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ABSTRACT
In recent years, the investigations related with metal cutting and machinability are accelerated in paralel with
increasing composit materials application areas. In this study, Al matrix and /MgO reinforcement composites
having 5 %, 10 %, 15 % volume fraction of reinforcement are produced and machining experiments are made
by using of Cementite Carbide (C), Cubic Boron Nitrides (CBN) and Covered Cubic Boron Nitrides (CBNC) cutting tools. After machining experiments, abrasion behaviours are examined by taking of Scanning
Electron Microscope (SEM) images of cutting tools. Machining experiments are made at the four different
cutting speed (150, 200, 250 and 300 m/min), three different feed (0,075-0,15 and 0,225 mm/rev) and constant
cutting depth (1 mm). The findings of 150 m/min cutting speed and 0,225 mm/rev feed values which are
derived from the most unstable results are discussed in the evaluation of tool abrasion behaviour. In the
evaluation of SEM views of cutting tools; ıt is resulted that the deposit machining (BUE) are arised at the
head of tools and abrasion mechanism are effected to the all cutting tools and generally, the most stable results
are derived from C tools.
Keywords: Composites, infiltration, MgO, machining, tool wear.
VAKUMLU İNFİLTRASYON YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN AL-MgO KOMPOZİTLERİN
TORNALANMAK SURETİYLE İŞLENMESİNDE FARKLI KESİCİ TAKIMLARIN AŞINMA
DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Son yıllarda, kompozit malzemelerin kullanım alanlarındaki artışa paralel olarak talaşlı imalatları ve
işlenebilirlikleri konusundaki araştırmalarda hız kazanmıştır. Bu çalışmada, vakumlu infiltrasyon yöntemi
kullanılarak Al matrisli ve MgO takviyeli kompozit malzemeler % 5, % 10 ve % 15 takviye-hacim oranlarında
üretilmiş ve Sementit Karbür (SK), Kübik Bor Nitrür (KBN) ve Kaplamalı Kübik Bor Nitrür (KBN K) kesici
takımlar kullanılarak işleme deneyleri yapılmıştır. İşleme deneylerinden sonra, kesici takımların Tarama
Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri alınarak aşınma davranışları incelenmiştir. İşleme deneyleri dört
farklı kesme hızı (150, 200, 250 ve 300 m/dak), üç farklı ilerleme (0,075 - 0,15 ve 0,225 mm/dev) ve sabit
kesme derinliğinde (1mm) yapılmıştır. Takım aşınma davranışlarının değerlendirilmesinde en kararsız
sonuçların elde edildiği 150 m/min kesme hızı ve 0,225 mm/dev ilerleme değerinde elde edilen bulgular
tartışılmıştır. Kesici takımların SEM görüntüleri değerlendirildiğinde, takımların uç kısmında yığıntı talaş
(BUE) oluştuğu, bütün kesici takımlarda abrasiv aşınma mekanizmasının etkili olduğu sonucuna varılmış olup
genel olarak en kararlı sonuçlar SK takımlarla elde edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kompozit, infiltrasyon, MgO, işleme, takım aşınması.
*
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1. GİRİŞ
Günümüzde kompozit malzemelerin üretiminde, hemen hemen bütün mühendislik malzemeleri
kullanılmaktadır. Kompozitlerin, mükemmel mekanik özellikleri, farklı birleşim ve şekillerde
üretilebilmeleri, yorulma, tokluk, yüksek sıcaklık, oksitlenme ve aşınma dayanımlarının yüksek
olması nedeniyle bütün endüstriyel alanlarda gün geçtikçe kullanımları artmaktadır [1]. Metal
matrisli kompozitler (MMK) bu alanlarda kullanılan kompozit çeşitlerinden biridir. MMK’ler ana
yapıyı metal veya alaşımlarının oluşturduğu kompozit türüdür. Bu kompozitlerde takviye elemanı
olarak, genellikle seramik esaslı; SiC, Al2O3, SiO2 ve MgO gibi malzemeler kullanılmaktadır.
MMK’lerin üretiminde katı hal, sıvı hal ve in-situ olmak üzere üç farklı yöntem kullanılır [2].
Vakumlu infiltrasyon yöntemi, oldukça sade, ileri teknoloji ve pahalı gereçlere ihtiyaç duymayan
ekonomik bir yöntem olduğundan son zamanlarda sıklıkla tercih edilmektedir [3]. MMK’lerde
özellikle alüminyum matrisli kompozitlerin üretilmesinde sıvı hal işlemlerinden infiltrasyon
yöntemi birçok uygulamada kullanılmaktadır [4, 5].
Günümüzde kullanılan kesici takım malzemelerinin çok az bir kısmı, kompozit
malzemelerin içerisindeki seramik elemanları işleme yeteneğine sahiptir. Literatür
araştırmalarında genellikle, kübik bor nitrür (KBN) ve çok kristalli elmas (ÇKE) kesici takımların
kullanıldığı belirtilmektedir. MMK malzemelerin işlenebilirliğinin değerlendirilmesinde daha çok
kesici takımın performansı ve ömrü araştırılmıştır. İşleme deneylerinde; kesme kuvvetleri, kesme
hızı, ilerleme miktarı, talaş derinliği, takım aşınması, takım ısınması, takım geometrisi, işlenen
malzemenin yüzey kalitesi gibi parametreler üzerinde çalışılmıştır. MMK malzemenin üretim
yöntemlerinin, işlenebilirlik üzerinde önemli etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır [6-10].
Talaşlı işlemeler sırasında meydana gelen takım aşınmalarının en önemli sebebi olarak takviye
elemanlarının sertliği gösterilmiştir [8, 9].
Takviye elemanlarının genellikle koparak matris malzemesinden ayrıldığı ve takım
ucunda yığılmalara neden olduğu birçok araştırmada ifade edilmiştir [11-13]. Ayrıca kopan
takviye parçacıklarının işlenen yüzeye yapışması veya boşluklar oluşturmasının da yüzey
kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir [6, 11].
Kesici takımların SEM incelemeleri sonucunda abrasiv aşınma mekanizmasının etkili
olduğu, kesme hızının artmasıyla takım aşınmasının da arttığı ve kesici takım ucunda yığıntı talaş
(BUE) oluştuğu ifade edilmektedir [8, 9, 13-15]. Yapılan işlenebilirlik çalışmalarından genel
olarak bir sonuç çıkartıldığında, kesici takım performansı açısından en iyi takımın ÇKE, daha
sonra KBN olduğu söylenebilir [16-18]. Ayrıca, düşük kesme hızlarında ve kaba talaş işlerinde
SK kesici takımların kullanılabileceği ve daha ekonomik olacağı da ifade edilmektedir [12, 16].
Bu çalışmada, Al matrisli MgO takviyeli kompozitler vakumlu infiltrasyon yöntemiyle;
% 5, % 10 ve % 15 Takviye-Hacim (T-H) oranlarında üretilerek, elde edilen numuneler bir dizi
işleme deneyine tabi tutulmuştur. İşleme deneylerinde, SK, KBN ve KBN K olmak üzere üç ayrı
kesici takım kullanılmıştır. Bu deneyler, kuru kesme şartlarında, dört ayrı kesme hızında, üç farklı
ilerlemede ve sabit kesme derinliğinde gerçekleşmiştir. İşleme deneylerinde kullanılan, her üç
kesici takımdan örnekler alınarak, Tarama Elektron Mikroskobunda (SEM) takım aşınma
davranışları incelenmek üzere görüntüler alınmıştır. İşleme deneylerine ve SEM görüntülerine ait
sonuçlar, üretimi yapılmış olan üç farklı T-H oranındaki MMK malzemeye göre, kesici takım
aşınması yönünden değerlendirilmiştir.
2. MALZEME VE YÖNTEM
2.1. MMK Numunelerin Üretimi
Kompozit malzemelerin üretiminde; matris malzemesi olarak % 99,7 saflığında alüminyum,
takviye elemanı olarak ise magnezya (MgO) kullanılmıştır. Vakumlu infiltrasyonda, istenilen T-H
oranlarını sağlayacak şekilde, 149 µm - 210 µm tane büyüklüğünde Al ve MgO parçacıkları
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karıştırılarak, bu deneyler için tasarımlanan paslanmaz çelik deney borusu içerisine
doldurulmuştur.
Vakumlu infiltrasyon deneyleri, daha önceden hazırlanan ve matris elemanının
ergitildiği pota içerisine, deney borusunun daldırılarak, 5 dakika süre ile, 550 mmHg vakum
uygulaması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Deneyler sırasında pota içerisindaki sıvı Al’un sıcaklığı
yaklaşık 800 °C’da tutulmuştur. Bu süre içerisinde, deney borusu içerisindeki Al-MgO
parçaçıkları içerisine sıvı Al başarıyla infiltre olarak istenilen boyutta kompozit numuneler
üretilmiştir. Şekil 1’de infiltrasyon işlemine hazır deney tertibatı gösterilmektedir [12].

Şekil 1. Deney tertibatı ve vakumlu infiltrasyon işlemi [12]
2.1. MMK Numunelerin İşleme Deneyleri
Talaşlı işleme deneylerinde, ISO 3685 standardında [19] belirtilen özelliklere ve deneylerin
yapılacağı şartlara uygun olarak, Şekil 2’de gösterilen Mitsubishi Carbide marka PSBNR 2525
M12 kodlu takım tutucu kullanılmıştır.

Şekil 2. Mitsubishi Carbide PSBNR 2525 M12 kodlu takım tutucu [19]
Günümüzde talaşlı imalatta kullanılan kesici takım malzemelerinin birçoğu (HSS,
karbür, seramik ve KBN) kompozit yapı içerisinde yer alan takviye elemanlarından (SiC, Al2O3,
B4C gibi) ya daha düşük sertliktedirler ya da sadece bir miktar fazla sertliğe sahiptirler. Bu
sebeple de çalışmanın ekseni daha sert olan KBN takımlar üzerine oturtulmuş olup alternatif
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olarakta fiyat/performans ilişkisi açısından ekonomik bir takım olan karbür (SK) takımlar
seçilmiştir.
İşlenebilirlik deneyleri, üç takviye-hacim oranına ait numuneler üzerinde, Sandvik
marka, Sementit Karbür SK, (C) Mitsubishi Carbide marka, Kübik Bor Nitrür, KBN, (CBN)
Mitsubishi Carbide marka, Kaplamalı Kübik Bor Nitrür, KBN K, (CBN C) olmak üzere, üç ayrı
kalitede seçilen kesici takımlar ile gerçekleştirilmiştir [20, 21]. Kesici takımların ISO kodları,
yapı ve geometrik özellikleri ile teknik bilgileri Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Kullanılan kesici takımların özellikleri [20, 21]
Kesici
Takım Kodu

Kalite Üretici
Kodu

Ana karbür
yapısı

ISO geometri
Tanımlama kodu

SK (C)

Sandvik
432 H1P

WC-TiCTaC
Bağlayıcı:
Co

SNMA120408

KBN (CBN)

Mitsubishi
MB8025

KBN
Bağlayıcı:
TiN, Al2O3

SNGA120408G2

KBN K
(CBN C)

Mitsubishi
MBC010

KBN
Bağlayıcı:
TiN, Al2O3

SNGA120408GS2

Kesici takım
geometrisi
0o

Şekil 3’te üretilen kompozit numunenin bağlama aparatıyla işlenmesi gösterilmiştir
[12].

Şekil 3. MMK numunenin BSD torna tezgahında işlenmesi
İşleme deneyleri, Bilgisayar Sayısal Denetimli (BSD) torna tezgahında, kuru kesme
şartlarında, dört farklı kesme hızı, üç farklı ilerleme ve sabit kesme derinliğinde
gerçekleştirilmiştir. Kesme hızları, kesici takım üreticilerinin önerileri ve literatürdeki çalışmalar
dikkate alınarak belirlenmiştir. Kesme derinliği ve ilerleme hızları ise ISO 3685’te belirtildiği gibi
kesici takım uç yarı çapına bağlı olarak, gereken değer aralığında olacak şekilde seçilmiştir [19].
Kesme parametrelerinin gösterildiği tablo, Çizelge 2’de verilmiştir.
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Çizelge 2. İşleme deneylerde kullanılan kesme parametreleri ve seviyeleri
Kesme hızı
(V), m/dak

İlerleme
(f), mm/dev

Kesme derinliği
(a), mm

150 - 200 - 250 - 300

0,075 - 0,15 - 0,225

1

3. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ
İşlenebilirlik deneylerinde kullanılan kesici takımlarla yapılan işleme deneylerinden sonra kesici
takımlardaki aşınma davranışını incelemek üzere SEM görüntüleri alınmıştır. Bu amaçla, en
kararsız sonuçların gözlendiği 150 m/dak kesme hızında, % 5 MgO, % 10 MgO ve % 15 MgO
takviyeli numunelerin işlenmesinde SK, KBN ve KBN K kesici takımların, 0,225 mm/dev
ilerleme miktarı için aşınma davranışları incelenmiştir.
% 5 MgO takviyeli numunelerin işlenmesinde kullanılan kesici takımların SEM
görüntüleri Şekil 4’de verilmiştir.

SK

KBN

KBN K
Şekil 4. %5 MgO takviyeli numunenin SK, KBN ve KBN K takım ile işlenmesinde oluşan SEM
görüntüleri
Şekil 4’deki SEM görüntüleri incelendiğinde; % 5 MgO takviyeli numunenin
işlenmesinde, üç kesici takımın uç kısmında, talaş yüzeyinde talaş yığılması (BUE) oluştuğu
ancak en fazla yığılmanın KBN kesici takımda olduğu görülmektedir. Kesici uçlardaki aşınma
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davranışına bakıldığında, yan yüzey aşınmasının çok az oluştuğu, en fazla aşınmanın SK kesici
takımda görüldüğü tespit edilmiştir. Bu durum, kesici takım malzemesi olarak SK’nın KBN ve
KBN K’ya göre daha düşük aşınma direncine atfedilebilir.
% 10 MgO takviyeli MMK numunelerin işlenmesinde kullanılan kesici takımların SEM
görüntüleri Şekil 5’de verilmiştir.

SK

KBN

KBN K
Şekil 5. % 10 MgO takviyeli numunenin SK, KBN ve KBN K takım ile işlenmesinde oluşan
SEM görüntüleri
Şekil 5 incelendiğinde; % 10 MgO takviyeli numunenin işlenmesinde, kesici takımların
üçünün talaş yüzeyinde de bir miktar BUE oluştuğu görülmektedir. KBN takım ucuna kompozit
malzemedeki takviye elemanı olan MgO parçacığının yapıştığı tespit edilmiştir. Kesici takımlarda
yan yüzey aşınmasının oldukça düşük olduğu, buna karşılık krater tipi aşınma mevcut olduğu
görülmüştür. En fazla aşınmanın, % 5 MgO takviyeli numunede olduğu gibi, SK kesici takımda
oluştuğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde, SK kesici takımda oluşan bu aşınma davranışı, SK’nın
KBN ve KBN K’dan daha düşük aşınma direncine atfedilebilir. % 10 MgO takviyeli numunenin
işlenmesinde kullanılan kesici takımların hepsindeki aşınmaların % 5 MgO takviyeli
numunedekilerden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Buna sebep olarak, % 10 MgO takviyeli
numunenin içerisindeki seramik esaslı takviye elemanı MgO’in % 5 MgO takviyeli
numunedekinden iki kat daha fazla olması gösterilebilir.
Şekil 6’da % 15 MgO takviyeli kompozit numunelerin işlenmesinde kullanılan kesici
takımların SEM görüntüleri verilmiştir.
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KBN

