarında ve eşanjör yüzeylerinde cüruf oluşmasını önlemek için kül oluşumu
olabildiğince az olmalıdır. Bunun için pelet ham maddesine bazı mısır veya mısır
nişastası gibi doğal maddeler ilave edilir. Kimyasal tutkallar kullanılmamalıdır, fakat
İsveç standartları bunu belirli ölçülerde tolere etmektedir. Yüksek yoğunluklu pelet
yüksek ısıl değer ve kararlı yanma sağlamaktadır. Değişen yoğunluklar özellikle sabit
hava kaynağı ve hacimsel pelet yükleme durumunda önemli problemlere sebep olur.
Peletin depodan yanma odasına taşınması için pelet boyutları önemli rol oynar. Avusturya ve Almanya pazarındaki çoğu transport sistemleri için optimum pelet çapı yaklaşık 6 mm’dir [14]. İsveç’te ise 8 mm’dir [15]. Önemli bir kalite parametresi de peletin mekanik dengesini gösteren aşınmadır. Avusturya standartları lingo-test adında bir
aşınma değerinin belirlemesini gerektirir [16]. Bu testte pelet mekanik strese maruz
bırakılır ve dökülen küçük pelet parçacıkları ölçülür.
Avusturya’da Ö-Norm, Almanya’da ise DIN plus normları pelet kalitesini yükseltmek
için bir pazarlama öğesi olarak düzenlenmektedir, fakat zorunluluk yoktur. Tablo 2’de
Alman DIN normları, Avusturya Ö-normları ve ülkemizde de kullanılan Avrupa EN
normları karşılaştırmalı olarak verilmiştir [2, 17].
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Tablo 2. Odun peleti standartları [2, 17]

1

ISO 17225-2

Birim

DIN 51731

DIN
Plus

ÖNORM
7135

Çap

mm

4-12

-

4-10

6±1 ya da 8±1

Uzunluk

mm

<50

<5xD

<5xD

3,15<L≤401

Yoğunluk

kg/m3

1,0-1,4

>1,12

>1,12

-

Su içeriği

%

<12

<10

<10

≤10

Kül

%

<1,5

<0,5

<0,5

Alt ısıl
değer

MJ/kg

17,5-19,5

>18

>18

Sülfür

%

<0,08

<0,04

<0,04

≤0,04

Azot

%

<0,3

<0,3

<0,3

≤0,3

Klor

%

0,03

<0,02

<0,02

Kum taşı

%

-

<2,3

<2,3

-

Bağlayıcı madde

%

-

<2

<2

-

Parametre

ENplus
A1

≤0,7

ENplus
A2

ENplus
B

≤1,2

≤2,0

≥16,56
≤0,05
≤0,5
≤0,02

≤1,0
≤0,03

Peletlerin maksimum %1’i 40mm’lik uzunluğu aşabilir. Uzunlukları 45 mm’ye eşit veya daha fazla olan peletlere izin

verilmez.

2.2 Yanma
Pelet yakıtının yanması diğer katı yakıtlarda olduğu gibi dört aşamada gerçekleşir: 1)
Suyun buharlaşması ile kuruma, 2) Gazlaştırma (piroliz) ile uçucu bileşenlerin ayrılması, 3) Uçucu (gaz) bileşenlerin yanması, 4) Kok (sabit karbon) yanması. Bu aşamalar Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Pelet Yakıt Yanma Aşamaları
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Pelet yanmasında düşük emisyon ve düşük cüruf ile tam yanmayı sağlamak için,
yanma havasının miktarı ve temin yöntemi aşırı öneme sahiptir. Yanmayı optimize
etmek için yanma ortamını birincil ve ikincil yanma bölümleri olarak ikiye ayırmak
gereklidir. Her iki bölgenin de kendi hava temini olmalıdır. Birincil yanma bölgesinde
yanma, önce kurutma aşaması ardından da piroliz ve son yanma aşaması olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Kurutma aşamasında peletlerin bünyesinde kalan nemin
buharlaşması ve peletleri terk etmesi sağlanır. Ardından, ısı etkisiyle kuru peletler
piroliz ile bozunarak yanıcı ve uçucu gaz bileşenleri ve kok oluşur. Birincil yanma
enerji girişi gerektirir ve buradaki yanma stokiyometrik oranın altında, yani eksik
hava ile gerçekleşir. Bu sırada ikincil yanma bölgesinde yanıcı gazlar hava fazlalığı
ile yakılmaktadır. Eş zamanlı olarak kok birincil yanma bölgesinde yakılır. Her iki
oksitlenmeler sırasında, enerji salınır. Aynı zamanda birincil yanma bölgesine sürekli
olarak yanmamış granül pelet beslenir. Optimal bir yanma için oluşan yanma ürünleri
ile ikincil havanın uygun bir şekilde karışmaları gereklidir. Bu husus, yanma odasının
geometrisi, sekonder hava nozullarının uygun düzenlenmesi ve tasarımı ile elde edilebilir. Mümkün olduğu kadar uzun baca gazı bekleme süreleri yanmanın tam olmasını
sağlar [14].
İkinci yanma bölgesindeki fazla hava miktarı, sadece karbon monoksit (CO) ve yanmamış hidrokarbonlar (Unburned hydrocarbon-UHC) için değil, aynı zamanda azot
oksitler (NOx) için de önem taşımaktadır. NOx emisyonları ile CO ve UHC emisyonları arasında ters bir orantı vardır. Fazla havanın düşük olması CO ve UHC emisyonlarını arttırırken, NOx emisyonlarının azalmasını sağlamaktadır. Buna karşılık, fazla
havanın yüksek olması NOx emisyonlarının artmasına ve diğerlerinin ise azalmasına
neden olmaktadır. Yapılan ölçümler pelet brülörlerinin konvansiyonel sıvı yakıt brülörlerine oranla genellikle 2-4 kat daha fazla NOx emisyonu yaydığını göstermiştir.
Pelet kazan ve brülörleri, örneğin İsveç piyasasında, ağırlıklı olarak yüksek fazla hava
ile çalışmak üzere geliştirilmiştir. Değişken hızlı fan kullanarak hava temini sağlayan
sistemler de mevcuttur. Bu amaçla CO veya bir lambda sensörü kullanılmakta, böylece bu emisyonların azaltılması da sağlanmaktadır. Almanya ve Avusturya piyasasında
bu tür kazanlar üretilmektedir [18, 19, 20]. Buna karşılık İsveç piyasasındaki kazanlarda hava ayarı daha çok manuel olarak yapılmaktadır [2].
Düşük karbon monoksit, yanmamış hidrokarbonlar ve azot oksitler için diğer iki
önemli parametre yanma odasındaki yanma ürünlerinin sıcaklığı ve kalma süresidir.
Yüksek sıcaklık ve uzun bir kalış süresi CO ve UHC emisyonlarını neredeyse sıfır seviyesine düşürürken azot oksitlerini arttırmaktadır. Bu durumda azot oksitlerini azaltmak için kademeli yakma yöntemi uygun bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır [21].