KBN K
Şekil 6. % 15 MgO takviyeli numunenin SK, KBN ve KBN K takım ile işlenmesinde oluşan
SEM görüntüleri
Şekil 6’daki görüntüler incelendiğinde; % 15 MgO takviyeli numunenin işlenmesinde,
kesici takım uçlarındaki aşınmaların diğer numunelere göre fazla değişiklik göstermediği ancak
kesici uçlardaki yan yüzey aşınmalarının biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Bu durum özellikle
SK uçta daha belirgin görülmektedir. Krater tipi aşınmanın daha baskın olduğu, talaş yığılmaları
ve yapışmalarının da aynı şekilde mevcut olduğu görülmektedir. % 15 MgO takviyeli
numunedeki takviye elemanının en fazla olması, takım aşınmasının da en yüksek olması
gerektiğini akla getirse de durumun tam böyle olmadığı söylenebilir. Bu durum, artan T-H oranı
ile birlikte gözenek miktarının da artmasına, dolayısıyla işleme sırasında malzemenin daha kolay
kopma davranışı göstermesine atfedilebilir. Çiftçi ve ark. yaptığı işlenebilirlik çalışmaların
sonuçlarına paralel olarak, bütün kesici takımlarda abrasiv aşınma mekanizmasının etkili olduğu
gözlenmiştir [9, 10].
4. SONUÇLAR
• Takım aşınma davranışları açısından genel bir değerlendirme yapılacak olursa, en olumlu
sonuçlar % 10 T-H oranında elde edilmiştir. Bu tür kompozit malzemelerin işlenmesinde KBN
ve KBN K takımların daha yüksek kesme hızlarında daha düşük ilerleme ve talaş derinliklerinde
kullanılması düşünülmelidir. Çünkü, bu çalışmada belirlenen kesme parametreleri dikkate
alındığında, fiyat/performans ilişkisi daha avantajlı olan SK takımlarla daha iyi sonuçlar elde
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edilmiştir. SK takımlardaki aşınma değerleri daha yüksek görünmekle beraber, fiyat/performans
ilişkisi açısından SK takımlar ile KBN takımlar arasındaki 1/30 ila 1/40’a varan farklar dikkate
alındığında, SK takımların alternatif bir takım olarak kullanılabileceği görülmektedir.
• Kesici takımlar üzerinde yapılan SEM incelemelerinde, yığıntı talaş (BUE) oluşumu
görülmüştür. Takım aşınmalarına bakıldığında, bütün kesici takımlarda abrasiv aşınma
mekanizmasının etkili olduğu gözlenmiştir.
• Özellikle, 150 m/dak kesme hızındaki takımların aşınma davranışları değerlendirildiğinde, bu
hızda gözlenen aşırı BUE oluşturma eğilimi, yüzey kalitesini de olumsuz etkilemiştir. Dolayısı ile
150 m/dak kesme hızının, üretilen bu kompozit malzemelerin işlenmesinde kullanılması tavsiye
edilmez.
• Yüksek T-H oranı % 15 ve daha yüksek ilerleme değerlerinde, genel olarak önerilen SK kesici
takımlar, daha fazla aşınma eğilimi sergilediğinden, aşınmayı kontrol altında tutmak için, daha
düşük ilerleme ve talaş derinliği (düşük talaş yükü) şartlarında çalışılması faydalı olacaktır.
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ABSTRACT
In diesel engines, combustion efficiency depends on the mixture formation. At this point, injection system
has an important role on mixture formation. In alternative fuel studies, the injection system parameters like
pressure, injection advance, and injection character must be controllable. In general, single cylinder diesel test
engines have mechanical unit pump systems and this system have no changeable parameters. From this point
of view, the mechanic injector must be change with an electromagnetic injector to control the injection
parameters. For this reason, a programmable logic controller was chosen to control injector. Before the
adaptation, performance and emission (CO, CO2, HC, O2, NOx and λ) test were done with mechanical system.
After along research and development period, a single cylinder Lombardini LDA 450 type diesel engine was
modified to a high pressured (600–1600 bar), plc controlled engine.
Keywords: Diesel engine, lombardini, injection, advance, plc.
ÜNİTE POMPALI TEK SİLİNDİRLİ DİZEL MOTORUNUN PLC KONTROLLÜ YÜKSEK BASINÇ
YAKIT PÜSKÜRTME SİSTEM İLE ARAŞTIRMA MOTORUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
ÖZET
Dizel motorlarında yanmanın iyileştirilebilmesi doğrudan karışımın teşkili ile ilgilidir. Bu bağlamda yakıt
püskürtme sistemlerinin karışım teşkilindeki önemi de göz önüne alındığında, alternatif yakıt çalışmalarında
ancak yakıt sevkinin kumanda edilebildiği bir motor kullanılabilir. Bu tip çalışmalarda kullanılan tek silindirli
dizel motorunun mekanik yakıt püskürtme sistemi yerine püskürtme avansı, basıncı, faz sayısı gibi
parametrelerin değiştirilebildiği yapıda olması gerekir. Bu amaçla bir elektromanyetik enjektörün motorun
çalışma parametrelerine bağlı kontrol edilmesi çalışmanın parametrik değerlerinin değiştirilebilmesi için
gerekmektedir. Yapılan araştırmada bu tip bir sistemin programlanabilir lojik kontroller ile kontrol
edilebileceği belirlenmiştir. Sistemin PLC ile kontrol edilebilmesi için deney motorunun performans ile egzoz
(CO, CO2, HC, O2, NOx ve lambda) emisyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Uzun bir ar-ge ve uygulama
dönemini takiben, Lombardini LDA 450 tipi klasik dizel püskürtme sistemli bir motor farklı yakıtların
optimum çalışma noktalarının belirlenmesi imkan sağlayacak, püskürtme avansı, süresi, adedi ve basıncı
(600–1600 bar) değiştirilebilen bir ar-ge motoruna dönüştürülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Dizel motor, lombardini, püskürtme, avans, plc.
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1. GİRİŞ
Dizel motorlarında karışımın teşkili; yakıtın zerrelere ayrılarak, silindirdeki hava ile iyi bir yanma
sağlayacak şekilde karışması ile sağlanmaktadır.[1]. Motorlarda hava yakıt karışım oluşumu yakıt
tüketimini, egzoz gaz kompozisyonunu ve yanma gürültüsünü direkt olarak etkilemektedir.
Bu bağlamda,
yakıt püskürtme sistemleri karışım oluşumunda önemli rol
oynamaktadır. Bununla birlikte, püskürtmenin başlangıcı-bitişi, püskürtme süresi, püskürtme
basıncı, püskürtme demeti sayısı gibi püskürtme sistemi parametreleri yanma prosesini ve karışım
oluşumunu etkilemektedir[2,3]. Yakıt püskürtme süresi krank açısı olarak yanmanın başlama
süresini belirler. Yakıt püskürtme süresi içeri alınan havanın durumunun değişimini ve tutuşma
gecikmesi süresinin değişimini etkilemektedir.
Dizel motorlarında mekanik püskürtme pompasına göre, ortak hat püskürtme sistemleri
yakıt püskürtme miktarını ve püskürtme zamanını daha etkili biçimde kontrol etmektedir. Ortak
hat püskürtme sistemlerinde kullanılan motor kontrol ünitesi, çeşitli sensörlerden gelen verileri
işleyerek, enjektörlere uygulanacak olan akımın süresi ile zamanını kontrol eder ve en uygun
püskürtme işlemini ve bu işlemin zamanlamasını oluşturur.
Püskürtme miktarı ayarında temel kontrol parametreleri, motor hızı ve gaz pedalı
konumudur. Püskürtme miktarı, gaz pedalı stroku arttığında(gaza basıldığında) ve motor hızı sabit
kaldığında yükselmektedir [4].
Yüksek basınç yakıt püskürtme uygulaması ile krank açısı başına püskürtme miktarı
artarken, tutuşma gecikmesi süresi kısalmaktadır. Ancak bu değer belirli bir değerin altına
düşememektedir. Bunun sonucunda, tutuşma başlangıcına kadar ki sürede enjekte edilen yakıt
miktarı artmaktadır. Bu yüksek yakıt sevki tutuşma gecikmesi süresinde yanmaya katılan yakıt
miktarında artışa neden olmaktadır. Bu durum hem NOx oranını hem de gürültüyü arttırmaktadır.
Bu nedenle, ortak hat püskürtme sistemlerinde daha az yakıt sevkinin gerçekleştirildiği ön
püskürtme yapılmaktadır. Bu ön püskürtme motor gürültüsünü ve NOx seviyesi azaltmaktadır
[4,5,6]. Bununla birlikte yüksek basınçlı püskürtme, özgül yakıt tüketiminde iyileşme ve partikül
emisyonunda azalma sağlamaktadır[7].
Dizel motorlarında kontrol stratejisinin temeli, egzoz ve gürültü emisyonu
standartlarının öngördüğü sınırlar dahilinde gereken torkun minimum özgül yakıt sarfiyatı
değerinde elde edilmesine dayanır. Egzoz emisyonu sınır değerlerinin her geçen gün
düşürülmesi, optimum püskürtme koşulları, aşırı doldurma ve EGR sistemleri gibi emisyon
düşürülmesine yönelik çalışmaların yapılmasını gerektirmiştir. Kontrol açısından bakıldığında bu
gereksinimler yakıt sevk parametreleri, dolgu basıncı ve EGR kontrolünü gündeme getirmektedir.
Bu bağlamda dizel motorunda yakıt sevk kontrolünün hıza bağlı değişimi, tork, motor hızı ve
egzoz emisyonlarını etkilemektedir. Dolayısıyla, yakıt sevki ile bu parametrelerin değişimi kapalı
döngü şeklinde olmaktadır. Kontrol stratejisinde temel parametre motor hızıdır. Hız kontrolüne
etki eden girdiler ise püskürtme başlangıcı, püskürtme süresi ve basıncıdır.[7].
Yeni nesil araçlarda kullanılan ortak hat püskürtme sistemleri ile püskürtme avansı,
basıncı, süresi ve faz sayısına müdahale edilebilmesi, optimum çalışma noktalarının
yakalanabilmesine olanak sağlamaktadır. Klasik dizel püskürtme sistemleri ile karşılaştırıldığında
aşırı doldurma ile birlikte yapılan fazlı yüksek basınçlı püskürtme, başta motor hızı artışı olmak
üzere torkta da ciddi artış sağlamaktadır. Bu bağlamda, alternatif yakıt çalışmaları ile yanmaya
dayalı optimizasyon çalışmalarında tek silindirli bir dizel motorunun, çalışma parametrelerinin
elektronik kontrolü gerekmektedir. Yapılan araştırmada bu tip Ar-Ge amaçlı tek silindirli bir dizel
motorunun bu alanda üretim yapan uluslar arası firmalara tarafından minimum donanım ile satış
bedelinin 350.000 Є olduğu belirlenmiştir. Mevcut durumda, aynı işlevleri yerine getiren ve
donanımının büyük oranda yerli kaynaklardan sağlandığı bir sistemin kurulması çalışmanın
önemini artırmaktadır.
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2. PLC KONTROLLU YAKIT PÜSKÜRTME SİSTEMİ TASARIMI
Tek silindirli dizel motorunun mevcut mekanik yakıt püskürtme sistemi püskürtme avansı ve
basıncı gibi parametrelerin değişimine ve bu parametrelerin değişiminin etkisinin gözlenmesine
imkan vermemektedir. Bu amaçla, motorun püskürtme başlangıcı ve püskürtme süresinin
kontrolü gerekmektedir. Bunu sağlamak için bir elektromanyetik enjektörün motorun çalışma
parametrelerine ( motor hızı, gaz konumu vb.) bağlı kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan
araştırmada bu tip bir sistemin programlanabilir lojik kontroller kullanılarak kontrol edilebileceği
belirlenmiştir. Bu noktada PLC’nin görevi, tarafımızdan yazılan programa uygun olarak
belirlenmiş çalışma şartında enjektör püskürtme sinyalini oluşturmaktır. PLC seçimi için yapılan
araştırmada, Siemens S7–200 tipi 14 dijital girişli, 10 dijital çıkışlı bir işlemci ünitesi ile 4 adet
analog girişi olan ek bir modülün (gaz konumu vb analog girişlerin sisteme girilebilmesi için)
yeterli olacağı belirlenmiştir. [8]. Şekil–1 de tasarlanan deney düzeneğinde kullanılan PLC
sistemi görülmektedir.
Motorun hızının ve pistonun konumunun belirlenebilmesi için IVO marka devir başına
360 puls üreten bir artımsal kodlayıcı düzeneğe monte edilmiştir. Montajda piston üst ölü noktada
iken kodlayıcı sıfır konum sinyali noktasına getirilerek bağlantı gerçekleştirilmiştir. Bu
konumlandırma dizel motorunda önem arz eden püskürtme sinyalinin, avansının ve süresinin
krank açısına bağlı belirlenmesine olanak sağlamıştır.
Ortak hat püskürtme sisteminde gerekli yüksek basıncı elde edebilmek için, 3 radyal
pistonlu bir yüksek basınç pompası kullanılmaktadır. Bu pompa mevcut deney düzeneğinde
kullanılmak amacıyla dışarıdan 3 BG lik bir elektrik motoru ile şekil-3’te görüldüğü gibi tahrik
edilmiştir. Yüksek basınç pompasının giriş hattı için gerekli olan minimum 0,5 bar’lık , 0,5 l/dk
debili yakıt akışını sağlayabilmek için yakıt tankının içine otomobillerde kullanılan standart
elektrikli bir yakıt pompası yerleştirilmiştir[9,10].

Şekil 1. Siemens S7-200 CPU-224 işlemci EM-231 analog modül ile TD200 ekranı
2.1. Basınç Kontrol Devresi Tasarımı
Püskürtme basınç değerinin çalışma şartlarına bağlı 20 bar hassasiyetle (200-1600 bar arasında)
değiştirilebilmesi için kontrol kartı yapılması gerekmiştir. Şekil-3’te [11] verilen devre temelde
PWM tipi bir DC motor sürücü devresi olup yüksek basınç pompasının basınç kontrol valfinin
bobinin kontrolü için kullanılmıştır. Bu devrede PIC 16F84 tipi bir kontrolör kullanılmış ve
gerekli yazılım yüklenmiştir. Bu sistemle oluşturulan kare dalga sinyali ile yüksek basınç
pompasının basınç kontrol valfinin açık kalma süresi değiştirilmiş, dolayısıyla hattaki basıncın
değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
Ortak hat sisteminde yer alan rampa basınç sensörü verisinin PLC sistemine
aktarılabilmesi için çeşitli basınç şartlarında ölçümler yapılmış ve bir sensör modeli
oluşturulmuştur. Örneğin mekanik manometrede ölçülen 900 bar değerine karşılık, sensörden
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gelen 2.81 volt değeri not edilmiş ve basınç değiştirilerek gerilim değişimi gözlenmiştir.
Çizelge 1’de yapılan ölçümler ve basınç değişiminde sensörün uçları arası gerilim değişimi
görülmektedir. Denklem 1’de basınç değişimi için oluşturulmuş eşitlik görülmektedir.

P = 600 +

(V − 1.96)
* 100
0.28

(1)

Basınç Değişimi
4,50
4,00

Gerilim V

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
500

700

900

1100

1300

1500

Basınç Bar

Şekil 2. Rampa basınç sensörü gerilim
değişim grafiği

Şekil 3. Basınç kontrol devresi [11]

Çizelge 1. Rampa basınç sensörünün basınç altında gerilim değişimi

1

Basınç Bar
600

Gerilim Volt
1,96

6

Basınç Bar
1100

Gerilim Volt
3,38

2

700

2,25

7

1200

3,67

3

800

2,52

8

1300

3,95

4

900

2,81

9

1400

4,22

5

1000

3,08

Şekil 4. Yüksek basınç düzeneği yapısı
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3. KONTROL PROGRAMININ HAZIRLANMASI

Mekanik pompa ile yakıt sevk sisteminin, ortak hat püskürtme sistemine dönüştürülebilmesi için,
mekanik yakıt sevki ile çalışan dizel motorunda çalışma şartlarına bağlı yakıt tüketim değerlerinin
değişimleri gözlenmelidir. Elektronik kontrollü sistem, mekanik kontrollü sisteme göre daha
hassas yakıt sevki gerçekleştirdiğinden bu gözlenen noktalar, farklı motor yüklerinde izin verilen
maksimum yakıt püskürtme miktarlarını ifade etmektedir. Bu bağlamda elektronik sisteme
geçilmeden önce, mekanik sistemin kullanıldığı deneylerle motorun, moment(tork), hız ve belirli
bir miktar yakıtı tüketim süresi ölçülmeli, güç(Ne) ve özgül yakıt tüketim(be) değerleri
hesaplanmalıdır. Ölçülen bu değerler ile elde edilen performans eğrilerinin elektronik kontrollü
sistem ile de sağlanabilmesi için, çevrim başına püskürttüğü yakıt miktarı ölçülen bir enjektörün
açık kalma süresinin elektronik olarak kontrolü gerekmektedir. Bununla birlikte, her hız kademesi
için püskürtülmesi gereken maksimum yakıt miktarının tespitinde temel parametre ise is oluşumu
başlangıcıdır. Bu bağlamda her hız şartı için bu noktanın tespiti gerekmektedir.
3.1. Deneyin Yapılışı

Çalışmanın bu aşamasında yakıt olarak motorin kullanılan tek silindirli bir dizel motorun
performansı ile egzoz emisyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Motor üzerine uygulanan yük
miktarı kontrol paneli üzerinden ayarlandıktan ve okunduktan sonra takometre vasıtasıyla dizel
motorunun ve elektrik motorunun devri ölçülmüştür. Bu esnada silindir kafasına yerleştirilen
basınç sensörü ile silindir içi basınç dataları sinyal yükselticiye oradan da osiloskoba aktarılmış ve
kaydedilmiştir. Bu işlemler gerçekleştirilirken diğer yandan kontrol paneli üzerindeki egzoz valfi
kumanda düğmesi ile egzoz emiş valfi açılıp emisyon değerleri (CO, CO2, HC, O2, NOx ve
lambda) okunmuştur. Kontrol paneli üzerindeki 50 ml’lik balon vasıtasıyla da bu motorun mevcut
çalışma şartında 50 ml’lik yakıtı kaç saniyede tükettiği tespit edilmiştir.
Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra motora uygulanan yükleme değerleri arttırılarak
aynı işlemler ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde toplam on farklı yük kademesindeki
veriler toplanmış ve kaydedilmiştir.
3.2. Deney Bulguları

Yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen ve hesaplanan bulgular
çizelge-1 de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan güç değerleri ekte verilen denklem 1’e göre, tork
değerleri denklem 2’ye göre, özgül yakıt sarfiyatı değerleri denklem 3’e göre ve termik verim
değerleri denklem 4’de göre hesaplanmıştır[12].
Çizelge 1. On farklı yük durumunda toplanmış ön deney verileri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Devir
d/d
3230
2986
2737
2590
2288
2125
1920
1759
1532
1216

Yük
kg
3,8
13,2
13,7
14
14,35
14,4
14,5
14,25
14,1
13,2

Tork
Nm
6,52
22,66
23,52
24,03
24,64
24,72
24,89
24,46
24,21
22,66

Güç
kW
2,21
7,08
6,74
6,51
5,90
5,50
5,00
4,50
3,88
2,88

192

be
g/kWh
422,55
284,45
274,76
269,56
266,90
273,79
282,32
289,67
329,85
365,37

ηε
%

18,64
27,69
28,67
29,22
29,51
28,77
27,90
27,19
23,88
21,56

Ortam Sıc.
°C
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Nem
%
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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3.3. Kontrol Algoritması İçin Veri Sayısının Genişletilmesi

Çalışmada kullanılacak yüksek basınçlı enjektörün yakıt sevk süresi, dolayısıyla sevk edilen yakıt
miktarını tüm çalışma şartında belirleyebilmek için ön deney çalışmalarında elde edilen güç ve
devir değerleri enterpolasyon ile artırılarak çevrim başına sevk edilmesi gereken yakıt miktarı
değerleri detaylandırılmıştır. Bu bağlamda ölçülen maksimum ve minimum hız değeri arasındaki
her hız, güç ve tork değeri deneylerde alınmamıştır. 3200d/d hız değerinden başlayarak, 50 devir
aralıkla hız azaltılarak, bu hızlara karşılık gelen değerler enterpolasyon ile hesaplanmıştır. Ekte
verilen Çizelge 3 te bu yöntemle elde edilmiş değerler görülmektedir.
3.4. Enjektör Kalibrasyonu

Performans deneylerinde elde edilen sonuçlar ile hesaplanan çevrim başına püskürtülmesi gerekli
yakıt miktarının, elektronik kontrollü sistem ile yakalanabilmesi için, elektromanyetik enjektörün
farklı basınç değerleri altında, farklı açık kalma sürelerinde püskürttüğü yakıt miktarlarının
bilinmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, 900–1000–1100–1200–1300 bar çalışma basınçları için değişik açık kalma
sürelerinde enjektör yakıt püskürtme miktarları tespit edilmiştir. Deneylerde sıcaklığın zamana
bağlı hızla artış gösterdiği ve bu durumun püskürtme karakterini değiştirdiği saptanmıştır. Bu
nedenle yakıt sistemine fanlı bir soğutucu ilave edilmiş ve yakıt sıcaklığının 40oC geçmesi
engellenmiştir. Deneylerde Sartorius marka hassas terazi ile darası alınan ağzı kapalı metal
enjeksiyon kabına farklı basınç değerinde, değişik açık kalma süreleri için 1000 adet püskürtme
yapılmış ve kaptaki ağırlık değişimi gözlenmiştir. Çizelge 2 de farklı basınç değerleri için,
püskürtme süresine bağlı çevrim başına hesaplanan yakıt miktarı değişimleri verilmektedir. Bu
ölçümler ile çizelge 3’de verilen mekanik püskürtmeli motorun yakıt tüketim değerleri
eşleştirilmiş ve aynı çalışma şartının yakalanabilmesi için enjektörün kaç μs açık kalması
gerektiği hesaplanmıştır. Şekil-4 püskürtme süresine bağlı, çevrim başına püskürtülen yakıt
miktarı değişimi grafiksel olarak verilmiştir.
Çizelge 2. Enjektör püskürtme sonuçları

Püskürtme
süre μs

Püskürtme
Adedi

125
150
200
250
300
350
400
450

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

900
0,000496
0,002924
0,008566
0,013262
0,016853
0,020407
0,023531
0,026913

500

1000

0,029687 0,033449

g/cevrim

550

1000

0,031992

g/cevrim

600

1000

0,033401

g/cevrim

1000
0,001945
0,005823
0,011714
0,016738
0,020700
0,024872
0,027913
0,031106

193

1100
0,003723
0,007442
0,013690
0,019902
0,024456
0,027833
0,030869
0,033910

1200
0,005952
0,009256
0,016364
0,022798
0,027091
0,031279
0,034514

1300
0,007378
0,010912
0,018068
0,024627
0,028866
0,033433
0,037184

Miktar
g/cevrim
g/cevrim
g/cevrim
g/cevrim
g/cevrim
g/cevrim
g/cevrim
g/cevrim
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0,04

0,035

0,03

g/çevrim

0,025

0,02

0,015
900 bar

1000 bar

1200 bar

1300 bar

1100 bar

0,01

0,005

0
125

150

200

250

300

350

400

450

Püskürme süresi ms

Şekil 4. Enjektör kalibrasyon eğrisi
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500

550

600
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Çizelge 3. Maksimum ve minimum devirler arasında enterpolasyonla elde edilen değerler
Devir
d/d

Çevrim/s

be g/kWh

Güç
kW

g/sn

g/çevrim

cm3/cevrim

ms/çevrim

1

3200

26,667

359,974

3,105

0,31045

0,0116

0,0140

37,5000

2

3100

25,833

290,995

6,684

0,54026

0,0209

0,0251

38,7097

3

3050

25,417

299,690

6,859

0,57096

0,0225

0,0270

39,3443

4

3000

25,000

308,757

7,033

0,60320

0,0241

0,0290

40,0000

5

2900

24,167

306,677

6,963

0,59315

0,0245

0,0295

41,3793

6

2800

23,333

303,135

6,824

0,57463

0,0246

0,0296

42,8571

7

2700

22,500

298,574

6,681

0,55411

0,0246

0,0296

44,4444

8

2650

22,083

296,394

6,606

0,54385

0,0246

0,0296

45,2830

9

2600

21,667

295,158

6,530

0,53539

0,0247

0,0297

46,1538

10

2550

21,250

292,594

6,439

0,52333

0,0246

0,0296

47,0588

11

2500

20,833

291,157

6,344

0,51307

0,0246

0,0296

48,0000

12

2447

20,392

289,014

6,243

0,50120

0,0246

0,0295

49,0396

13

2400

20,000

289,702

6,141

0,49421

0,0247

0,0297

50,0000

14

2350

19,583

290,699

6,033

0,48717

0,0249

0,0299

51,0638

15

2300

19,167

291,642

5,925

0,47999

0,0250

0,0301

52,1739

16

2250

18,750

293,110

5,806

0,47268

0,0252

0,0303

53,3333

17

2200

18,333

295,699

5,683

0,46675

0,0255

0,0306

54,5455

18

2125

17,708

299,334

5,498

0,45714

0,0258

0,0310

56,4706

19

2100

17,500

299,795

5,438

0,45282

0,0259

0,0311

57,1429

20

2050

17,083

302,205

5,317

0,44630

0,0261

0,0314

58,5366

21

2000

16,667

304,578

5,196

0,43957

0,0264

0,0317

60,0000

22

1950

16,250

306,922

5,075

0,43264

0,0266

0,0320

61,5385

23

1900

15,833

309,114

4,940

0,42418

0,0268

0,0322

63,1579

24

1850

15,417

311,667

4,786

0,41430

0,0269

0,0323

64,8649

25

1800

15,000

314,345

4,631

0,40435

0,0270

0,0324

66,6667

26

1759

14,658

316,701

4,504

0,39619

0,0270

0,0325

68,2206

27

1700

14,167

328,347

4,342

0,39603

0,0280

0,0336

70,5882

28

1650

13,750

337,903

4,205

0,39468

0,0287

0,0345

72,7273

29

1600

13,333

347,560

4,068

0,39270

0,0295

0,0354

75,0000

30

1550

12,917

357,311

3,930

0,39010

0,0302

0,0363

77,4194

31

1500

12,500

363,505

3,780

0,38168

0,0305

0,0367

80,0000

32

1450

12,083

369,683

3,622

0,37197

0,0308

0,0370

82,7586

33

1400

11,667

375,211

3,465

0,36109

0,0310

0,0372

85,7143

34

1350

11,250

381,809

3,301

0,35006

0,0311

0,0374

88,8889

35

1300

10,833

387,439

3,149

0,33890

0,0313

0,0376

92,3077

36

1250

10,417

394,263

2,991

0,32760

0,0314

0,0378

96,0000
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3.5. PLC Kontrol Programı

Çalışmada kullanılan siemens S7-200 tipi PLC, bu marka için gelişltirlmiş Step7-Micro/WIN
yazılımı ile FBD yapısında programlanmıştır[8]. Bu program püskürtme süresi, zamanlaması ve
faz yapısı değiştirlebilecek şekilde oluşturulmuştur. Şekil -5’te bu programın, program bloğunun
yapısı görülmektedir.

Şekil 3. 20 Step7-Micro/WIN yazılımı program bloğunun yapısı
4. SONUÇ

Dizel motorlarında yapılacak yanmaya dayalı optimizasyon ve farklı yakıt çalışmalarında
motorda kullanılan yakıtın çevrim başına püskürtme süresi, faz adedi, zamanlaması ve basıncı,
optimum sonuçların hedeflendiği araştırmalarda önem taşımaktadır. Petrol fiyatlarının hızla artış
gösterdiği dikkate alındığında, günümüzde ve gelecekte alternatif yakıt çalışmalarının daha da
önem kazanacağı üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Yeni nesil araçlarda kullanılan ortak hat püskürtme sistemnin, tek silindirli motora
uygulanmış yapısının deneyseti şeması şekil-5’te ve genel görüntüsü şekil-6’da görülmektedir.
Uzun bir ar-ge ve uygulama dönemini takiben, Lombardini LDA 450 tipi klasik dizel püskürtme
sistemli bir motor, farklı yakıtların optimum çalışma noktalarının belirlenmesi olanak sağlayacak,
püskürtme avansı, süresi, faz adedi ve basıncı (600–1600 bar) değiştirilebilen bir ar-ge motoruna
dönüştürülmüştür. Enjektörün çalışma şartı(900–1300 bar) için kalibre edilmesi ile daha önce
sitemde yer alan manüel yakıt debisi ölçüm sistemi ortadan kalkmıştır. Püskürtme süresi ve
basıncına bağlı olarak çevrim başına püskürtülen yakıt hesaplanabilmektedir. Kurulan test
düzeneğine, aşırı doldurma, EGR vb. donanımların eklenmesi ile dolgu basıncı ve art gaz
miktarının etkilerinin de incelenmesi mümkün olacaktır.
Bu tip Ar-Ge amaçlı tek silindirli bir dizel motorunun bu alanda üretim yapan uluslar
arası firmalara tarafından minimum donanım ile satış bedelinin 350.000 Є olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, aynı işlevleri yerine getiren ve donanımının büyük oranda yerli kaynaklardan
sağlandığı bir sistemin 30.000 Є mertebesinde bir maliyetle kurulmuş olması, çalışmanın önemini
yansıtan diğer bir husustur.
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Şekil 5. PLC kontrollü yüksek basınç püskürtmeli Lombardini LDA450 tipi dizel motor seti

Şekil 6. PLC kontrollü Lombardini LDA450 tipi dizel motor seti resmi
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P =

M d .n
9549

τ(Tork ) =

(1)

F.L
.ηk
2

(2)

be =

V.ρ.3600
T.P

(3)

ηe =

3600
be.Hu

(4)

F: Kuvvet (N)

ηk : Kasnak verimi
ρ : Özgül ağırlık (g/cm3)
ηe : Termik verim

Md( τ ):döndürme momenti (N.m)

L: Kuvvet kolu (m)
n: Motor devri (d/d)
T: Süre (sn)

V: Hacim (cm3)
P: Güç (kW)

be: Özgül yakıt sarfiyatı (g/kWh)

Hu: Alt ısıl değer (MJ/kg)
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ABSTRACT
A low rise long span frame with energy dissipation zones in semi rigid connections, instead of beam ends, is
designed in high seismic areas and its seismic performance is evaluated analytically. To achieve this, three
story three bay symmetric frames are designed by using rigid and %60 capacity connections. Seismic
performances of these frames are evaluated and compared with eigenvalue analyses, nonlinear pushover
analyses and nonlinear time history analyses. 25 real strong ground motion records are scaled to three
earthquake levels and 150 time history analyses are conducted for two sample frames. As a result of analyses
periods, capacity curves, local and global limit states, plastic hinge occurrence locations and sequence,
maximum shear forces - maximum displacements, story drifts, beam and column stresses and chord rotations,
are determined. Finally results are compared with acceptance criteria of FEMA 356.
Keywords: Moment resisting frame, semi rigid connection, seismic performance, nonlinear pushover
analysis, nonlinear time history analysis.
ENERJİ SÖNÜMLENDİREN YARI RİJİT BİRLEŞİMLİ BİR ÇELİK ÇERÇEVENİN DEPREM
PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZET
Depremselliği yüksek bölgelerde enerji sönümlenmesinin, kiriş uçları yerine, kiriş kolon düğüm noktalarında
oluşacağı yarı rijit birleşimli, az katlı büyük açıklıklı bir çelik yapı tasarlanmış ve deprem etkileri altında
performansı analitik olarak incelenmiştir. Bu amaçla üç katlı, üç açıklıklı simetrik bir sistem, rijit ve %60
birleşim kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Ardından bu çerçevelerin deprem performansları, özdeğer, doğrusal
olmayan statik itme analizi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analizleriyle belirlenmiş ve
karşılaştırılmıştır. Dinamik analizlerde, 25 adet gerçek yer hareketi 3 farklı deprem seviyesine göre
ölçeklendirilmiş ve iki örnek çerçeveye 150 adet analiz yapılmıştır. Analizler neticesinde, çerçevelerin
periyotları, kapasite eğrileri, lokal ve global sınır durumları, plastik mafsal oluşum yerleri ve sıraları,
maksimum kesme kuvveti – maksimum deplasman değerleri, kat öteleme oranları, kiriş, kolon gerilmeleri ve
birleşim dönmeleri belirlenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar FEMA 356’da verilen kabul edilebilirlik
kriterleri ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Moment dayanımlı çelik çerçeve, yarı rijit birleşim, deprem davranışı, doğrusal olmayan
statik itme analizi, zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analiz.

*

Corresponding Author/Sorumlu Yazar: e-mail/e-ileti: ndograma@yildiz.edu.tr, tel: (212) 383 52 13