3. PELET YAKITLI YAKMA SİSTEMLERİ
Kazanlar, yakıtın yanması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan ısı değiştiriciler olarak da tanımlanabilir.
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En temel hâliyle Alev/Duman Borulu ve Su Borulu Kazanlar olmak üzere iki sınıfa
ayrılırlar. Bir kazanın temel parçaları yanma odası/brülör/ateşleme sistemi, besleme
sistemi ve ısı değiştiricilerdir. Isı değiştiriciler, pelet yakıtlı kazanlarda büyük oranda
(yaklaşık %90) duman borulu olarak tasarlanırlar. Su borulu ısı değiştiriciler, talaş ve
odun kütüğü yakan kazanlarda daha çok tercih edilir. Genellikle (%80) pelet yakıtlı
kazanlarda duman boruları dikey olarak yerleştirilirler [22].
Pelet yakıtlı kazan (boyler) ve soba olarak iki tip sistem bulunmaktadır. Kazanda yanmış gazların ısı enerjisi bir eşanjör (ısı değiştirici) yardımıyla tesisat suyuna aktarılır.
Bu sistemler, tek veya çoklu konutların kalorifer tesisatı ile ısıtılmasında kullanılırlar.
Bu sistemlerin maksimum ısı gücü aralığı 10-40 kW’dur. Isı talebine göre %30-100
kapasite aralığında otomatik kontrole sahiptirler. Şekil 2’de pelet yakıtlı bir kazanın
şematik görünümü verilmiştir.
Pelet yakıtlı kazanlar temel olarak konvansiyonel sıvı yakıtlı kazanlar gibi tasarlanır.
Yakıt, depodan yanma odası içindeki yakıcı görevini üstlenen hazneye beslenir. Son-

Şekil 2. Pelet Yakıtlı Kazan Görünümü [23]
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ra, burada tutuşma ve yanma gerçekleşir. Yakıtın yanmasıyla açığa çıkan baca gazları
ısı değiştirici etrafındaki birkaç kanaldan iletilir ve ısı enerjisi ısı değiştirici içindeki
suya aktarılır. Isınan su bir sirkülasyon pompası vasıtasıyla kalorifer tesisatına pompalanır. Isı transferini iyileştirmek ve yeterli miktarda yanma havasını sağlamak için
bir fan kullanılır. Yanma odasının ve ısı değiştiricinin boyutu uygun yanma ve yeterli
ısı transferinin sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca, kazan yerleştirildiği mahale ısı kaybını önlemek için tamamen izole edilir.
Kazanlar, sistem verimliliğini artırmaya yönelik yeterli miktarda hava sağlamak
amacıyla bir emme fanı ile, optimum yanma ve ısıl enerji modülasyonu amacıyla
da bir lambda sensörü ile donatılabilir. Bu özelliklerle donatılmış sistemlerin verimi
%94’lere kadar artmaktadır. Bu özelliklere sahip olmayan standart sistemlerin verimleri %85’ten daha düşüktür ve daha yüksek emisyonlar salmaktadır.
Sobalar ise tek bir odanın ısıtılması için kullanılır. Açığa çıkan ısının taşınım ve ışıma
yoluyla mahale transferi ile ısıtma gerçekleştirirler. Şekil 3’te pelet yakıtlı bir sobanın

Şekil 3. Pelet Yakıtlı Soba Görünümü [24]
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şematik görünümü verilmiştir. Bazı sobalar kalorifer tesisatına bağlı su ceketleri ile
donatılmıştır. Isıtma güçleri en fazla yaklaşık 10 kW’dur. Manuel veya otomatik olarak oda sıcaklığına göre kontrol edilebilirler.
Pelet sobaları da kazanlara benzer prensibe sahiptirler. Teori ve konstrüksiyon olarak
oldukça benzerdirler. Genelde kapasiteleri ile sınıflandırılırlar. Sobalar, genellikle bir
iki günlük yeterli miktarda pelet yakıt deposuna sahiptirler. Az da olsa pelet yakıt
deposu kazanlarda olduğu gibi ayrı olan tipleri de mevcuttur [25]. Kazanlarda olduğu
gibi pelet yakıt sobaya entegre brülör ile yakılır. Yanma için gerekli birincil hava ve
otomatik yanma için gerekli sıcak hava pelet potası altındaki açıklıklardan sağlanır.
Bu işlem için yakıcının altına bir emme fanı yerleştirilir. Kül uzaklaştırılmasını kolaylaştırmak için pelet manuel veya otomatik hareket ettirilebilen bir plaka yardımıyla
kül haznesine dökülür.

3.1 Pelet Besleme Sistemleri
Pelet besleme sistemleri kazana veya ocağa beslenme şekline göre prensip olarak üçe
ayrılır: alttan beslemeli, yatay beslemeli ve üstten beslemeli (Şekil 4). Alttan besleme-

Şekil 4. Pelet Yakıtların Kazana veya Ocağa Beslenme Şekilleri

72

Mühendis ve Makina, cilt 59, sayı 693, s. 64-84, Ekim-Aralık 2018

Pelet Yakıtlı Yakma Sistemlerinin Isıl Performans ve Emisyon Açısından İncelenmesi

li ve yatay beslemeli durumda pelet yakıtları yanma odasına alttan girerler ve tasarım
şekline göre yatay veya yukarı doğru alev oluşur. Üstten beslemeli durumda peletler
depolama tankından helezonlar yardımıyla ızgaraya düşerler. Böylece güç ihtiyacına
göre daha hassas bir besleme elde edilebilir. Soba ve kazanlarda en çok kullanılan tip
üstten beslemeli brülörlerdir. Bu tiplerin avantajı pelet deposunun yanma odasından
ayrı olması ve böylece geri yanma tehlikesinin düşük olmasıdır. Ancak üstten düşen
peletler toz artışına ve sürekli olmayan yanmadan dolayı yanmayan partikül oluşumuna sebep olurlar [2].

3.2 Pelet Yakma Hazneleri ve Ocakları
Pelet yakmada kullanılan teknolojiler, sorunsuz ve tüketiciye yüksek konfor sağlayan sistemler olmalıdır. Bu kapsamda, uygun ve dayanıklı malzemelerin kullanılması
(servis ömrü gibi sebeplerden dolayı) yakma sistemi için oldukça önemlidir. Yanma
odası paslanmaz çelik, ateş tuğlası ve silikon karbür gibi malzemelerden yapılabilir.
Paslanmaz çelik, düşük ısı depolama kapasitesine sahip, ucuz ve paslanmaya dirençli bir malzemedir. Paslanmaz çeliklerin cüruf oluşturma tehlikesi ateş tuğlalarından
daha düşüktür. Ateş tuğlaları paslanmaz çeliklere göre daha pahalıdır ve daha yüksek
ısı depolama kapasitesine sahiptir. Silikon karbürler, kül ile reaksiyona girmezler dolayısıyla tortu ve cüruf oluşumuna karşı dirençlidir ve bu nedenle yanma odalarında
kullanmak için çok uygundur. Ancak silisyum karbürlerin fiyatları daha pahalıdır [26].
Pelet brülörlerinde helezon taşıyıcılar kullanılır ve bu taşıyıcılar peleti brülör borusu
içinden taşır ve yanma yatağı (haznesi) içine iter ve burada yanma gerçekleşir. Yanma
havası pelet ile beraber veya yanma haznesindeki açıklıklardan sağlanır. Kül ise pelet
ile yer değiştirir ve yanma haznesindeki açıklıklardan kül haznesine veya kül transport sistemine düşer. Bu tip brülör ile yanma oldukça uygundur, fakat pelet besleme
tipine bağlı olarak yanma sonrası periyodu uzun olabilir. Geri tutuşmayı minimize etmek için ilave önlemler gerekmekte olup daha fazla geliştirme çalışmaları yapılmaya
ihtiyaç vardır [14].
Alttan beslemeli brülörler daha çok talaş yakıtlar için tasarlanmış olmakla beraber
pelet için de uygun olabilir. Yatay beslemeli brülörler de alttan beslemelilere oldukça
benzerdir, tek fark yanma yatağının şeklidir ve bu tip brülörlerde ilave olarak sürekli
olarak kül uzaklaştırma gereklidir.
Pelet yakıcıları, tasarımına göre hazneli ocak ve ızgaralı ocak olarak ikiye ayrılabilirler. Izgaralı ocaklar ayrıca sabit ızgaralı, açılır kapanır (hareketli) ızgaralı ve kademeli ızgaralı sistemlere ayrılabilirler ve bu durum Şekil 5’te gösterilmiştir. Hazneli
ocaklar daima alttan beslemeli yakıcı olarak tasarlanırlar. Izgaralı ocaklar ise yatay
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a)

b)

c)
d)

Şekil 5. Pelet Yakıtı Yakma Teknolojileri: a) Hazneli Ocak; b) Sabit Izgaralı; c) Kademeli
Izgaralı; d) Açılır Kapanır (Hareketli) Izgaralı [26]

ve üstten beslemeli yakıcı olarak tasarlanırlar [26]. Ayrıca, otomatik biyokütle yakma
sistemlerinde itici plakalı (ızgarasız) ve yatak altından su soğutmalı gibi tasarımlar da
mevcuttur [27].

3.3 Pelet Ateşleme Sistemleri
İncelenen kazanların %94’ünde yakıt ateşlemesi, aşağıdaki tekniklerden biri
kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirilir:
- Sıcak havanın kullanılması (%35): Sıcak hava jeneratörü, ekipmanın elektronik
kartında bulunan bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir ve ateşleme alevini üretir.
- Elektrik kullanımı (%53): Elektrik ateşlemesi, mevcut kazanlardan yarısında kullanılmıştır ve elektrik rezistansı kullanılarak üretilir.
- Seramik ateşleme kullanma: Seramik akkor bir çubuktan oluşan yakıt ateşlemesinde ateşleyici sadece 250 W elektrik tüketir ve 1500-1800 W tüketen bir sıcak hava
ateşlemesine göre avantaj sağlar.
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Pelet yakıtlı kazanların %56’sında ve sobaların %66,9’unda seramik ateşleme tercih
edilir [22].

3.4 Kontrol Teknikleri
Piyasadaki en gelişmiş kazanlar, üreticiye bağlı olarak uygulanan çeşitli kontrol parametreleriyle birlikte otomatik bir kontrol sistemine sahiptir. Bu kontrol, mümkün olan
en iyi performansı garanti etmek ve her durumda mümkün olan en düşük emisyonları
sağlamak için çok önemlidir. Performans hem yanmanın başlangıcında hem de sonunda nominal (tam) ve kısmi güçte sağlanmalıdır.
Yanma için en yaygın kontrol cihazı lambda probudur. Bu prob baca içine yerleştirilir
ve oksijen konsantrasyonunu belirleyerek kontrol eder. Amaç, tam yanma sağlamak
için oksijen seviyelerini ayarlamaktır. Azaltılmış oksijen seviyesine ulaşılıncaya kadar ikincil hava temini arttırılır veya azaltılır.
Modüler kontrol teknikleri, pelet kazanlarında ve sobalarında önemli oranda uygulanmaktadır. Pelet yakıtlı kazanlarda modüler kontrol kullanımı %40,1 iken sobalarda
bu değer %43,3’tür. Lambda probu ile kontrol ise pelet yakıtlı kazanlarda %42,0 iken
sobalarda bu değer %4,5 değerindedir [22].