199

N.Doğramacı Aksoylar, A.Z. Öztürk

Sigma 28, 199-213, 2010

1. GİRİŞ
Moment dayanımlı çelik çerçeveli sistemler, yüksek süneklik kapasiteleri ve ekonomik tasarım
olanakları nedeniyle depremselliği yüksek bölgelerde az ve orta katlı binalarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu tip yapılarda plastik mafsalların kolonlardan önce kirişlerde oluşmasını
sağlamak ve yapının sünekliğini arttırıp, göçmesini ertelemek için güçlü kolon zayıf kiriş ilkesi
uygulanır. Az katlı büyük açıklıklı yapılarda uygulanan bu ilke gerekenden daha büyük kolon
kesitlerinin seçilmesine ve ekonomik olmayan, aşırı güvenli tasarımlara neden olabilmektedir. Bu
sorunu gidermek için özellikle Amerika’da uygulanan yöntem yapıların sadece dış çerçevelerini
yatay yük taşıyan sistemler olarak tasarlamaktır. Ancak bu yapıların başlıca dezavantajlarından
biri, sistemin yeniden dağılım imkânının sınırlı olmasıdır. Ayrıca 1994 Northridge ve 1995 Kobe
depremleri sırasında rijit birleşimli moment dayanımlı çelik yapılarda ve özellikle tamamen
kaynaklı birleşimlerde ağır ve beklenilmeyen hasarlar oluşmuş ve bu tip yapıların tasarım
yöntemlerinin gözden geçirilmesine neden olmuştur. Bu çalışmalar kapsamında tamamen
kaynaklı birleşimlere alternatif birleşim tipleri de araştırılmış ve yarı rijit birleşimlerin doğru
tasarlandığı takdirde deprem etkileri altında yeterli sünekliğe ve kararlı histeretik (çevrimsel)
davranışa sahip olduğu gösterilmiştir.
Son yıllarda yarı rijit (kısmi dayanımlı) birleşimlerin davranışı ve bu tarz birleşimli
çerçevelerin deprem performansları, araştırmacıların yoğun ilgisini çekmektedir. Yarı rijit
birleşimli çerçevelerin deprem performansını deneysel ve analitik olarak inceleyen çalışmaların
öncülüğü Nader ve Astaneh [1, 2, 3], Elnashai ve Elghazouli [4], Elnashai vd. [5] ve SAC projesi
kapsamında Maison ve Kasai [6] ile Maison vd. [7] tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda,
depremselliği yüksek bölgelerde bulunan rijit birleşimli çerçevelere alternatif olarak, enerji
sönümlendirmesinin kiriş uçları yerine kiriş kolon düğüm noktalarında sağlandığı yarı rijit
birleşimli çerçeveler incelenmiştir. Çalışmaların sonucunda yarı rijit birleşimlerin (örn. alt ve üst
başlıklar ile gövdesi korniyerli, uzatılmış alın levhalı) doğru tasarlandığı takdirde, deprem etkileri
altında yeterli sünekliğe ve kararlı histeretik davranışa sahip olduğu gösterilmiş ve depremselliği
yüksek bölgelerde kullanılabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca az katlı yapılarda, rijit birleşimli
çerçevelerin en ekonomik çözüm olmadığı ve en uygun çözümün, yarı rijit birleşimli çerçevelerle
elde edilebileceği de özellikle belirtilmiştir. Yukarıda değinilen çalışmaların yanı sıra, literatürde
yarı rijit birleşimli çerçevelerin dinamik davranışını inceleyen birçok çalışma mevcuttur.
Bunlardan bazıları Chui ve Chan [8], Lui ve Lopez [9], Awkar ve Lui [10], Foley ve Vinnakota
[11, 12], Maison vd. [13] Salazar ve Haldar [14], Akbaş ve Chen [15] tarafından yapılmıştır.
Literatürde yapılan bu çalışmalarda, depremselliği yüksek bölgelerde yapılacak yarı rijit
birleşimli çelik çerçevelerin potansiyel avantajlarından sıklıkla bahsedilmiştir. Buna rağmen, yarı
rijit birleşimli çerçevelerin bahsedilen bu avantajlarının incelendiği araştırma sayısı oldukça azdır.
Bu çalışmalarda da incelenen sistemler genellikle rijit birleşimli olarak tasarlanmış ve sadece rijit
birleşimleri, yarı rijit birleşimlerle değiştirilerek kullanılmıştır.
Bu çalışmada depremselliği yüksek bölgelerde enerji sönümlendirmesinin kiriş uçları
yerine kiriş kolon düğüm noktalarında oluşacağı yarı rijit birleşimli, az katlı büyük açıklıklı bir
yapı tasarlanmış ve deprem etkileri altında performansı analitik olarak incelenmiştir. Bu amaçla
üç katlı, üç açıklıklı simetrik bir sistem, rijit ve %60 eğilme kapasiteli (birleşimin moment taşıma
kapasitesinin kiriş kapasitesine oranı) birleşimler kullanılarak iki farklı şekilde tasarlanmış ve
deprem performansları karşılaştırılmıştır. Yarı rijit birleşimde %10 pekleşme oranı ele alınmış ve
histeretik davranışı simetrik üç doğrulu kinematik pekleşmeli olarak modellenmiştir. Ardından bu
çerçevelerin deprem performansları, özdeğer, doğrusal olmayan statik itme ve zaman tanım
alanında doğrusal olmayan dinamik analizlerle belirlenmiştir. Dinamik analizlerde 25 adet gerçek
yer hareketi 3 farklı deprem seviyesine göre ölçeklendirilmiş ve iki örnek çerçeveye toplam 150
adet analiz yapılmıştır. Sonuç olarak, her iki çerçevenin de tüm deprem seviyelerinde, kabul
edilebilirlik kriterlerini sağladığı görülmüştür. Ayrıca %60 kapasiteli birleşimlerin kullanıldığı
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çerçevenin ortalama tepe deplasmanları tasarım ve maksimum deprem seviyesinde rijit birleşimli
çerçeveden daha az olmuştur.
2. YAPININ TASARIMI VE ANALİZ PARAMETRELERİ
2.1. Yapının Tasarımı
Bu çalışmada tasarlanan örnek yapıda, tüm çerçeveler yatay yük taşıyan çerçeve olarak
düzenlenmiştir. Tasarlanan örnek yapı planda simetrik bir düzenlemeye sahiptir. Yatay yükler
kuzey güney (KG) doğrultusunda çaprazlı çerçevelerle, doğu batı (DB) doğrultusunda ise moment
dayanımlı çerçevelerle taşınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yarı rijit birleşimli moment dayanımlı
çerçevelerin deprem davranışını incelemek olduğundan, yapının KG doğrultusundaki tasarımı ve
davranışı kapsam dışında tutulmuştur. Dolayısıyla sadece DB doğrultusunda yer alan moment
dayanımlı çerçeveler tasarlanmış ve incelenmiştir. Yapıdaki tüm çerçeveler deprem yükü
taşıdığından, sadece tipik bir iç çerçevenin tasarımı yapılmıştır. Ayrıca çerçeveler süneklik düzeyi
yüksek çerçeveler olarak ele alınmıştır.
Örnek yapı simetrik üç katlı - üç açıklıklı ve 9.00m aks açıklığı kullanılarak
tasarlanmıştır. Ayrıca yapıda, ilk kat yüksekliği 4.20m, diğer katların yüksekliği de 3.60m olarak
düzenlenmiştir. Şekil 1’de örnek yapının planı ve boy kesiti verilmiştir. Analizlerde dikkate
alınan çerçeve, şekil üzerinde işaretlenmiştir.

a) Plan

b) Boy kesit

Şekil 1. Üç katlı, üç açıklıklı yapının a) planı, b) boy kesiti
Yapının tasarımında kullanılan sabit, hareketli ve deprem yükleri, ASCE 7-05 [17]
yönetmeliğine göre belirlenmiştir. Normal katlar ve çatı katı için kabul edilen düşey yük değerleri
Çizelge 1’de verilmiştir. Yapının zemin sınıfı D, kısa periyot parametresi SS = 1.50 g ve bir
saniye periyot parametresi S1 = 0.60 g olarak alınmıştır.
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Çizelge 1. Düşey yükler
Yük

Çatı Katı

Normal Kat

Sabit Yük

2

3.20 kN/m

3.20 kN/m2

Hareketli Yük

1.00 kN/m2

3.80 kN/m2

Yapıların tasarımı Amerikan yönetmeliklerine (ASCE 7–05 [17], AISC 341S1-05 [18]
ve 360-05 [19]) göre yapılmıştır. Ancak yarı rijit birleşimli çerçeveleri, depremselliği yüksek
bölgelerde yönetmeliklere tamamen uygun olarak tasarlamak mümkün değildir. Bu nedenle %60
birleşim kapasiteli çerçevenin tasarımında, birleşimlerin sahip olması gereken minimum
dayanımla ilgili olan yönetmelik maddesine uyulmamıştır. Ayrıca güçlü kolon zayıf kiriş ilkesi de
uygulanmamıştır. Bunun yerine Eurocode EN 1998-1 [29] yönetmeliğinde verilen yaklaşıma
benzer olarak, kolonların birleşimlerden daha güçlü olması sağlanmıştır. Bu amaçla AISC 341S105 [18] yönetmeliğindeki güçlü kolon zayıf kiriş ilkesi, kiriş kapasitesi yerine birleşim kapasitesi
kullanılarak uygulanmıştır. Ayrıca yarı rijit birleşimler 6 bulonlu, uzatılmış alın levhalı olarak
düzenlenmiştir. Yarı rijit birleşimlerin tasarımı AISC tasarım raporu 4’e [30] göre yapılmış ve
Eurocode EN 1993-1-8’de [31] verilen elemana dayalı yöntemle de başlangıç rijitlikleri
belirlenmiştir. Bu şekilde tasarlanan çerçevelerin kolon ve kiriş kesitleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çerçevelerin bir katındaki tüm kolonlar ve kirişler aynı kesite sahiptir. Rijit birleşimli çerçevenin
kiriş ve kolon ağırlıkları 14.3ton olurken, yarı rijit birleşimli çerçeveninki 13.4ton olmuştur.
Çizelge 2. Çerçevelerin eleman kesitleri
Kat
3. Kat
2. Kat
1. Kat

Rijit
Kolon
W12X96
W12X136
W12X152

Kiriş
W18x40
W21x62
W21x62

%60 Kapasiteli
Kolon
Kiriş
W12X96
W18x50
W12X106
W21x73
W12X120
W21x73

2.2. Analiz Platformu
Bu çalışmada çerçevelerin doğrusal olmayan statik itme ve zaman tanım alanında doğrusal
olmayan dinamik analizleri, Illinois Üniversitesi (Urbana-Champaign) Newmark Laboratuar’ında
geliştirilen Zeus-NL (Elnashai vd. [20, 21]) analiz programıyla yapılmıştır. Bu program statik ve
dinamik yükler altında iki ve üç boyutlu çelik, betonarme ve kompozit yapıların, malzeme ve
geometri bakımdan doğrusal olmayan analizlerini yapabilmektedir. Zeus-NL programında
doğrusal olmayan malzeme davranışı, “lif” (fibre) yaklaşımı kullanılarak tek noktada yığılı olarak
değil, eleman uzunluğu ve kesit yüksekliği boyunca yayılı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca
program geometrik olarak doğrusal olmayan analiz yapabildiği için, P-δ ve P-Δ etkilerinin
gerçekçi olarak göz önüne alınmasını sağlamaktadır. Zeus-NL programında statik, özdeğer,
geleneksel ve adaptif statik itme analizleri ve dinamik analizler yapılabilmektedir.
Analizlerde çelik malzeme, Zeus-NL programında tanımlı kinematik pekleşmeli bilineer
elasto plastik malzeme modeli ile tariflenmiştir Bu çalışmada çeliğin elastisite modülü
200000MPa olarak alınmıştır. AISC 2000c [22] yönetmeliği W profilleri için A992 çeliğinin
kullanılmasını önermektedir. Bu sınıftaki çeliğin minimum akma dayanımı 345MPa, beklenilen
akma dayanımı 390MPa’dır. Statik itme ve dinamik analizler yapının performans değerlendirmesi
için yapıldığından, malzeme beklenilen akma dayanımı kullanılarak modellenmiştir. Ayrıca
pekleşme katsayısı da 0.01 olarak kabul edilmiştir.
Kiriş ve kolonlar üç boyutlu kübik elasto plastik kiriş kolon elemanları kullanılarak
modellenmiştir. Bu eleman tipinde nümerik entegrasyonlar iki Gauss kesitinde yapılmaktadır. Her
bir Gauss kesitinde gerilmeler ve şekil değiştirmeler, malzeme ilişkilerine dayanan “lif” (fibre)
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yaklaşımıyla eleman uzunluğu ve kesit yüksekliği boyunca değişken olarak elde edilir. Bu
nedenle mafsal oluşması beklenen bölgelerde ayrıca mafsal tanımlaması yapmaya gerek yoktur.
Yarı rijit birleşimlerin kuvvet - deplasman ilişkileri, Zeus-NL programında bulunan
noktasal yaylarla tanımlanmıştır. Statik itme ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik
analizlerde yarı rijit birleşimlerin moment dönme ilişkileri, simetrik üç doğrulu bilineer kinematik
pekleşmeli yay elemanı (SMTR) ile modellenmiştir (Elnashai vd. [21]). Bu tip elemanlarda rijitlik
ya da dayanım azalması göz önüne alınmamaktadır. Bu nedenle birleşimlerin FEMA 356 [16]’da
tanımlanan dayanım azalması noktasına ulaşıp ulaşmadığı ayrıca kontrol edilmiştir.
Bu çalışmada rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçeveler, Zeus-NL programında iki
boyutlu olarak modellenmiştir. Kolon ve kirişler uç kısımları daha küçük boyutlu elemanlardan
oluşacak şekilde sekiz parçaya bölünmüştür. Yapıya etkiyen düşey yükler kiriş – kolon birleşim
bölgelerinden ve kirişlerin üçte bir noktalarından etkitilmiştir. Statik itme analizinde kullanılan
yatay yük dağılımı, yapının birinci moduna uygun olarak ters üçgen şeklinde tanımlanmış ve
çerçeveye kat hizalarından etkitilmiştir. Dinamik analizlerde kullanılan tüm deprem yer
hareketleri, kolon kiriş düğüm noktalarına eşdeğer yatay yük şeklinde etkitilmiştir. Ayrıca
sönümün etkisi Rayleigh sönümüyle tanımlanmıştır. Her bir çerçevenin kütle ve rijitlikle orantılı
sönüm parametreleri, birinci ve üçüncü periyotlar kullanılarak %2 sönüm oranına göre
belirlenmiştir. Her bir katın kütlesi ise kiriş kolon birleşim noktalarından yığılı olarak
tanımlanmıştır.
2.3. Davranış Kriterleri
Çerçevelerin deprem performanslarını belirlemek için yapılan statik itme ve dinamik analiz
sonuçlarının değerlendirilmesi için, taşıyıcı sistemin lokal ve global davranışlarıyla ilgili çeşitli
sınır durumlarının tanımlanması gerekmektedir.
Kiriş ve kolon elemanları için lokal akma noktası, enkesitin en uç lifinde çeliğin akma
şekil değiştirme değerini aştığı an olarak kabul edilmiştir. Birleşimler için ise bu nokta, Eurocode
EN 1993-1-8’de [31] tanımlandığı gibi, taşıma kapasitesinin %67’sinin aşıldığı an olarak kabul
edilmiştir. Yapı seviyesinde akma noktasının belirlenmesi, lokal seviyeye göre daha karmaşık bir
durumdur. Bu çalışmadaki örnek çerçevelerde akma noktası, sistemin kapasite eğrisine azaltılmış
rijitlikli elastik tam plastik idealizasyon yapılarak hesaplanmıştır. Bu idealizasyonda çerçevenin
göçme dayanımının %75’inden geçen sekant rijitliği, başlangıç rijitlik değeri olarak kabul edilmiş
ve bu rijitliğin göçme dayanımına ulaştığı deplasman ise akma deplasmanı olarak tanımlanmıştır.
Eleman seviyesinde göçme sınırının belirlenmesi, bu noktaya yakın durumlarda eleman
davranışında ani değişiklikler olduğundan, akma sınır durumuna göre daha zordur. Bu çalışmada;
kolon, kiriş ve birleşimler için FEMA 356 [16]’da verilen ilk dayanım azalma noktası (Şekil 2’de
“C” olarak gösterilmiştir.) elemanın göçme sınır durumu olarak kabul edilmiştir.

Q
Qy

b

a
1

C

B
A

D
θ veya Δ

E c

Şekil 2. Genelleştirilmiş yük – deplasman ilişkisi (FEMA 356 [16]’dan alınmıştır)
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Yapı seviyesinde göçme sınır durumunu belirlemek için ise üç ayrı kriter kullanılmıştır.
Bu kriterler; i) yatay kat ötelemesi sınırı, ii) göçme mekanizması oluşumu ve iii) yatay dayanımda
azalmadır. Kat ötelemesi (KÖ) sınırı en temel ve en sık kullanılan göçme kriteridir. Literatürde
KÖ sınır durumu için çeşitli değerler önerilmiştir (Broderick ve Elnashai [23], Elghazouli vd.
[24], vb.). FEMA 356 [16] yönetmeliği ise moment dayanımlı çelik çerçevelerin kat öteleme
sınırını, can güvenliği (CG) performans seviyesi için %2.5 ve göçmenin önlenmesi (GÖ)
performans seviyesi için %5 olarak vermiştir. Bu çalışmada KÖ sınırı olarak, hem yönetmeliğin
verdiği sınırlar hem de literatürde yapılan çalışmalarda önerilen %3 değeri kullanılmıştır. Ayrıca
ilk göçme mekanizması oluşma anı da global göçme noktası olarak değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada en kesitin her iki ucunun en uzak noktası, akma şekil değiştirme değerine ulaştığında,
plastik mafsal oluştuğu (Broderick ve Elnashai [23]; Elghazouli vd. [24]) kabul edilmiştir. Bu
sınır durumlarına ek olarak yapının yatay dayanım kapasitesinin %10 azalması da göçme kriteri
olarak kabul edilmiştir.
2.4. Yer Hareketi Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi
Dinamik analizlerde, yapının bulunduğu bölgenin zemin karakteristiği belirli ise, buranın
sismolojik ve geoteknik koşullarını yansıtan kayıtlar, uygun yer hareketlerinden seçilebilir. Aksi
takdirde kullanılacak yer hareketi kaydı tasarım deprem seviyesini yansıtacak şekilde
ölçeklendirilmelidir. Bu çalışmada kullanılan gerçek yer hareketleri ATC 63 [25] yönetmeliğinde
önerilen kayıt setleri göz önüne alınarak, deprem büyüklüğüne, kaynak mekanizmasına, faya olan
uzaklığa, zemin koşullarına ve PGA / PGV oranına göre seçilmiştir.
Sawada vd. [26] çalışmasında düşük PGA / PGV oranlı yer hareketlerinin, geniş
davranış spektrumu, baskın düşük frekans, uzun etkin süre, orta ve yüksek büyüklüklü deprem ve
uzak merkez üssü mesafe özelliklerine sahip olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde yüksek
PGA / PGV oranlı kayıtların ise dar davranış spektrumu, baskın yüksek frekans, kısa etkin süre,
küçük ve orta büyüklüklü deprem ve kısa merkez üssü mesafe özelliklerine sahip olduğunu
belirtmiştir. Broderick ve Elnashai [23], Elnashai ve McClure [27] çalışmalarında ise zemin
şartlarının tam olarak bilinmediği bölgelerde yapılan yapıların deprem davranışlarını incelemek
için bu yaklaşım kullanılmıştır. Rijit yapılarda, PGA / PGV oranı yüksek olan yer hareketi
kayıtları daha etkili olurken, daha esnek yapılarda, PGA / PGV oranı düşük olan yer hareketi
kayıtları etkili olmaktadır. PGA / PGV oranı için yaklaşık aralıklar:
Düşük
Orta
Yüksek