3.5 Güvenlik
Pelet yakıtlı ısıtma sistemlerinde en önemli problem yanma odasından pelet taşıyıcı
ve deposuna geri tutuşma (yanma) tehlikesidir. Bu problemi çözmenin en basit yolu
sıcaklık kontrollü kapaklı üstten beslemeli brülör kullanmaktır. Yatay ve alttan beslemeli brülörlerde ise çark tipi hücre kilit mekanizması kullanmaktır. Bu mekanizmada
peleti taşıyan çark alevin pelete ulaşmasını önler. Diğer bir önleme mekanizması da
helezon taşıyıcıyı pelet deposundan ve brülörden ayıran düşen mil sistemidir. Bazı
kazanlarda belirlenen sıcaklık aşıldığında alevi söndürmek için sprey sistemi kullanılır [2]. Ayrıca, pelet deposunun bağlantı borularının yanmaz malzemeden olması
gereklidir.

3.6 Bakım
Pelet yakıtlı kazanlar genel olarak konvansiyonel kazanlara kıyasla daha çok bakıma
ihtiyaç duyarlar. En yaygın bakım ve temizlik gereksinimleri şunlardır:
•
•
•
•

Baca kanallarının temizlenmesi
Brülörün kül ve cüruftan temizlenmesi
Kül haznesinin boşaltımı
Soba pencere ve kapaklarının temizlenmesi
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Baca gazı kanallarının periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde kül ve cüruf kalıntılarının boru ve kanal kesitlerini daraltması nedeniyle hava çekişi azalmakta,
yetersiz yanma ve CO artışı gözlemlenmektedir [2].
Tam otomatik kazan temizleme sistemlerinde, duman boruları bir elektrik motoruyla
tahrik edilen spiral kazıyıcılarla, yarı otomatik sistemlerde ise bir kol vasıtasıyla dışarıdan çalıştırılan spiral kazıyıcılarla temizlenmektedir. Otomatik kazan temizleme
sistemleri verimi arttırmakta ve toz emisyonlarını düşürmektedir.
Modern biyokütle kazanları, çok temiz ve verimli yanma nedeniyle çok düşük bir kül
hacmi üretir. Brülörde biriken kül ve yanma odasındaki uçucu kül düşünülmelidir.
Bu küller, kazan için özel olarak bu amaçla yerleştirilen depo kutularında toplanır.
Brülörde toplanan kül otomatik olarak bertaraf edilir. Bu brülörler sıklıkla titreşimli
ızgaralar, vibratörler, menteşe cihazları, salıncak ızgaraları gibi bu külün ortadan kaldırılması için özel mekanizmalarla oluşturulurlar.
Pelet yakıtlı soba/kazanlarda çeşitli kül giderme sistemleri kullanılmaktadır. Izgaradaki veya haznedeki küller genellikle kül sandığında toplanır. Bu kül sandığı periyodik
olarak boşaltılmalıdır [26]. Çoğu sistemlerde haftada bir boşaltılır. Büyük sistemlerde
ise kül, yanma odasından helezon taşıyıcı ile çekilir ve kül deposunda sıkıştırılarak
depolanır. Bu tip sistemlerde sadece yılda üç kez boşaltım yeterli olabilir.
Otomatik ısı eşanjörü temizleme sistemlerinin kullanımı son yıllarda %78’e yükselmiştir. Tercih edilen temizleme cihazı, incelenen kazanların %63’ünde kullanılan
türbülatörlerdir. Kazanların %22’sinde yaylar veya spiraller kullanılırken, kazanların
sadece %9’unda akış devirdaim sistemleri kullanılmaktadır [22].

3.7 Pelet Yükleme Sistemleri ve Depoları
Çoğu sistemlerde kazanlar depolardan ayrı yerleştirilir. Depodan peleti kazana
taşımak için genellikle iki tip sistem kullanılır: helezon konveyör taşıyıcılar ile
vakumlu sistemler. Konveyör taşıyıcılar depo ile kazan arasındaki mesafenin az,
vakumlu sistemler ise mesafenin fazla olduğu durumlarda tercih edilir. Yıllık ısı enerjisi ihtiyacı 20000 kWh olan bir ev için (yılda bir dolum yapıldığı takdirde) 6-8 m3
pelet deposu gereklidir [2].

3.8 Baca
Pelet yakıtlı soba ve kazanlar egzoz gazlarının atmosfere atımı için bir bacaya ihtiyaç
duyarlar. Avrupa’da yasal düzenlemelere göre de pelet yakıtlı ısıtma sistemlerinin bacasız ve direkt olarak duvardan dışarıya egzoz edilmesine müsaade edilmemektedir.
Buna ilaveten düzenlemeler baca malzemesi ve boyutlarını da belirlemektedir. Bacaya bağlanan baca gazı kanalları ve boruları yüzey sıcaklıkları 100oC’yi geçmemelidir.
Fakat bacada yoğuşmayı önlemek için egzoz gazlarının minimum sıcaklığının ne ol-
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ması ile ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Yoğuşmalı kazanlar için standart tuğla
bacalar uygun değildir, neme dirençli bacalar kullanılmalıdır [28].