PGA / PGV < 0.8
0.8 < PGA / PGV ≤ 1.2
PGA / PGV > 1.2

şeklinde verilmiştir. Burada PGA değeri (g) ve PGV değeri (m/sn) cinsinden verilmiştir.
Seçilen faya uzak ve yakın yer hareketi kayıtları sırasıyla Çizelge 3’de ve Çizelge 4’de
verilmiştir. Ayrıca her bir gruptaki yer hareketi kayıtları PGA / PGV oranlarına göre de
sınıflandırılmıştır.
Yer hareketi kayıtları kendilerine has özellikleri (örn. maksimum yer ivmesi, etkin
süreleri, frekans içeriği v.b.) açısından çeşitlilik gösterirler. Yer hareketinin bir girdi parametresi
olarak deprem talebi üzerindeki etkisini incelemek için aynı şiddet seviyelerine sahip kayıtların
kullanılması zorunludur. Bu nedenle yer hareketi kayıtlarının benzer bir şiddet seviyesi
göstermesi için ölçeklendirmesi gerekir. Ölçeklendirme işlemi temelde iki adımdan oluşur. İlk
olarak kayıtlar, aralarında olabilecek büyük farkları gidermek amacıyla normalize edilir. Daha
sonra normalize edilen kayıtlar belirli bir deprem etkisini yansıtmak için ölçeklendirilir.
Bu çalışmada yer hareketi kayıtları öncelikle spektrum hız şiddeti (Housner [28])
metodu kullanılarak normalize edilmiş, ardından ASCE 7-05’de verilen ölçeklendirme yöntemine
göre ölçeklendirilmiştir. Spektrum şiddetiyle ölçeklendirme metodunun temeli olan Housner
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çalışmasında, belirli bir bölgedeki deprem etkisi spektrum şiddetiyle ifade edilmiş ve bu değer
0.1sn ile 2.5sn periyot aralığında elastik hız spektrumunun altında kalan bölgenin alanı olarak
tanımlanmıştır:
2.5

SI H = ∫ Sv (T , ξ )dT
0.1

burada Sv hız spektrumu eğrisi, T titreşim periyodu ve ξ sönüm katsayısıdır. Bu çalışmada
Housner’in çalışmasındaki entegrasyon sınırlarından farklı olarak yapının periyoduna bağlı
entegrasyon sınırları kullanılmıştır. Bu sınırlar 0.8T ile 1.5T olarak alınmıştır. Ayrıca normalize
edilen kayıtlar, ortalama ivme spektrumları, 0.8T ile 1.5T arasında tasarım spektrumunun üstünde
kalacak şekilde ölçeklendirilmiştir.
Çizelge 3. Faya uzak yer hareketi kayıtları
No

Yıl

Deprem

1

1999

Kocaeli

2

1989

Loma Prieta

3

1995

Kobe

4

1999

Kocaeli

5

1979

Imper.Valley

PGA
PGV

Mes.
(km)a

Zem.
Sınıfıb

Bileşeni

PGA
(g)

Düzce

15.4

D

DZC180

0.312

0.531

6.9

Emeryville

77.0

D

EMY260

0.260

0.633

6.9

Shin Osaka

19.2

D

SHI090

0.212

0.760

7.5

Düzce

15.4

D

DZC270

0.358

0.772

6.5

El Centro#11

12.5

D

HE11140

0.380

0.903

M
7.5

Kayıt
İstasyonu

(g/ms-1)

6

1994

Northridge

6.7

CanyonCount

12.4

D

LOS000

0.410

0.953

7

1989

Loma Prieta

6.9

Emeryville

77.0

D

EMY350

0.215

1.000

8

1976

Friuli

6.5

Tolmezzo

15.8

C

ATMZ270

0.315

1.023

9

1999

Düzce

7.1

Bolu

12.0

D

BOL000

0.728

1.291

10

1992

Cape Mend.

7.0

Rio Dell Ov.

14.3

D

RIO360

0.549

1.304

11

1995

Kobe

6.9

Nishi Akashi

7.1

C

NIS090

0.503

1.374

12

1989

Loma Prieta

6.9

Capitola

15.2

D

CAP000

0.529

1.449

13

1989

Loma Prieta

6.9

Capitola

15.2

D

CAP090

0.443

1.512

2.5. Yapılan Analizler
Rijit ve %60 kapasiteli çerçevenin elastik periyotlarının ve mod şekillerinin belirlenmesi için
özdeğer analizleri yapılmıştır. Çerçevelerin statik itme analizleri yer değiştirme kontrollü olarak
ve kuvvet bazlı artımsal yatay yükler etkitilerek gerçekleştirilmiştir. Artımsal yatay yükler
uygulanmadan önce yapıya sabit düşey yükler etkitilmiştir. Çerçevelere kat hizalarından etkitilen
artımsal yatay yükler, yönetmeliğin (ASCE 7-05 [17]) önerdiği ve yapının etkin moduna yakın
olan dağılımla (ters üçgen) uygulanmıştır. Bu yükler, kontrol noktasının seçilen yer değiştirme
değerine ulaşmasına kadar monotonik olarak artırılmıştır. Bu analizler sonucunda çerçevelerin
kapasite eğrileri, lokal ve global akma ve göçme sınır durumları belirlenmiştir. Ayrıca
çerçevelerin dinamik analizleri 11 farklı depremden elde edilen 25 adet gerçek deprem yer
hareketi kaydı altında yapılmıştır. Bu yer hareketlerinin 13’ü faya uzak, 12’si ise faya yakın yer
hareketlerinden oluşmaktadır. Bu analizlerin sonucunda yapıların maksimum kesme kuvvetimaksimum deplasman değerleri, kat ötelemeleri, kolon ve kiriş gerilmeleri ve birleşim dönmeleri
belirlenmiştir.
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Çizelge 4. Faya yakın yer hareketi kayıtları
No

Yıl

Deprem

M

1

1999

Düzce

7.1

2

1999

Düzce

7.1

3

1994

Northridge

6.7

PGA
PGV

Mes.
(km)a

Zem.
Sınıfıb

Bileşeni

PGA
(g)

Düzce

6.6

D

DZC180

0.348

0.580

6.6

D

DZC270

0.535

0.641

5.3

C

SYL360

0.843

0.650

Kayıt
İstasyonu

(g/ms-1)

4

1999

Kocaeli

7.5

Düzce
Slymar O.
V.
İzmit

7.2

B

IZT090

0.220

0.738

5

1992

Erzincan

6.7

Erzincan

4.4

D

ERZEW

0.496

0.771

6

1976

6.8

Karakyr

5.5

C

GAZ090

0.718

1.003

7

1989

6.9

Corralitos

3.9

C

CLS000

0.644

1.167

8

1992

7.0

Cape Mend.

7.0

C

CPM000

1.497

1.175

9

1979

Gazli
Loma
Prieta
Cape
Mend.
Imp. Valley

6.5

Bonds Cor.

2.7

D

HBCR140

0.588

1.301

10

1994

Northridge

6.7

Arleta

8.7

D

ARL360

0.308

1.328

11

1979

Imp. Valley

6.5

Bonds Cor.

2.7

D

HBCR230

0.775

1.688

12

1985

Nahanni

6.8

Site 1

9.6

C

S1010

0.978

2.126

1

1999

Düzce

7.1

Düzce

6.6

D

DZC180

0.348

0.580

a

En yakın uzaklık
b
ASCE 7-05 yönetmeliği Tablo 20.3-1’e göre VS (kayma dalgası hızı) = 760 – 1500 m/sn için B,

VS = 360 – 760 m/sn için C ve VS = 180 – 360 m/sn için D verilmiştir.
3. ANALİZ SONUÇLARI
3.1. Özdeğer Analizleri
Yapıların özdeğer analizlerinden elde edilen ilk üç periyodu Çizelge 5’de verilmiştir. Birleşim
rijitliğinin azalması periyotların artmasına yol açmıştır. %60 birleşim kapasiteli çerçevenin, rijit
çerçeveye göre birinci, ikinci ve üçüncü periyotlarındaki artış sırasıyla %14, %11 ve %12
olmuştur. Yapıların periyotlarındaki bu artış deprem tasarımları için oldukça önemlidir. Yapıların
yatay rijitliklerinin azalması nedeniyle yatay yer değiştirmeler artmaktadır. Diğer taraftan uzun
periyotlu yapılara etkiyecek deprem yükü de daha azdır.
Çizelge 5. Elastik periyotlar
Çerçeve Tipi
Rijit
% 60 kapasiteli
Artış

1. Periyot
0.767
0.874
%14

2. Periyot
0.251
0.278
%11

3. Periyot
0.130
0.146
%12

3.2. Statik İtme Analizleri
Rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçevelerin statik itme analizleri sonucunda elde edilen taban
kesme kuvveti – tepe deplasmanı ilişkisi Şekil 3’de verilmiştir. Ayrıca çerçevelerin deprem
tasarımında kullanılan taban kesme kuvveti değeri de şekil üzerinde gösterilmiştir. Beklenildiği
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üzere birleşimin taşıma kapasitesindeki azalma, çerçevenin başlangıç rijitliğini ve toplam yatay
yük taşıma kapasitesini azaltmıştır.
Çerçeve elemanlarının akma ve göçme sınır durumlarının gerçekleşme anlarına karşı
gelen tepe deplasman değerleri Çizelge 6’da verilmiştir. Analiz sonuçlarından görüldüğü üzere
rijit birleşimli çerçevelerde ilk akma kiriş elemanında gerçekleşirken, yarı rijit birleşimli
çerçevelerde ilk akma birleşimlerde ve rijit çerçeveye nispeten oldukça erken bir zamanda
meydana gelmiştir. Ayrıca yarı rijit birleşimli çerçevede kolon akması rijit birleşimli çerçeveye
göre daha geç bir tepe deplasmanında gerçekleşmiştir. Rijit birleşimli çerçeve kolonlarının
899mm tepe deplasmanında göçme sınır durumuna ulaşmasına rağmen yarı rijit birleşimli
çerçevenin kolonlarında göçme sınır durumuna ulaşılmamıştır. Buna karşılık yarı rijit birleşimli
çerçevenin birleşimlerinde göçme sınır durumuna 573mm tepe deplasmanında ulaşılmıştır.
Rijit ve %60 kapasiteli çerçevelerin incelenen global göçme sınır durumlarına karşı
gelen tepe deplasman değerleri Çizelge 7‘de verilmiştir. Ayrıca bu sınır değerlerin gerçekleşme
anları Şekil 3’de verilen kapasite eğrisi üzerinde gösterilmiştir.

%3 Kat
ötelemesi

Göçme
mek.

Kolon
DA

Birleşim
DA

Şekil 3. Kapasite eğrileri ve global göçme sınırları
Çizelge 6. Lokal sınır durumlarının gerçekleşme tepe deplasmanları (mm)
Çerçeve Tipi
Rijit
% 60 kapasiteli

Kiriş
105
-

Lokal Akma
Kolon
Birleşim
139
156
39

Kiriş
-

Lokal Göçme
Kolon
Birleşim
899
573

Çizelge 7. Global göçme sınırlarının gerçekleşme deplasmanları (mm)
Çerçeve Tipi
Rijit
% 60 kapasiteli

%3 Kat
Ötelemesi
303
294

Göçme
Mek.
662
532

Dayanım
Azalması
-

Yapıların global akma noktası belirlenirken her bir global göçme sınır durumu ayrı ayrı
ele alınmıştır. Çerçevelerin global akma noktaları, bu sınır durumlarına göre kapasite eğrilerine
azaltılmış rijitlikli bilineer elastik tam plastik idealizasyon yapılarak bulunmuştur. Göçme
mekanizması oluşması sınır durumuna göre elde edilen bilineer idealizasyon Şekil 3’de
gösterilmiştir. Çerçevelerin elde edilen akma deplasmanları ise Çizelge 8‘de verilmiştir.
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Çizelge 8. Global akma sınırlarının gerçekleşme deplasmanları (mm)
Çerçeve Tipi
Rijit
% 60 kapasiteli

%3 Kat
Ötelemesi
190
197

Göçme
Mek.
217
218

Dayanım
Azalması
-

Statik itme analiziyle rijit birleşimli ve %60 kapasiteli çerçevelerde oluşan plastik
mafsal oluşum yerleri ve sıraları Şekil 4’de verilmiştir. Rijit çerçevede plastik mafsallar kiriş ve
kolon uçlarında, yarı rijit çerçevede ise kiriş - kolon birleşim bölgelerinde ve kolon uçlarında
oluşmuştur. Her iki yapının da göçme mekanizmasını, kiriş mekanizmaları oluşturmuştur. %60
birleşim kapasiteli çerçevede en alt kolonların alt uçları hariç hiçbir kolonda plastik mafsal
oluşmamıştır. Buna karşın rijit birleşimli çerçevenin ikinci ve üçüncü kat kolonlarında plastik
mafsallar oluşmuştur.

a) Rijit birleşimli

b) %60 kapasiteli birleşimli

Şekil 4. Plastik mafsal oluşum yerleri ve sırası
Son olarak hedef deplasman değerleri, FEMA 356’da verilen katsayılar yöntemine göre,
rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçeveler için sırasıyla 137mm ve 156mm olarak hesaplanmıştır.
Belirlenen hedef deplasman değerine göre yapılan kabul edilebilirlik kontrolleri, her iki çerçevede
de sağlanmıştır.
3.3. Dinamik Analizler
25 adet yer hareketi kaydı üç farklı deprem seviyesi için ölçeklendirilmiş ve 75 adet kayıt
üretilmiştir. Ele alınan üç farklı deprem seviyesi: i) Tasarım deprem seviyesi, ii) Maksimum
deprem seviyesi (1.5xTasarım Depremi) ve iii) 1.33xMaksimum deprem seviyesidir. Her bir
örnek çerçevenin, elde edilen 75 adet yer hareketi altında dinamik analizi yapılmıştır. Rijit ve yarı
rijit birleşimli çerçevelerin global davranışları hakkında daha iyi bir değerlendirme yapabilmek
için dinamik analiz sonucu elde edilen maksimum taban kesme kuvveti – maksimum tepe
deplasmanı değerleri, statik itme analizinden elde edilen kapasite eğrileri ile karşılaştırılarak Şekil
5’de verilmiştir.