3.9 Emisyon Düzenlemeleri
Yoğun yerleşim bölgelerinde ısınma amaçlı olarak aşırı katı yakıt kullanımı, uygun
olmayan kullanımlar ve yetersiz bakıma bağlı olarak hava kalitesini düşürmekte ve
sağlık riskleri artmaktadır. Tehlikeli egzoz gazlarından ve partiküllerden korunmak
için yasal düzenlemeler gereklidir ve ayrıca bu düzenlemeler üreticileri daha düşük
emisyonlar için ürünlerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Pelet kazanların diğer tip
kazanlara kıyasla daha düşük miktarlarda emisyon ve partikül salınımına sebep olduğu Şekil 6’da görülmektedir [29].
Bazı Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de yürürlükte olan EN 303-5 normuna göre
karbonmonoksit (CO), organik karbon gazları (Organic Gaseous Carbon-OGC) ve
partikül madde (toz) için emisyon sınır değerleri Tablo 3’te verilmiştir [30].
Almanya, İsveç gibi bazı Avrupa ülkelerinin pelet sistemlerinin emisyonları ile ilgili özel düzenlemeleri de mevcuttur. Yasal düzenlemelere ilaveten bazı sertifikalar
da mevcuttur. Ürün bir dizi teste tabi tutulur ve sonuçlara göre sertifikalandırılır. Bu
sertifika pazarda önemli bir avantaj sağlar. Benzer bir yöntem de yüksek verimli ve

CO
NOx

350

3

Emisyonlar (mg/m )

300

Toz

250
200
150
100
50
0

A

B

C

D

Kazan tipi

Şekil 6. Farklı Tip Odun YakItlı Kazanlerin Emisyonları [29]: Odun kütüğü kazanı, doğal çekişli, 20-50 kW (A); Odun kütüğü kazanı, mikroişlemci kontrollü hava beslemeli,
20-50 kW (B); Odun yongası kazanı, 40-70 kW (C); Pelet kazanı, 15 kW (D)
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Tablo 3. Emisyon Sınır Değerleri [30]
Yükleme

Yakıt

Güç (kW)

CO*

OGC*

Toz*

Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5 Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5 Sınıf 3 Sınıf 4 Sınıf 5
Canlı
kökenli
Manuel
Fosil

Canlı
kökenli
Otomatik
Fosil

*

≤50

5000

150

150

>50 ≤150

2500

100

150

>150 ≤500

1200

100

150

≤50

5000

>50 ≤150

2500

1200

700

150

50

30

100

125

1200

100

125

≤50

3000

100

150

>50 ≤150

2500

80

150

>150 ≤500

1200

≤50

3000

>50 ≤150

2500

80

>150 ≤500

1200

80

500

80
100

60

60

40

125

>150 ≤500

1000

75

30

20

150
125
125
125

Emisyon sınır değerleri 0°C, 1013 mbar ve %10 O2 kuru baca gazı şartlarında mg/m olarak verilmiştir.
3

düşük emisyonlu kazanların ekolojik etiketlendirilmesidir. Örneğin, Almanya’da Blauer Engel (Mavi Melek), Avrupa genelinde Eco-Label çevre dostu ürünler için yaygın
kullanılan etiketlendirmedir. Ayrıca bazı Avrupa Birliği ülkeleri düşük emisyonlu ve
yüksek verimli sistemler için finansal teşvik vermektedir [31-41].

4. PELET YAKITLI KAZANLARIN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ
Piyasada çok sayıda pelet yakma sistemi üreten firma mevcut olup, buna bağlı olarak çok farklı tasarımlar ve teknik detaylar bulunmaktadır [18, 19, 42-50]. Bu sistemlerin biri yatay beslemeli [50], diğer sistemler üstten beslemelidir. Ayrıca NOx
emisyonlarını azaltmak için eksoz gazı resirkülasyonu (EGR) kullanılan sistem [43]
ve yoğuşmalı sistem de mevcuttur [49]. Örnek olarak incelenen bu üretici firmaların
bilgilerinden derlenen teknik veriler Tablo 4’te sunulmuştur. Tabloda tam yükleme
ve kısmi yükleme olmak üzere iki grupta inceleme yapılmıştır. Dikkat edilirse genel
olarak pelet yakıtlı kazanların verimleri %90’ın üstünde çıkmıştır. Kazan ısıl gücü
arttıkça baca gazı sıcaklığının da genelde arttığı görülmektedir. Yoğuşmalı kazanların
yoğuşmasız kazanlara göre yaklaşık olarak %13’lük bir verim artışı sağladığı görülmektedir. Emisyonlar açısından incelenecek olursa genelde tam yükleme durumunda oluşan CO emisyonları kısmi yükleme durumunda oluşan CO emisyonlarına göre
daha düşük seviyededir ve bu durum Tablo 4’te görülmektedir. Bunun sebebi genellikle katı yakıtların yüksek hava fazlalık katsayıları ile yakılması gösterilebilir. Bunun
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Tablo 4. Piyasada Üretilen Bazı Pelet Kazanlarının Teknik Verileri
Tam yükleme
Üretici Firma/
Referans

Model

Güç aralığı
(kW)

CO2

CO

(%hacim)

(mg/m3)

Baca Gazı
Sıcaklığı
(°C)

Kısmi yükleme
Verim

CO2

CO

(%)

(%hacim)

(mg/m3)

Baca Gazı
Sıcaklığı

Verim
(%)

(°C)

Evergreen [42]

Biotech

2,4-9,2

13,1

---

95,0

92,0

10,5

---

54,0

92,2

Evergreen [42]

Biotech

4,1-14,5

13,3

---

94,4

93,6

7,8

---

50,1

96,3

Evergreen [42]

Biotech

4,5-14,9

13,5

---

125,0

93,0

9,9

---

79,0

93,5

130,0

94,8

10,0

25,0 (13%O2)

90,0

91,8

135,0

95,2

10,5

21,0 (13%O2)

95,0

92,2

140,0

94,5

10,5

21,0 (13%O2)

95,0

92,2

ETA [43]

PC20

6,0-20,0

13,0

7,0
(13%O2)

ETA [43]

PC25

7,3-25,0

13,5

7,0
(13%O2)
7,0

ETA [43]

PC32

7,3-32,0

13,5

İfyıl [44]

GT 25

8,3-25,0

---

---

118,0

91,5

---

---

---

---

Brunner [45]

Pelletini12

3,6-12,0

---

---

90,0

---

---

---

---

---

Brunner [45]

Pelletini15

4,5-15,0

---

---

90,0

---

---

---

---

---

Fröling [18]

P4 8

3,1-10,5

---

---

---

90,0-95,7

---

---

---

90,0-95,7

Fröling [18]

P4 15

3,1-14,9

---

---

---

90,0-95,7

---

---

---

90,0-95,7

Fröling [18]

P4 20

6,0-20,0

---

---

---

90,0-95,7

---

---

---

90,0-95,7

Guntamatic [46]

Biostar12

3,3-12,0

---

---

---

94,7

---

---

---

94,7

Guntamatic [46]

Biostar15

3,5-15,0

---

---

---

94,8

---

---

---

94,8

Arıkazan [47]

Lesta12

3,6-12,0

---

---

170,0

>%90,0

---

---

120,0

>%90,0

Arıkazan [47]

Lesta18

5,4-18,0

---

---

170,0

>%90,0

---

---

120,0

>%90,0

Hargassner [48]

Classic12

3,5-12,0

13,7

45,0
(mg/MJ)

---

93,6

7,1

---

31,0
(mg/MJ)

90,4

Hargassner [48]

HSV15

4,5-16,8

15,1

18,0 (mg/MJ)

---

94,3

12,0

26,0 (mg/MJ)

---

93,2

142,0
(13%O2)

100,0

91,0-93,0

100,0

91,0-93,0

(13%O2)

ÖkoFEN [49]

PE(S)10

3,0-10,0

---

58,0 (13%O2)

160,0

92,0-93,0

---

ÖkoFEN [49]

PE(S)12

3,4-12,0

---

69,0 (13%O2)

160,0

92,0-93,0

---

ÖkoFEN [49]

Condens10

3,0-10,0

---

4,0 (13%O2)

38,0-80,0

105,5

---

8,0 (13%O2)

38,0-80,0

103,4

ÖkoFEN [49]

Condens12

4,0-12,0

---

5,2 (13%O2)

38,0-80,0

106,0

---

7,2 (13%O2)

38,0-80,0

103,7

Solarfocus [19]

Octoplus
10

---

%94,0’a
kadar

---

---

---

---

Solarfocus [19]

Octoplus
15

2,9-14,9

---

---

---

%94,0’a
kadar

---

---

---

---

Sunsystem [50]

PLB15

5,0-15,0

---

---

160

---

---

---

130

---

2,9-9,9

---

---

123,5
(13%O2)
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neticesinde oluşan CO2 emisyonlarının da tam yükleme durumunda daha fazla olduğu
görülmüştür. Ancak, her firmanın emisyon değerlerine ulaşılamamıştır.
Pelet yakıtlı sistemlerle ilgili yeni teknoloji araştırmaları yapılmaktadır. Bunlardan
biri kojenerasyon sistemleridir. Kojenerasyon sistemleri, güç ve ısının birlikte üretildiği sistemlerdir. Ev tipi mikro kojenerasyon sistemlerinin kullanılması ile elektrik
üretiminde enerji tasarrufu sağlanmakta, üretim ile tüketimin aynı yerde olmasından
dolayı şebeke kayıplarının önüne geçilmekte ve enerji kaynağı olarak yenilenebilir
yakıt kullanılması durumunda enerjide dışa bağımlılık azaltılmaktadır [51]. Son yıllarda pelet yakıtı ile stirling motorlarının kombine edildiği sistemler üzerine yapılan
çalışmalar giderek artmaktadır [52-60]. Ülkemizde ise bu konuda pek fazla çalışma
bulunmamaktadır.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, pelet yakıt ve pelet yakıtlı kazanlar hakkında genel bilgi, pelet yakıtlı kazanlarda yakma teknolojileri ve piyasada bulunan bazı pelet kazanı üreticilerin
teknik verileriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Piyasada bulunan pelet yakıtlı kazanların
genellikle verimlerinin %90’ların üstünde olduğu görülmüştür. Pelet kazanları alttan
ve üstten besleme, brülörlü veya brülörsüz, ızgaralı veya ızgarasız gibi birçok yakma
teknolojileri ile yakılabilir. Bu teknolojilerin yanma verimlerini nasıl etkilediği de
araştırılması gereken konulardan birisidir. Piyasada birçok pelet kazan üreticisi bulunmaktadır ve her geçen gün kazan verimini arttırmaya yönelik çalışmalar devam
etmektedir. Bazı firmalar yoğuşmalı kazan sistemlerini pelet kazanlarına uygulayarak
kazan verimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Emisyonlar açısından
bakılacak olursa, genellikle pelet yakıtlar yüksek hava fazlalık katsayıları ile yakıldığından CO emisyonlarının düşük olduğu görülmüştür [43, 48, 49].
Yapılan çalışmada, özellikle bazı Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut pelet yakıtlı ısıtma sistem teknolojilerinin incelenmesi ile elde edilen tespitler ve çıkarımlar, ülkemiz
açısından bir hayli önem arz etmektedir. Çünkü gelişen sanayisi ve artan nüfusu ile
her geçen gün enerji tüketimi ve buna bağlı enerji üretim ihtiyacı artmaktadır. Buna
karşın ülkemiz enerjide çok büyük oranda dışa bağımlıdır.
Mevcut enerji kaynaklarını çeşitlendirerek alternatif enerji kaynağı olarak öz kaynaklarımızdan biyokütle sınıfı pelet yakıtın özellikle ısınma amaçlı kullanımının yaygınlaşması enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmada bir hayli önem arz etmektedir. Ülkemizde pelet yakıt ve ısıtma sistemlerinin kullanımı ve teknolojilerinin geliştirilmesi
henüz başlangıç aşamasındadır.
Bu çalışma mevcut pelet yakma sistem ve teknolojilerinin daha birçok noktada gelişme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Avrupa piyasasında temel yanma
prensipleri olarak aynı olmakla beraber farklı tip ve tasarımlı ürünler mevcuttur. Pelet
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yakıtlı sistemler, özellikle verim artırmaya ve düşük emisyonlu sistemlerin geliştirilmesine yönelik, yanmanın iyileştirilmesi, kullanışlılığının artırılması ve otomasyonunun iyileştirilerek optimize edilmesi noktalarında geliştirme potansiyeli yüksek sistemlerdir. İhtiyaç olan ısıl kapasiteye bağlı yanma havası ve pelet yakıt ayar
otomasyonu, ısıl performansı ve verimin artmasını, ayrıca emisyonların azalmasını
önemli derecede etkilemektedir. Dolayısıyla bu noktalarda daha da geliştirme ve iyileştirme ihtiyacı vardır.
Dal, sap, saman, çalı çırpı, talaş vb. atıklardan elde edilen biyokütle pelet yakıtın
ısıtma amaçlı kullanımı, petrol ve doğalgaz gibi fosil kökenli yakıtlara bir alternatif
oluşturacaktır. Böylece, pelet yakıtlı ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması enerjide dışa bağımlılığı azaltacaktır. Bunlara ilaveten, yerli imalat olarak
üretilecek sistemlerin özellikle Avrupa ülkelerindeki muadillerine kıyasla daha ucuz
olacağı düşünülürse ilgili sektördeki ihracatını da artıracaktır.
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NİSAN-HAZİRAN 2018 691. SAYI
İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmamış
Hava Sahasına Entegrasyonu ile İlgili Mevzuatların
Değerlendirilmesi
Evaluation of Regulations Related to Integration of Unmanned
Air Vehicle Systems into Non-Segregated Airspace
Tamer SAVAŞ, Murat KARADERİLİ,
Öznur USANMAZ
Dünyada ve Türkiye’de Sanayileşme II - Yapısal Sorunlar,
İstihdam ve İşsizlik
The Industrıalization in the World and Turkey II - Structural
Problems, Employment and Unemployment
Erdem KOÇ, Mahmut Can ŞENEL, Kadir KAYA
Türkiye’deki Jeotermal Enerji Santrallerinin Durumu
Status of Geothermal Power Plants at Turkey
Arda ZAİM, Hande ÇAVŞİ
Havacılık Komponentlerinin Bakım Uygulamalarında
Katmanlı İmalat Teknolojilerinin Kullanımı
The Use of Additive Manufacturing Technologies in
Maintenance Applications of Aviation Components
Özgür POYRAZ, Melih Cemal KUŞHAN
Francis Türbinlerinde Döner Girdap Halatının Titreşim
Ölçümleriyle Belirlenmesi
Determination of Draft Tube Swirl Type Cavitation due to
Vibration Monitoring on Francis Turbines
Selim SAÇMA, Talip ESKİKALE, B. Emre ORHON
Bir Otomobil Montaj Fabrikasının Enerji Tüketim
Analizi ve Enerji Tasarrufu Potansiyelinin
Değerlendirilmesi
Energy Appraisal for Energy Consumptions and Energy
Saving Potentials in an Automobile Assembly Plant
Burcu AKBAŞ, Durmuş KAYA, Muharrem EYİDOĞAN