208

Seismic Performance of a Moment Resisting Frame …

Sigma 28, 199-213, 2010

Şekil 5. Taban kesme kuvveti – tepe deplasmanı ilişkisi
Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi yapı elastik sınırlar içinde olduğunda, statik
itme ve dinamik analiz sonuçları birbirlerine daha yakın sonuçlar vermiştir. Yapının elastik ötesi
davranışında ise dinamik analizlerle statik itme analizi arasındaki fark artmıştır. Ayrıca yarı rijit
birleşim kullanılması, çerçevede oluşan taban kesme kuvvetini azaltmıştır.
Dinamik analizler sonucunda çerçevelerin maksimum tepe deplasmanları ve her katın
yatay öteleme değerleri tasarım, maksimum ve maksimum depremin 1.33 katı için belirlenmiştir.
Rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçevelerin, 25x3 yer hareketi kaydı altında elde edilen tepe
deplasman oranları karşılaştırmalı olarak Şekil 6’da gösterilmiştir. Ayrıca her deprem seviyesi
için rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçevelerin her katındaki minimum, maksimum ve ortalama
kat öteleme oranları ise sırasıyla Çizelge 9 ve Çizelge 10’da verilmiştir.
1.33xMak.
Deprem
Seviyesi
Maksimum
Deprem
Seviyesi
Tasarım
Deprem
Seviyesi

Şekil 6. Tepe deplasman oranları
Şekil 6’dan da görüldüğü üzere tüm deprem seviyeleri için 25 adet yer hareketi altında
hem rijit birleşimli, hem de %60 birleşim kapasiteli çerçevenin ortalama tepe deplasman oranları
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kabul edilebilirlik sınırlarını (tasarım deprem seviyesi için %2.5 ve maksimum deprem seviyesi
için %5) sağlamıştır. Ayrıca %60 birleşim kapasiteli çerçevenin ortalama tepe deplasmanları
tasarım ve maksimum deprem seviyelerinde rijit birleşimli çerçeveden daha küçüktür.
Çizelge 9. Rijit birleşimli çerçevenin kat öteleme oranları
Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat

Tasarım Depremi
Min
Ort.
Maks.
0.010
0.021
0.014
0.013
0.022
0.018
0.010
0.025
0.016

Maksimum Deprem
Min
Ort.
Maks.
0.013
0.026
0.019
0.018
0.031
0.023
0.014
0.039
0.021

1.33xMaks. Deprem
Min
Ort.
Maks.
0.017
0.038
0.025
0.023
0.037
0.028
0.018
0.044
0.026

Çizelge 10. %60 birleşim kapasiteli çerçevenin kat öteleme oranları
Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat

Tasarım Depremi
Min
Ort.
Maks.
0.009
0.019
0.013
0.013
0.022
0.016
0.010
0.026
0.015

Maksimum Deprem
Min
Ort.
Maks.
0.011
0.028
0.018
0.017
0.029
0.023
0.015
0.034
0.023

1.33xMaks. Deprem
Min
Ort.
Maks.
0.015
0.044
0.023
0.023
0.042
0.030
0.022
0.041
0.030

Rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçevelerin, tüm katlarında oluşan ötelemeler kabul
edilebilirlik şartlarını tüm deprem seviyelerinde ve tüm yer hareketi kayıtları altında sağlamıştır.
Rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçevelerin ortalama kat öteleme değerleri her kat ve her deprem
seviyesi için Çizelge 11’de karşılaştırılmıştır.
Çizelge 11. Çerçevelerin ortalama kat ötelemelerinin karşılaştırılması
Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat

Tasarım Depremi
Ort. KÖ
Oran
Rijit
%60
0.014
0.013
%90
0.018
0.016
%90
0.016
0.015
%96

Maksimum Deprem
Ort. KÖ
Oran
Rijit
%60
0.019
0.018
%93
0.023
0.023
%99
0.021
0.023 %107

1.33xMaks. Deprem
Ort. KÖ
Oran
Rijit
%60
0.025
0.023
%94
0.028
0.030 %106
0.026
0.030 %117

Çizelge 11’den görüldüğü üzere %60 birleşim kapasiteli çerçeveninin ortalama kat
ötelemeleri, rijit birleşimli çerçeveye göre tasarım deprem seviyesinde %4 ~ %10 arasında
azalmıştır. Maksimum deprem seviyesinde %7 azalma ve %7 artma, 1.33xMaksimum deprem
seviyesinde ise %6 azalma ve %17 artma gözlenmiştir.
Ayrıca dinamik analizler sonucunda rijit ve %60 birleşim kapasiteli çerçevenin her katı
için maksimum kolon gerilme değerleri, tasarım, maksimum ve maksimum depremin 1.33 katı
için belirlenmiştir. Çerçevelerin ortalama kolon gerilme değerleri her kat ve her deprem seviyesi
için Çizelge 12’de verilmiştir.
%60 birleşim kapasiteli çerçevenin tasarımında, rijit çerçeveye göre daha küçük kolon
kesitleri seçilmiştir (Çizelge 2). Ancak, %60 birleşim kapasiteli çerçevede rijit çerçeveye göre
birleşim kapasitesi azalmasına rağmen, 3. katta mümkün olan en küçük kolon kesiti
kullanıldığından kolon boyutunda bir değişiklik olmamıştır. Kolonlarda oluşan gerilmeler
incelenirken, kolon boyutlarındaki bu değişim de göz önüne alınmalıdır.
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Çizelge 12. Çerçevelerin ortalama kolon gerilmeleri (MPa)
Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat

Tasarım Depremi
Ort. KÖ
Oran
Rijit
%60
393
383
%98
339
290
%85
301
237
%79

Maksimum Deprem
Ort. KÖ
Oran
Rijit
%60
404
398
%99
385
342
%89
359
289
%80

1.33xMaks. Deprem
Ort. KÖ
Oran
Rijit
%60
416
408
%99
392
372
%95
384
325
%85

Çizelge 12’den de görüldüğü gibi, %60 birleşim kapasiteli çerçevelerin ortalama kolon
gerilmeleri her katta ve her deprem seviyesinde rijit çerçevenin ortalama kolon gerilmelerinden
daha azdır. Tasarım deprem seviyesi için bu azalma % 2 ile %21 arasında, maksimum deprem
seviyesinde %1 ile %20 arasında, 1.33xMaksimum deprem seviyesi için de %1 ile %15 arasında
olmuştur. Azalmalar kolon kesitlerinin değişmediği 3. katta diğer katlara nazaran daha büyüktür.
%60 birleşim kapasiteli çerçevenin, her kat birleşimlerinde oluşan maksimum dönme
değerleri tasarım, maksimum ve maksimum depremin 1.33 katı için analizler sonucunda
belirlenmiştir. %60 birleşim kapasiteli çerçevenin her kat ve her deprem seviyesi için minimum,
maksimum ve ortalama birleşim dönme değerleri Çizelge 13’de verilmiştir.
Çizelge 13. %60 birleşim kapasiteli çerçevenin minimum, ortalama ve maksimum
birleşim dönmeleri (rad)
Kat
1. Kat
2. Kat
3. Kat

Tasarım Depremi
Min
Ort.
Maks.
0.009
0.022
0.014
0.008
0.020
0.012
0.007
0.026
0.013

Maksimum Deprem
Min
Ort.
Maks.
0.013
0.030
0.021
0.013
0.027
0.020
0.013
0.036
0.021

1.33xMaks. Deprem
Min
Ort.
Maks.
0.020
0.045
0.028
0.019
0.036
0.027
0.018
0.042
0.029

Tüm deprem seviyeleri için, 25 adet yer hareketi kaydı altında %60 birleşim kapasiteli
çerçevenin her katında ortalama birleşim dönme değerleri, kabul edilebilirlik sınırlarını (uzatılmış
alın levhalı bulonlu birleşimin ince levha davranışı için, tasarım deprem seviyesinde 0.028rad ve
maksimum deprem seviyesinde 0.035rad) sağlamıştır. Ancak sonuçlar kayıt bazında tek tek
incelendiğinde, tasarım deprem ve maksimum deprem seviyesi için yapılan 50 adet analizden
sadece 1 tanesinde (maksimum deprem seviyesinde, 3.katta) kabul edilebilirlik sınırı aşılmıştır.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada depremselliği yüksek bölgelerde enerji sönümlenmesinin kiriş uçları yerine kiriş
kolon düğüm noktalarında oluşacağı %60 taşıma kapasiteli yarı rijit birleşimli bir yapı tasarlanmış
ve yer hareketleri altında deprem performansı analitik olarak incelenmiştir. Ayrıca aynı yapı rijit
birleşimli olarak da tasarlanmış ve yer hareketleri altındaki davranışı %60 birleşim kapasiteli yapı
ile karşılaştırılmıştır. Tasarlanan %60 birleşim kapasiteli çerçevelenin kolon ve kirişlerinin toplam
ağırlığı, rijit birleşimli çerçeve ağırlığından %6 daha azdır.
%60 birleşim kapasiteli çerçevenin periyodu, hem kesitlerin azalmasıyla hem de yarı
rijit birleşimlerin kullanılmasıyla rijit çerçeveye göre artmış, dolayısıyla çerçeveye gelen deprem
yükleri azalmıştır. Yapılan statik itme analizleri sonucunda yarı rijit birleşimli çerçevenin taşıma
kapasitesinin azaldığı ve göçme sınır durumlarına rijit çerçeveye göre daha erken ulaşıldığı
görülmüştür. 25 adet yer hareketi altında yapılan dinamik analizler neticesinde, %60 birleşim
kapasiteli çerçevede daha az taban kesme kuvveti oluştuğu ve ortalama tepe deplasmanlarının
tasarım ve maksimum deprem seviyesinde rijit birleşimli çerçeveden daha az olduğu görülmüştür.
Ayrıca yarı rijit birleşimli çerçevede oluşan kolon gerilmeleri rijit çerçevede oluşanlardan daha az
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olmuştur. Bu azalma kolon kesitlerinin her iki çerçevede de aynı olduğu üçüncü katlarda %15 ila
%21 arasında değişmiştir.
Sonuç olarak her iki çerçeve kolonlarının, kirişlerinin, birleşimlerinin ve kat
ötelemelerinin tüm deprem seviyeleri için kabul edilebilirlik şartlarını sağladığı ve deprem etkileri
altında yeterli ve güvenilir bir performansa sahip oldukları görülmüştür.
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ABSTRACT
During the supplier selection evaluation, many factors like tangible, intangible, financial and non-financial
etc. must be considered. In literature, many multi criteria decision making (MCDM) methods have been used
for supplier selection problems. Exposing a different strategy in supplier selection and using the Generalized
Choquet Fuzzy Integral (GCFI) algorithm with the proposed supplier evaluation model in which the
dependent criteria are evaluated, more effective results are obtained. The effect of dependent criteria over an
alternative selection is taken into account. It is obtained that a firm in textile sector has determined the best
alternative out of its suppliers.
Keywords: Supplier evaluation, generalized choquet fuzzy integral, multi criteria decision making.
ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROBLEMİNE BULANIK CHOQUET
İNTEGRALİ YAKLAŞIMI
ÖZET
Tedarikçi seçiminin değerlendirilmesinde soyut, somut, finansal olan ve finansal olmayan vb. birçok faktör
üzerinde durulmaktadır. Literatürde, tedarikçi seçimi problemlerinde kullanılan çok ölçütlü kara verme
yöntemleri yer almaktadır. Tedarikçi seçimine farklı bir bakış açısı getirmek ve kurulan tedarikçi
değerlendirme modeli sayesinde birbiri ile bağımlı olan ölçütlerin değerlendirilmesinde Genelleştirilmiş
Choquet Bulanık İntegrali (GCBİ) algoritması kullanılarak daha etkin sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
Bağımlı ölçütlerin alternatif seçimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tekstil sektöründeki bir işletmenin çalıştığı
tedarikçileri arasından en iyi alternatifi belirlemesi sağlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tedarikçi değerlendirme, genelleştirilmiş choquet bulanık integrali, çok ölçütlü karar
verme.

1. GİRİŞ
Uygun tedarikçi seçiminde birtakım finansal olan ve olmayan, soyut ve somut, iç ve dış
faktörlerin etkisi göz önünde bulundurulacağından çok ölçütlü karar verme araçlarından birini
kullanmak uygun olacaktır.
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Birçok ölçüt, alt-ölçüt ve belirleyicilerin söz konusu olduğu, karar ölçütleri
seviyelerinin birbiri ile bağımlı olduğu ve birçok ölçütün dilsel olarak ifade edilemediği müphem
durumlarda AHP’den üstün yönleri de dikkate alınarak Bulanık ANP yöntemi tercih edilmiştir.
Bunun yanında birbiri ile bağımlı olan ölçütler arasındaki ilişkinin derecesini ölçmek için
Choquet integralinin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Tedarikçi seçimi, birtakım birbiriyle çatışmalı faktörden etkilenen çok ölçütlü karar
verme (MCDM) problemi olduğundan, satın alma yöneticisinin analiz etmesi gereken birtakım
ölçütler bulunmaktadır. Alternatif kümeleri arasından değerlendirme yapacak olan karar vericileri
destekleyen MCDM teknikleri bu konuda önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, satın alma
koşullarına bağlı olarak ölçütlere önem derecelerine göre ağırlık verilir [1].
Sugeno [2] tarafından ortaya koyulan bir esnek bütünlük operatörü olan Choquet
integrali ağırlıklı ortalama metodu, sıralı ağırlıklı ortalama operatörü ve maks-min operatörünün
genelleştirilmiş bir şeklidir.
Bu çalışmada, çok ölçütlü karar vermede ağırlıklı olarak kullanılan Bulanık Analitik Ağ
Prosesi (ANP) yöntemlerinde yapılan hesaplama ve ikili karşılaştırma matrislerinin
yoğunluğundan arındırılarak, tedarikçi seçiminde bağımlı ölçütlerin değerlendirilmesi amacıyla
Genelleştirilmiş Choquet Bulanık İntegrali (GCBİ) kullanılarak daha etkin sonuçlar elde edilmeye
çalışılacaktır.
2. ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME
Dickson [3], satın alma yöneticilerinin yapmış olduğu bir araştırmaya dayanarak ilk defa tedarikçi
seçimine ilişkin 23 ölçütü tanımlamış ve analiz etmiştir. Kalite ölçütünün dağıtım ve geçmiş
performansın önünde en önemli ölçüt olduğunu ortaya koymuştur.
Gaballa [4], gerçek bir olayda matematik programlamayı kullanan ilk araştırmacıdır.
Tam sayılı programlamayı satın alma, dağıtım ve envanter maliyetlerini minimize etmek için
kullanmıştır.
Weber ve Current [5], tedarikçi seçiminde birbiriyle çelişen ölçütlerin analizinde çok
amaçlı bir yaklaşımı tercih etmiştir.
Ribeiro [6], bulanık MCDM yöntemlerini özetlemiştir. Bu çalışmada ölçütlere bağlı
olarak iki farklı yaklaşımı ayırt etmek mümkündür. İlkinde, cj ölçütü bir bulanık küme olarak
kabul edilirse, bu bulanık ölçüte göre ai alternatiflerinin üyelik derecelerine göre vij değerleri
belirlenir. Öte yandan, cj ölçütünün olası değerleri belirsiz olarak kabul edilirse, vij değerleri sözel
ifadeler haline gelir. Bu durumda her bir sözel ifade bulanık küme olur.
Ghodsypour ve O’Brien [7], satın alma faaliyetinde niteliksel ve niceliksel faktörleri
birlikte ele alan bütünleşik bir AHP-LP modeli kurmuştur.
Karpak vd. [8], maliyetleri düşürerek dağıtım güvenilirliği ve kaliteyi artıran hedef
programlama modeli kurmuştur.
Degraeve ve Roodhooft [9], matematik programlama ile toplam maliyet yaklaşımını ele
alan bir model üzerinde durmuştur.
Ghodsypour ve O’Brien [10] net fiyat, depolama ve sipariş maliyeti ve dağıtımı içeren
toplam lojistik maliyetini minimize edecek karmaşık tamsayılı doğrusal olmayan programlama
yaklaşımını ele almıştır.
Lin ve Chang [11], TOPSIS yöntemi ile siparişlerin alınması ve tedarikçi seçimi
maliyetlerinin belirlenmesinde sabit ve esnek miktarlı MIP modeli üzerinde durmuştur.
Choquet [12] ve Sugeno [2], bulanık değerleri oluşturmak için bulanık integralleri tanımlayarak
fikir birliğine varmıştır. Bulanık ölçülerden oluşan ağırlık değerleri; f:S→[0,1] fonksiyonu ile
tanımlanmış ve S’nin herhangi bir alt kümesinin önem derecesi de bu fonksiyondan elde
edilmiştir.
Guo vd. [13] bulanık değerli bulanık ölçüleri tanıtarak, genelleştirilmiş bulanık integral
hakkında özelliklere çalışmalarında yer vermişlerdir.
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Marichal ve Roubens’in [14] çalışmalarında toplanma operatörü olarak kullanılan
Sugeno integrali çoklu ölçütler için analiz edilmiştir. Toplanma operatörleri arasında bazı
istenilen özelliklere sahip olduğu ispatlanmıştır.
Godo ve Torra [15], Choquet integralini genişleterek sıra değerler oluşturmuştur.
Choquet integrali sayesinde; WM, OWA ve WOWA operatörleri ile yapılamayan kaynaklar
arasındaki bağımlılığı ölçmeyi başarmışlardır.
Auephanwiriyakul vd. [16], standart Choquet bulanık integrali ile genelleştirilmiş
Choquet bulanık integralini karşılaştırmıştır.
Tzeng vd. [17], λ-bulanık değerini temel alarak bulanık yoğunluk ve bulanık integrali
belirleyen etkin bir algoritma ortaya koymuştur. Kurumsal intranet web ağları örnek olayı
üzerinden Choquet integral modeli için λ-bulanık değeri hiyerarşik yapısı incelenmiştir.
Yao vd. [18], daha farklı bir alanda, bulanık integral yöntemini temel alan bulanık nakit
talepleri ile optimal nakit yönetimi politikalarını analiz etmiştir.
Meyer ve Roubens [19], sıralama oluşturma ve alternatif kümelerinden en iyisinin
seçilmesini öneren çok ölçütlü karar destek yaklaşımını ele almıştır.
Tesfamariam ve Lindberg [20], imalat sistemi tasarımında toplam analizinin uygun
olmayan alternatiflerin erken aşamalarda elenmesine yardımcı olan kullanışlı bir yaklaşım olduğu
ortaya koymuşlardır. Örnek olay ile rekabetçi sistem konfigürasyonu içinden en iyi olanın
seçilmesi sağlanmıştır.
Adamides ve Voutsina [21], stratejik yönetimin rekabetçi bakış açısı temel alındığında,
iş süreçlerinin oluşturulmasında kaynak ve kapasite kullanımı gibi imalat ve pazarlama
stratejilerinin eş zamanlı değerlendirildiği bir çalışma sunmuşlardır. Eş zamanlı gelişim gösteren
bu iki strateji, yöneticilere değişken durumlarda daha verimli kararlar almaları yönünde referans
olmaktadır.
Tsai ve Lu [22], psikolojik ve sözel ifadelerin uygunluğu bakış açısından hareketle,
ölçülebilir değerleri ve bulanık değerleri gerçel sayılar olan standart Choquet integralini
genelleştirmişlerdir. Üç sütunlu SERVQUAL yapısı genelleştirilmiş Choquet bulanık integraline
dönüştürülmüştür. Elektronik ortamdaki depoların (e-store) toplam hizmet kalitesini
değerlendiren nümerik bir örnek ele alınmıştır.
3. BULANIK CHOQUET İNTEGRALİ
3.1. Bulanık Aritmetik
Sözel ifadeler evreninde X gerçel sayılar R’nin bir alt kümesi olsun: X = {x1, x2, ..., xn}. X içinde
sıralı ikililerden oluşan A bulanık kümesinde Ã = {(x, μÃ(x)) | x ∈ X}, üyelik fonksiyonu
aşağıdaki şekilde ifade edilir:
μÃ(x) : X → [0, 1].
Ã bulanık sayılarının ortalama değerleri, Ã = (a1, a2, a3, a4) olmak üzere, yamuk bulanık
sayıların durulaştırılmasında kullanılan aşağıdaki denklemden elde edilir [23].
a + a2 + a3 + a4
F ( A) = 1
4

(1)

3.2. Choquet İntegrali
S = {s1, s2, ..., sn} ve P(S), S’nin kuvvet kümesi olmak üzere, toplamsal olmayan (non-additive)
ve aşağıdaki özelliklere sahip olan bir bulanık ölçü g : P(S) → [0, 1] fonksiyonu ile ifade edilir.
(i)
g (Ø) = 0;
(ii)
g (S) = 1;
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Eğer A, B ∈ P(S) ve

A⊂ B

(iv)

P(S)

eğer

kümesinde,
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ise g (A) ≤ g (B) olur (monotonluk);
A1 ⊂ A2 ⊂ A3 ⊂ ... ve ∪∞
i=1 Ai ∈ P ( S )

ise

lim g ( Ai ) = g ( ∪i∞
=1 Ai ) olur (alttan sürekli);
i→∞
(v)

A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ ...

P(S) kümesinde, eğer

ve

∩∞
i=1 Ai ∈ P ( S )

ise

lim g ( Ai ) = g ( ∩∞
i=1 Ai ) olur (üstten sürekli).
i→∞
Çizelge 1. Yamuk bulanık sayılar ve sözel önem dereceleri arasındaki ilişki [24]

Düşük/yüksek seviyeler
Kıs.
Sözel ifadeler
FD
Fazla düşük
ÇD
Çok düşük
D
Düşük
AD
Az düşük
O
Orta
AY
Az yüksek
Y
Yüksek
ÇY
Çok yüksek
FY
Fazla yüksek

Önem dereceleri
Kıs.
Sözel ifadeler
FÖZ Fazla önemsiz
ÇÖZ Çok önemsiz
ÖZ
Önemsiz
AÖZ Az önemsiz
O
Orta
AÖL Az önemli
ÖL
Önemli
ÇÖL Çok önemli
FÖL Fazla önemli

Yamuk bulanık sayılar
(0, 0, 0, 0)
(0, 0,01, 0.02, 0.07)
(0,04, 0.1, 0.18, 0.23)
(0.17, 0.22, 0.36, 0.42)
(0.32, 0.41, 0.58, 0.65)
(0.58, 0.63, 0.8, 0.86)
(0.72, 0.78, 0.92, 0.97)
(0.93, 0.98, 0.98, 1)
(1, 1, 1, 1)

3.3. Genelleştirilmiş Choquet Bulanık İntegrali

S

üzerinde

g i = g ({si }),

g’nin

bulanık

bir

ölçü

olduğu

kabul

edilirse;

0 ≤ f ( s(1) ) ≤ f ( s(2) ) ≤ ... ≤ f ( s( n ) ) ≤ 1 ve

Choquet

f ( s(0) ) = 0

integralinin
olmak üzere

f ( s(i ) ) , g i ve λ’nın monoton olarak artan bir fonksiyonu olduğu görülür. Aşağıdaki önermeler
ile standart Choquet integrali genelleştirilmiştir [16].
Önerme 1. f ∈ F ( S ) ve g ∈ M ( S ) olmak üzere, aralık sayılı bulanık ölçü (INF-measure)
g ’ye karşılık gelen f Choquet integrali aşağıdaki gibi hesaplanır.
(C ) ∫ fdg = [(C ) ∫ f

−

−
dg ,

(C ) ∫ f

+

dg

+

]

(2)

Önerme 2. f ∈ F ( S ) ve g ∈ M ( S ) olduğunda aşağıdaki eşitlikten söz etmek mümkündür.

−
−
((C ) ∫ fdg )α = [(C ) ∫ fα dg α ,

+
+
(C ) ∫ fα dgα ]

(3)

Önerme 3. 0 ≤ α1 ≤ α2 ≤ ... ≤ αn ≤ 1 sağlandığında aşağıdaki ifade elde edilir.

((C ) ∫

fdg ) ⊃ ((C ) ∫ fdg ) ⊃ ... ⊃ ((C ) ∫ fdg )
α1
α2
αn

Önerme 4. Önerme 2 ve Önerme 3’ten aşağıdaki eşitliğe ulaşılır.
−
−
+
+
(C ) ∫ fdg =
[(C ) ∫ fα dg α ,
(C ) ∫ fα dg α ]
α∈[0,1]
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3.4. Genelleştirilmiş Choquet Bulanık İntegrali (GCBİ) Algoritması

Burada; j, ana ölçüt sayısı ve m, ana ölçüte bağlı alt ölçüt sayısı olmak üzere nj, toplam ölçüt
sayısını belirtmektedir.
Adım 1. Belirlenen i ölçütü, karar vericilerin sözel tercihlerinden elde edilen önemlilik derecesi,
gerçekleşen tedarikçi performansı ve beklenen tedarikçi performansının tolerans aralığı araştırılır
ve sonuçlar çizelgeye işlenir.
Adım 2. t=1,2,3,...,k, i=1,2,...,nj, j=1,2,...,m ve k karar verici sayısı olmak üzere, t karar verici ve i
t
t
ölçütü ile Ai bulanık sayısı önemlilik derecesini, pi bulanık sayısı gerçekleşen tedarikçi
t
performansını ve ei bulanık sayısı beklenen tedarikçi performansının tolerans aralığına karşılık
gelecek şekilde parametreler oluşturulur.
t
t
t
Adım 3. Denklem (6) kullanılarak Ai , pi , ve ei ’nin ortalamaları alınır ve sırasıyla Ai , pi ve
ei değerleri bulunur.

( ) / k ⎡⎢⎢⎣( ) / k ,(

k t
Ai = ∑ Ai
t =1

=

k t
∑ ai1
t =1

k t
∑ ai 2
t =1

) / k ,(

k t
∑ ai 3
t =1

) / k ,(

k t
∑ ai 4
t =1

) / k ⎤⎥⎥⎦

(6)

Adım 4. fi ∈ F ( S ) ifadesi bulanık değerli bir fonksiyon olmak üzere her bir ölçütün tedarikçi
performansı üzerindeki etkisi Denklem (7) ile normalleştirilir.
α
−
+
(7)
fi =
fi =
[ fi ,α , fi ,α ]
α∈[0,1]
α∈[0,1]
Adım 5. Tüm bulanık değerli f fonksiyonlarının kümesi F ( S ) olur ve tüm α ∈ [0,1] için pi
α
α
ve ei ’nin α-seviye kesimleri pi ve ei olmak üzere aşağıdaki denklem elde edilir.

α
α
pi − ei + [1,1]
α
−
+
fi = [ fi ,α , fi ,α ] =
2

(8)

Adım 6. j alt ölçütleri dikkate alınarak tedarikçi performansı Denklem (9) kullanılarak elde edilir.
(C ) ∫ fdg =

−
−
[(C ) ∫ fα dg α ,
α∈[0,1]

+
+
(C ) ∫ fα dg α ]

(9)

Adım 7. Tüm alt ölçütlerden elde edilen toplam tedarikçi performansı, genelleştirilmiş Choquet
integralinin iki aşamalı hiyerarşik süreci uygulanarak bulanık bir Y sayısına indirgenir. Oluşan
hiyerarşik yapı Şekil 1’de gösterilmiştir.
Adım 8. μ ( x ) değeri Y ’nin üyeliği olarak kabul edilecek olunursa, Denklem (1) kullanılarak
Y
Y bulanık sayısı y kesin değerine durulaştırılır ve tedarikçilerin toplam performansları
karşılaştırılır.
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Her alt ölçüt için
tedarikçi
performansı
Her ana ölçüt için
tedarikçi
performansı

s11

...

s21

s1n
1

T1 = (C1) ∫ fdg

...
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T2 = (C2) ∫ fdg

Toplam tedarikçi
performansı

...

s2 n
2

smnm

Tm = (Cm) ∫ fdg

Y = (C) ∫ Tdg

Şekil 1. Toplam tedarikçi performansının hiyerarşik yapısı
4. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME MODELİ

Bu bölümde tekstil sektöründeki bir şirketin sürekli çalıştığı üç tedarikçisi arasından en uygun
olanının seçimine ilişkin bir tedarikçi değerlendirme modeli üzerinde durulacaktır. Modeli
oluşturacak tedarikçi değerlendirme ölçütleri, şirketin satın alma, üretim planlama ve pazarlama
bölümlerinde yetkili olan kişiler tarafından belirlenmiştir.
Beklenen tedarikçi performanslarının belirlenmesinde, her bir tedarikçi için karar
vericilerin yaptığı sözel ifadeler dikkate alınmıştır. Her bir ölçütün bireysel önem değeri için
katılımcıların sözel ifadelerinin ortalaması alınmıştır. Gerçekleşen tedarikçi performansı,
tedarikçilerin belirli bir zaman aralığında ortaya koyduğu performansa göre değerlendirilmiştir.
Burada, Genelleştirilmiş Choquet Bulanık İntegrali (GCBİ) algoritması ile problem çözülecek ve
en iyi alternatifin belirlenmesi sağlanacaktır.
4.1. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Belirlenen üç tedarikçi arasından en iyi alternatifin belirlenmesi için üç karar vericiden elde edilen
verilere göre dört ana ölçüt ve bunlara bağlı alt ölçütler Çizelge 2’de özetlenmiştir.
4.2. GCBİ Algoritma Yapısı ile Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi

Bu bölümde, 4 ana ölçüt ve 13 alt ölçüt sorgulanarak üç tedarikçi arasından en iyi olanın
belirlenmesi için GCBİ algoritma yapısında yer alan adımlar izlenerek tedarikçilerin
performansları değerlendirilmiştir.
t=3, i=1,2,...,nj, j=1,2,3,4, n1=5, n2=3, n3=2 ve n4=3 olacak şekilde karar vericilerden
elde edilen ifadelerden tedarikçi performansı, önemlilik dereceleri ve gerçekleşen tedarikçi
performanslarının sözel ifadeleri ile Çizelge 3 (tek karar verici örneği üzerinden) oluşturulmuş ve
yamuk bulanık sayılara karşılık gelen hali Çizelge 4’te (tek karar verici için) verilmiştir.

219

G. Ayyıldız, N. Çetin Demirel

Sigma 28, 214-223, 2010

Çizelge 2. Tekstil sektöründe tedarikçi değerlendirme ölçütleri

Değerlendirme ölçütü
Genel Tedarikçi Kriterleri (ana ölçüt)
Fiyat
Coğrafi Konum
Kalite
Mali Durum
Esneklik
Üretim Kapasitesi (ana ölçüt)
Tekstil Sektöründeki Yeri
Geçmiş Performansı
Müşteri İhtiyaçlarını Karşılama
Lojistik (ana ölçüt)
Teslimat Performansı
Paketleme
İşbirliği, Hizmet ve Destek (ana ölçüt)
İlişkilerin Yakınlığı
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
Renk Çalışması Süreci

Kısaltma
GTK
F
CK
K
MD
E
ÜK
TSY
GP
MİK
L
TP
P
İHD
İY
AÇ
RÇS

Ölçüt parametresi
T1
s11
s12
s13
s14
s15
T2
s21
s22
s23
T3
s31
s32
T4
s41
s42
s43

Çizelge 3. Tek karar verici örneği üzerinden sözel ifadeler
Ölçütler
T1: GTK
s11: F
s12: CK
s13: K
s14: MD
s15: E
T2: ÜK
s21: TSY
s22: GP
s23: MİK
T3: L
s31: TP
s32: P
T4: İHD
s41: İY
s42: AÇ
s43: RÇS

Ölçütün
bireysel
önemliliği
ÇÖL
ÖL
AÖL
FÖL
ÖL
ÇÖL
FÖL
ÇÖL
ÇÖL
ÖL
ÇÖL
FÖL
ÇÖL
ÇÖL
ÇÖL
FÖL
ÇÖL

Beklenen tedarikçi
performansının tolerans
aralığı

Tedarikçi performansı
Tedarikçi-1

Tedarikçi-2

Tedarikçi-3

[O,ÇÖL]
[O,ÖL]
[ÇÖL,FÖL]
[ÖL,ÇÖL]
[ÖL,ÇÖL]

Y
ÇY
AY
ÇY
FY

FY
ÇY
Y
AY
AY

AY
O
ÇY
FY
Y

[ÇÖL,FÖL]
[ÖL,ÇÖL]
[ÖL,FÖL]

Y
AY
Y

AY
Y
AY

FY
FY
ÇY

[ÇÖL,FÖL]
[O,ÇÖL]

ÇY
FY

Y
O

FY
AY

[ÇÖL,FÖL]
[ÇÖL,FÖL]
[AÖL,ÇÖL]

FY
Y
ÇY

Y
AY
Y

AY
O
AD
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Çizelge 4. Beklenen tedarikçi performansı, önemlilik dereceleri ve seçilen tedarikçi performansı
(tek karar verici için)
Ölçüt Bireysel önemlilik
T1
s11
s12
s13
s14
s15
T2
s21
s22
s23
T3
s31
s32
T4
s41
s42
s43

Beklenen tedarikçi
performansı

Tedarikçi-1

Tedarikçi performansı
Tedarikçi-2
Tedarikçi-3

(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)
(0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(0.32, 0.41, 0.98,1.00)(0.72,0.78, 0.92, 0.97) (1.00, 1.00, 1.00, 1.00)(0.58, 0.63, 0.8, 0.86)
(0.58, 0.63, 0.8, 0.86)(0.32, 0.41, 0.92,0.97)(0.93,0.98, 0.98, 1,00) (0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.32, 0.41, 0.58, 0.65)
(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)(0.93, 0.98, 1.00,1.00)(0.58,0.63, 0.8, 0.86) (0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)
(0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(0.72, 0.78, 0.98,1.00)(0.93,0.98, 0.98, 1,00) (0.58, 0.63, 0.8, 0.86)(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.72, 0.78, 0.98,1.00)(1.00,1.00, 1.00, 1.00) (0.58, 0.63, 0.8, 0.86)(0.72, 0.78, 0.92, 0.97)
(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.93, 0.98, 1.00,1.00)(0.72,0.78, 0.92, 0.97) (0.58, 0.63, 0.8, 0.86)(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.72, 0.78, 0.98,1.00)(0.58,0.63, 0.8, 0.86) (0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)
(0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(0.72, 0.78, 1.00,1.00)(0.72,0.78, 0.92, 0.97) (0.58, 0.63, 0.8, 0.86)(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)(0.93, 0.98, 1.00,1.00)(0.93,0.98, 0.98, 1.00) (0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.32, 0.41, 0.98,1.00)(1.00,1.00, 1.00, 1.00) (0.32, 0.41, 0.58, 0.65)(0.58, 0.63, 0.8, 0.86)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.93, 0.98, 1.00,1.00)(1.00,1.00, 1.00, 1.00) (0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(0.58, 0.63, 0.8, 0.86)
(1.00, 1.00, 1.00, 1.00)(0.93, 0.98, 1.00,1.00)(0.72,0.78, 0.92, 0.97) (0.58, 0.63, 0.8, 0.86)(0.32, 0.41, 0.58, 0.65)
(0.93, 0.98, 0.98, 1.00)(0.58, 0.63, 0.98,1.00)(0.93,0.98, 0.98, 1.00) (0.72, 0.78, 0.92, 0.97)(0.17, 0.22, 0.36, 0.42)

Algoritma adımları uygulanarak, genelleştirilmiş Choquet bulanık integralinin iki
aşamalı toplanma süreci kullanılmış ve üç tedarikçiye ait değerlerden elde edilen toplu tedarikçi
performansları hesaplanmıştır. Sözel ifadelerle yamuk bulanık sayılara dönüştürülen performans
ölçütleri, Denklem (1) yardımıyla Çizelge 5’te gösterildiği gibi durulaştırılmıştır.
Çizelge 5. GCBİ algoritması ile seçilmiş üç tedarikçinin toplam performanslarını durulaştırma
Ölçüt