APRIL-JUNE 2018 NO: 691
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TEMMUZ-EYLÜL 2018 692. SAYI
Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol
Multiphysics Programında Sayısal Modellenmesi
Numerical Modeling of Shell and Tube Heat Exchanger Using
Comsol Multiphysics
Anıl ERDOĞAN, David OUELLETTE, Can Özgür
ÇOLPAN
Türkiye’de Sanayi Sektörünün Genel Durumu-Sanayi
Ciro Endeksi
The General Status of Industry Sector in Turkey - Industry
Cross Index
Erdem KOÇ, Mahmut Can ŞENEL, Kadir KAYA
Elektrikli Araçlarda Kullanılan Batarya Soğutma
Sistemlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Investigation and Evaluation of the Battery Cooling Systems
Used in Electric Vehicles
Mesut YENIGÜN, Zafer UTLU
Çimento Sektöründe Kestirimci Bakımla Arıza Teşhisi ve
Önlenmesi
The Predictive Maintenance Applications for Troubleshooting
in Cement Industry
Güngör AYDIN, Cemal MERAN
Transfer Pres Kalıpları İçin İnovatif Taşıyıcı Kol
Simülatörü Geliştirilmesi
Developing Innovative Feeder Bar Simulator for Transfer
Press Dies
Ali BAKİ, Korhan YETİM, Gürsel UZUNOĞLU, Onur
ÖZDEN, Murat AYDOĞAN
Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümünün Genel
Değerlendirilmesi
General Evaluation of Energy Outlook in Turkey and
the World
Ali KOÇ, Hüseyin YAĞLI, Yıldız KOÇ, İrem UĞURLU

JULY-SEPTEMBER 2018 NO: 692
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EKİM-ARALIK 2018 693. SAYI
Grup Asansör Sistemlerinin Simülasyonu
Simulation of Elevator Group Systems
Cebrail ÇIFLIKLI, Emre Öner TARTAN
Titreşim Bölgesi Analizi ile Bir Dişli Kutusunda Yüzey
Oyukçuk Hata Seviyelerinin Tespiti
Detection of Surface Pitting Fault Levels in a Gearbox by
Vibration Region Analysis
Berkan HIZARCI, Rafet Can ÜMÜTLÜ, Zeki KIRAL,
Hasan ÖZTÜRK
Toz Metalürjisi Metoduyla Üretilen Al-Si3N4 Metal

Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin
İncelenmesi
The Investigation on Mechanical Properties of Al-Si3N4 Metal
Matrix Composites Fabricated by Powder Metallurgy Method
Mahmut Can ŞENEL, Mevlüt GÜRBÜZ, Erdem KOÇ
Sondaj Makinasında Kullanılan ve Üzerinde Keçe
Çalışan Ara Parçanın Aşınma Performansının ve
Kullanım Ömrünün Arttırılması
Increasing the Wear Performance and Service Life of a Spacer
Which Mounted Under the Seal Used in the Drilling Machine
Arzum IŞITAN
Değişik Sürüş Şartları Altında Bir Yolcu Otobüsünün
Motor Odası Sıcaklık Dağılımının Belirlenmesi
Determination of Engine Room Temperature Distribution of a
Coach Under Different Driving Conditions
Serkan MEZARCIÖZ
Pelet Yakıtlı Yakma Sistemlerinin Isıl Performans ve
Emisyon Açısından İncelenmesi
Investigation on the Thermal Performance and Emissions of
Pellet-Fuelled Combustion Systems
Bilal SUNGUR, Bahattin TOPALOĞLU,
Mustafa ÖZBEY

OCTOBER-DECEMBER 2018 NO: 693
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2018 YILINDA DERGİMİZ İÇİN MAKALE
DEĞERLENDİREN HAKEMLER
Abdulkadir EKŞİ

Çukurova Üniversitesi

Ahmet AKKUŞ

Cumhuriyet Üniversitesi

Agah AYGAHOĞLU

Dumlupınar Üniversitesi

Ali Ünal ERDEM

Gazi Üniversitesi

Ali KILIÇARSLAN

Hitit Üniversitesi

Ali SÜRMEN

Bursa Teknik Üniversitesi

Alpaslan TURGUT

Dokuz Eylül Üniversitesi

Aydoğan ÖZDAMAR

Ege Üniversitesi

Ayhan Çelik

Atatürk Üniversitesi

Ayla TEKİN

Celal Bayar Üniversitesi

Aykut ERDAMAR

Başkent Üniversitesi

Ayşegül KÜÇÜKSUCU

Selçuk Üniversitesi

Barış KEÇECİ

Başkent Üniversitesi

Bedri TUÇ

Başkent Üniversitesi

Cem SORUŞBAY

İstanbul Teknik Üniversitesi

Cevdet AYGÜN

Gazi Üniversitesi

Cihan DEMİR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Dicle ÖZDEMİR KÜÇÜKÇAPRAZ

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dilek TURAN

Anadolu Üniversitesi

Emine AVŞAR AYDIN

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Engin TAN

Pamukkale Üniversitesi

Enver ATİK

Süleyman Demirel Üniversitesi

Erdem UZUNSOY

Bursa Teknik Üniversitesi

Ertan BUYRUK

Cumhuriyet Üniversitesi

Galip TEMİR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hakan ERSOY

Akdeniz Üniversitesi

Harun Kemal ÖZTÜRK

Pamukkale Üniversitesi
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Haydar ARAS

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hüsamettin BULUT

Harran Üniversitesi

İsmail Hakkı AKÇAY

Süleyman Demirel Üniversitesi

İsmail CÜRGÜL

Kocaeli Üniversitesi

Mehmet Akif EZAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mehmet Ş. KAVSAOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

Melih Cemal KUŞHAN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Muammer ÖZGÖREN

Selçuk Üniversitesi

Necmi DÜŞÜNCELİ

Aksaray Üniversitesi

Nureddin DİNLER

Gazi Üniversitesi

Nuri YÜCEL

Gazi Üniversitesi

Nurdil ESKİN

İstanbul Teknik Üniversitesi

Onur ÖZCAN

Bilkent Üniversitesi

Orhan EKREN

Ege Üniversitesi

Öner ATALAY

Pamukkale Üniversitesi

Öznur USANMAZ

Anadolu Üniversitesi

Remzi VAROL

Süleyman Demirel Üniversitesi

Salih Seçkin EROL

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Semiha BULUT

Cumhuriyet Üniversitesi

Semiha ÖZTUNA

Trakya Üniversitesi

Serdar KARAOĞLU

Ege Üniversitesi

Süleyman KARADENİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sühan MERGEN

Çankaya Üniversitesi

Tahir Hikmet KARAKOÇ

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Yasin ALEMDAĞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yavuz YAMAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yiğit TAŞCIOĞLU

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Yücel ÖZMEN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2018 yılında Mühendis ve Makina dergisine katkılarından dolayı
uzmanlarımıza teşekkür ederiz.
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2018 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.
Ülkemizin konusunda önde gelen dergilerinden biri olan Mühendis ve Makina, 2017
yılı Nisan ayına kadar aylık, sonra ise en az beş makale sayısı, üç aylık periyoduyla,
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. Dergimiz makalelerinin izlenmesi, okunması, sistemli
yayın devamlılığı öncelikli amaçlarımız arasında yer aldığı için Ulusal ve Uluslararası
diğer veri tabanları başvurularına devam edilmektedir.

Engineer and Machinery, vol. 59, no. 693, p. 91-93, October-December 2018

91

Dergi
Değerlendirme

MAKALELER
Mühendis ve Makina dergisine 2018 yılında 35 makale gelmiştir. Gelen makalelerin
yazarlarının çalıştığı kurum ve kuruluşlara bakıldığında, yüzde 57’lik payı üniversiteler, yüzde 6’lık payı kamu kurum ve kuruluşlar, yüzde 37’lik payı sanayi ve özel sektör oluşturmaktadır. 2018 yılında sanayi kuruluşları ile üniversite ortaklığında yazılan
makalelerin devamlılığının sağlanması, meslek odası – üniversite – sanayi ilişkisinin
güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.
Dergimize gelen makaleler nitelikleri bakımından özgün, çeviri ve derleme olmak
üzere üç kategoride değerlendirilmektedir. 2018 yılında 20 özgün, 15 derleme makale
dergimize gönderilmiştir.
Makalelerin hakemler tarafından değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kabul ve ret
oranına baktığımızda, yüzde 23 kabul (8 makale), yüzde 17 red (6 makale) oranı görülmektedir. 15 makalenin yazar düzenleme, 4 makalenin hakem değerlendirme 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.

Yıllara Göre Gelen Yazı Sayıları
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Grafik 1. Yazarların Çalıştığı Alanlara Göre
Gelen Makale Oranları
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Grafik 2. Türlerine Göre Gelen Makale Oranları

KABUL
23%

YAZARDA
43%

RED
17%
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11%

Grafik 3. Değerlendirme Durumlarına Göre Makale Oranları

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.
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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 3
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.
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