Tedarikçi performansı

Durulaştırma
Ted1 Ted-2 Ted-3
Toplam
Sıra
Tedarikçi-1
Tedarikçi-2
Tedarikçi-3
tedarikçi
1 Sıra 2 Sıra 3
perf.
(0.463, 0.515, 0.778, 0.847) (0.460, 0.519, 0.770, 0.842) (0.485, 0.522, 0.735, 0.803) 0.651 0.648 0.636
T1
(0.465, 0.518, 0.785, 0.849) (0.480, 0.535, 0.779, 0.844) (0.482, 0.504, 0.739, 0.804) 0.654 0.660 0.632
s11
(0.295, 0.335, 0.548, 0.605) (0.482, 0.513, 0.641, 0.675) (0.095, 0.148, 0.338, 0.395) 0.446 0.578 0.244
(0.508, 0.565, 0.818, 0.873) (0.508, 0.565, 0.818, 0.873) (0.420, 0.478, 0.773, 0.835) 0.691 0.691 0.626
s12
(0.378, 0.403, 0.455, 0.500) (0.313, 0.348, 0.400, 0.448) (0.465, 0.490, 0.500, 0.535) 0.434 0.377 0.498
s13
s14
(0.378, 0.413, 0.593, 0.652) (0.413, 0.450, 0.623, 0.668) (0.488, 0.507, 0.644, 0.675) 0.509 0.538 0.579
s15
(0.453, 0.473, 0.737, 0.773) (0.325, 0.363, 0.680, 0.735) (0.223, 0.260, 0.570, 0.625) 0.609 0.526 0.419
(0.356, 0.387, 0.536, 0.597) (0.353, 0.388, 0.566, 0.624) (0.486, 0.500, 0.604, 0.639) 0.469 0.483 0.557
T2
(0.325, 0.356, 0.540, 0.598) (0.360, 0.393, 0.570, 0.625) (0.488, 0.500, 0.607, 0.640) 0.455 0.487 0.559
s21
s22
(0.260, 0.303, 0.435, 0.493) (0.325, 0.358, 0.490, 0.545) (0.477, 0.498, 0.553, 0.588) 0.373 0.429 0.529
s23
(0.378, 0.403, 0.455, 0.500) (0.260, 0.298, 0.385, 0.440) (0.465, 0.490, 0.500, 0.535) 0.434 0.346 0.498
(0.436, 0.487, 0.658, 0.703) (0.327, 0.383, 0.605, 0.665) (0.476, 0.526, 0.666, 0.708) 0.571 0.495 0.594
T3
s31
(0.360, 0.390, 0.470, 0.525) (0.290, 0.315, 0.410, 0.465) (0.477, 0.493, 0.503, 0.535) 0.436 0.370 0.502
s32
(0.452, 0.500, 0.668, 0.705) (0.335, 0.393, 0.615, 0.668) (0.475, 0.530, 0.675, 0.710) 0.581 0.503 0.598
T4
(0.465, 0.495, 0.632, 0.672) (0.366, 0.404, 0.574, 0.631) (0.404, 0.441, 0.609, 0.661) 0.566 0.494 0.529
s41
(0.482, 0.507, 0.641, 0.675) (0.330, 0.366, 0.578, 0.633) (0.418, 0.453, 0.623, 0.668) 0.576 0.476 0.540
(0.360, 0.393, 0.520, 0.573) (0.325, 0.356, 0.490, 0.545) (0.378, 0.406, 0.505, 0.553) 0.461 0.429 0.460
s42
s43
(0.465, 0.495, 0.588, 0.623) (0.413, 0.445, 0.573, 0.615) (0.155, 0.188, 0.343, 0.395) 0.543 0.511 0.270

Çizelge 5’te görüldüğü gibi, durulaştırma işlemi sonucunda Tedarikçi-1 sahip olduğu
birçok güçlü ölçütler nedeniyle en yüksek sırayı elde etmiştir. Sıralama şu şekilde oluşmuştur:
0,651 (Tedarikçi-1) > 0,648 (Tedarikçi-2) > 0,636 (Tedarikçi-3)
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Çizelgeden kolaylıkla okunacağı gibi tedarikçiler arasında birtakım farklılıklar göze
çarpmaktadır. GTK ana ölçütü dikkate alındığında; özellikle “fiyat” alt ölçütünde Tedarikçi-2
diğerlerinden oldukça iyi olmasına rağmen, “kalite” ve “esneklik” ölçütlerinde Tedarikçi-1 kadar
iyi olmadığından genel sıralamada birinci olması için kendisine avantaj sağlamamaktadır.
Öte yandan, fiyatları yüksek olduğu için çok iyi finansal pozisyona ve en iyi kalitede
hizmete sahip olmasına rağmen Tedarikçi-3 tercih edilmemektedir.
ÜK ana ölçütü üzerinden değerlendirme yapılacak olunursa, çok iyi bir geçmiş
performansa sahip olup tekstil endüstrisinde söz sahibi bir pozisyonda olan Tedarikçi-3 daha iyi
bir seçenek olabilir. Müşteri isteklerine hızlı yanıt vermesi de Tedarikçi-3’ün başka önemli bir
özelliği olarak görülmektedir.
“Renk çalışması süreci”, “ilişkilerin yakınlığı” ve “anlaşmazlıkların çözümü”
faktörlerinde de Tedarikçi-1 diğerlerinden öndedir.
5. SONUÇ

İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul ya da
malzemeleri birçok farklı kaynaklardan sağlayabilirler. Günümüzde dünya çapında faaliyet
gösteren büyük firmalar başta olmak üzere birçok firmanın tedarik zinciri incelendiğinde, bu
tedarikçilerin dünyanın pek çok farklı noktalarına yayılmış durumda olduklarını görmemiz
mümkündür. Böyle farklı özelliklere sahip tedarikçiler arasından seçim yapabilmek ve satın alma
faaliyetini gerçekleştirebilmek oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi,
işletmelerde çok önemli ve uzmanlık gerektiren bir konu haline gelmiştir.
Bu çalışmada, tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olan bir örme fabrikasının sürekli olarak
çalıştığı üç tedarikçisi arasından en uygun olanının seçimine ilişkin bir tedarikçi değerlendirme
modeli kurulmuştur. İşletmenin çalıştığı tedarikçiler; şirketin satın alma, üretim planlama ve
pazarlama bölümlerinde deneyimli karar vericiler tarafından ve tekstil sektöründeki yapıya uygun
olarak belirlenen dört ana ölçüt ve her bir ana ölçüte ait alt ölçütlerle birlikte toplam 17 ölçüt
üzerinden değerlendirilmiştir.
Önerilen sistemde, işletme stratejileri ve politikalarına bağlı olarak yeni tedarikçilerle
çalışma ihtiyacı gündeme geldiğinde mevcut üç tedarikçisiyle çalışan işletmenin yeni bir
tedarikçiyi gündemine alacak şekilde yeni bir modele ihtiyacı olacaktır. Ayrıca, tedarikçilerin
geçmiş performanslarının değerlendirilmesinin yanında güncel değerleri de göz önünde
bulunduran bir dinamik programlama modeli de geliştirmek mümkün olabilir. Böylece
değerlendirme aşaması daha kapsamlı hale getirilebilir.
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ABSTRACT
Supplier selection is a key factor for firms in achieving its goals in supply chain management. To build
effective relationships and gain competitive advantage, firms should select best supplier(s) according to its
needs by applying proper methods and appropriate criteria. Supplier selection problem includes tangible and
intangible factors such as quality, cost, relationship closeness and delivery in practice. This issue makes the
problem as a Multi-Criteria Decison Making (MCDM) problem. In this paper, an approach that based on
neural network and fuzzy logic named as Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) is presented for
supplier selection problem. The proposed model takes the learning advantage of neural networks and
integrates this with fuzzy logic that represents human reasoning mechanism effectively. The basics of ANFIS
are illustrated and an algorithm based on the method is proposed for supplier selection problems in the paper.
Keywords: Supplier Selection, Adaptive Neuro Fuzzy Inference System.
TEDARİKÇİ SEÇİMİ PROBLEMİNE ADAPTİF AĞ YAPISINA DAYALI BULANIK ÇIKARIM
SİSTEMİNİN UYGULANMASI
ÖZET
Firmaların tedarik zinciri yönetimindeki amaçlarını gerçekleştirmesinde tedarikçi seçim problemi temel bir
faktör teşkil etmektedir. Firmalar etkili ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı sağlama atına uygun yöntem ve
kriterler uygulayarak ihtiyaçlarını en uygun tedarikçi veya tedarikçileri seçmemidir. Pratikte, tedarikçi
seçim(prorlemi kalite, maliyet, ilişki yakınlığı ve teslimat gibi maddi olarak ifade edilebilen veya edilemeyen
faktörler içerir. Bu husus problemi Çok Kriterli Bir Karar Verme Problemi’ne (ÇKKV) çevirir. Bu çalışmada
tedarikçi seçim problemi için sinirsel ağ ve bulanık mantığa dayanan bir yaklaşım olan Adaptif Ağ Yapısına
Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) sunulmaktadır. Ortaya konulan model sinirsel ağların öğrenme
avantajını alır ve bunu insanın nedenselleştirme mekanizmasını etkili bir şekilde sunabilen bulanık mantık ile
birleştirir. Çalışmada ANFIS’in temelleri ortaya konulmakta ve tedarikçi seçim problemine yönelik yapısı
sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tedarikçi Seçimi, Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi.
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1. GİRİŞ
Günümüz rekabete dayalı ve küreselleşen dünyasında rakiplerinin bir adım önüne geçebilme
adına firmaların etkili stratejiler ortaya koyup bunları uygulaması gerekmektedir. Son yıllarda
satınalma fonksiyonunun önemi artmakta, bu da konuya ayrı bir önem verilmesine neden
olmaktadır. Birçok endüstride hammadde malzemeleri ve bileşen parçaları ürün maliyetinin ana
kalemini oluşturmakta, bazı durumlarda ise bu oran %70’e kadar çıkabilmektedir. İleri teknoloji
firmalarında ise satın alınan malzemeler ve hizmet toplamı toplam ürün maliyetinin %80’ine
kadar ulaşabilmektedir [1].
Tedarikçi seçim süreci, temel anlamda önceden belirlenmiş kriterlere bağlı kalarak
çeşitli alternatif tedarikçilerden en iyi veya en iyilerinin seçimine dayanan bir süreçtir. Temel
aşamalarını problemin tanımı, kriterlerin düzenlenmesi, potansiyel tedarikçilerin belirlenmesi ve
seçim şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu süreci yönetme adına literatürde birçok kriter ve
yöntem ortaya konmuştur.
Tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bir çalışmada
Dickson [2], Kanada ve Amerika’da yer alan satınalma firması ve yöneticilerine anket
göndermiştir. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde 50 kriter arasından kalite, teslimat ve
performans geçmişi en önemli üç kriter olmak üzere toplam 23 ortak kullanılan tedarikçi seçim
kriteri tespit edilmiştir. Ayrıca Dickson [2] belirlediği bu 23 kriteri önem derecelerine göre dört
farklı grupta toplamıştır. Bu çalışmadan sonraki süreçteki değişimi anlama adına Weber ve diğ.
[3], ilgili 23 kriteri esas alarak 1966 yılından beri çıkan 74 makaleyi incelemiştir. Çalışma
sonucunda fiyat, teslimat ve kalite kriterleri en çok kullanılan ilk üç kriter olarak ortaya çıkmıştır.
İlgili kriterler sırasıyla makalelerin %80, %58 ve %53’ünde ele alınmıştır. Ayrıca çalışmanın
önemli neticelerinden biri de incelenen 74 makalenin 47’sinde diğer bir ifadeyle %64’ünde birden
fazla seçim kriteri kullanılmasıdır. Bu da tedarikçi seçim probleminin Çok Kriterli Karar Verme
Problemi (ÇKKV) özelliğini yansıtmaktadır.
Tedarikçi seçim problemine yönelik olarak literatürde birçok yöntem uygulanmıştır. En
çok başvurulanlardan biri de Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemidir. Tam ve Tummala [4],
bir telekomünikasyon sisteminin tedarikçi seçimi için 6 aşama içeren bir AHP yöntemi
uygulamıştır. Diğer bir çalışmada Bhutta ve Huq [5], tedarikçi seçim problemine AHP ve Toplam
Sahip Olma Maliyeti yöntemlerini ayrı ayrı uygulamış ve her iki yöntemi birbiri ile
karşılaştırmıştır. Karşılaştırma sonucunda AHP’nin nitel faktörlerin yanı sıra nicel faktörleri de
değerlendirme becerisinin en önemli üstünlük faktörü olduğu belirtilmiştir. Levary [6], AHP
yöntemini yabancı tedarikçilerin değerlendirmesinde kullanmış, üç farklı ülkede yer alan
tedarikçileri ülke riski, ilgili ülkelerden teslimatı gerçekleştiren nakliyat şirketlerinin riski,
tedarikçi güvenilirliği ve tedarikçinin kendi tedarikçilerinin güvenilirliği olmak üzere toplam 4
kriter çerçevesinde değerlendirmiştir. AHP yöntemi tek başına uygulanmanın yanı sıra diğer
yöntemlerle entegre şekilde de kullanılmıştır. Ghodsypour ve O’Brien [7] yaptıkları çalışmada, ilk
kez AHP ve LP yöntemlerini bir arada kullanarak, tedarikçi seçiminde nitel ve nicel faktörleri
dikkate alan bir model ortaya koymuştur.Geliştirilen model, en iyi tedarikçinin seçimini
gerçekleştirerek Toplam Satınalma Değerini maksimize edecek şekilde siparişlerin dağıtımını
sağlayan bir yapı ortaya koymaktadır. Diğer bir makalede Ha ve Krishnan [8], Birleşik Tedarikçi
Skoru’nu (Combined Supplier Score) hesaplamaya dayalı bir model sunmuştur. Geliştirilen
yöntemde AHP alternatif tedarikçilerin nicel kriterler, Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Sinirsel
Ağlar (SA) yöntemleri ise nitel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
Kurulan model bir otomobil fabrikasındaki tedarikçi seçim problemine uygulanmıştır.Gencer ve
Gürpınar [9] ise tedarikçi seçim kriterlerinin birbirleri arasındaki ilişkinin bir geri bildirim
sistematiği içerisinde değerlendirilmesine yönelik olarak Analitik Şebeke Prosesi (AŞP) içeren bir
model ortaya koymuştur. Demirtaş ve Üstün [10], AŞP ile Çok Amaçlı Karışık Tamsayılı
Doğrusal Programlama Yöntemi’ni bir arada kullanmıştır. Kriterler fayda, fırsat, maliyet ve risk
(BOCR) olmak üzere 4 farklı kümede ele alınmıştır. Çelebi ve Bayraktar [11] ise tedarikçi seçim

225

A. Yücel, A.F. Güneri

Sigma 28, 224-234, 2010

problemine VZA ve SA yöntemlerini birlikte uygulamıştır. Choy ve diğ. [12], tedarikçilerin
performansını sürekli takip etme ve karşılaştırma adına, Durum Tabanlı Çıkarsama (DTÇ) ve SA
yöntemlerini bir araya getirerek akıllı bir tedarikçi yönetim aracı ortaya koymuştur.
Pratikte tedarikçi seçim problemleri içerdiği kriterler itibariyle bulanıklık ve belirsizlik
içerebilmektedir. Problemdeki bu müphemliği giderme bulanık mantık odaklı yöntemler ortaya
konmuştur. Aynı zamanda çalışmanın konusu olan ANFIS yönteminde de ele alındığı üzere sözel
değişkenlerle problemin ortaya konması etkili bir yapı oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.
Bulanık mantığın uygulandığı makalelerde öne çıkan yöntemlerden biri Bulanık Çok Amaçlı
Lineer Model metodudur. Kumar ve diğ. [13], maliyetin minimize edilmesi ile kalite ve
zamanında teslimatın maksimize edilmesine yönelik simetrik bir Bulanık Çok Amaçlı Tamsayı
Programlama yöntemini uygulamıştır. Gerçekleştirilen uygulamada toplam dört tedarikçi
değerlendirilmiş ve kapasite ile bütçe kısıtları %10’luk bir bulanıklık seviyesi ile ele alınmıştır.
Simetrik yaklaşımda her bir seçim kriteri aynı ağırlığa sahiptir. Asimetrik yaklaşımda ise
kriterlere farklı değerler atanabilmektedir. Amid ve diğ. [14], Bulanık Çok Amaçlı Lineer Model
Yöntemi’ni kullanarak, ilk kez bir tedarikçi seçim probleminde asimetrik yaklaşımı
uygulamışlardır. Benzer bir şekilde Amid ve diğ. [15] asimetrik Bulanık Çok Amaçlı Lineer
Model Yöntemi’ni farklı sipariş hacimlerinde fiyat indirimi seçeneğini içerecek şekilde ortaya
koymuşlardır. Her iki çalışmadaki asimetrik olarak ortaya konulan bulanık çok amaçlı lineer
modellerde kriterlerin hesaplanması ile ilgili bir yapı sunulmamıştır. Literatürdeki bu açığı
giderme adına Yücel ve Güneri [16], yamuk bulanık sayılar kullanarak kriterlerin
ağırlıklandırılmasını probleme dahil etmiştir. Gerçekleştirilen uygulamada maliyet, kalite ve
hizmet seçim kriterleri, talep de modelin oluşturulmasında bulanık bir faktör olarak ele alınmıştır.
Diğer en çok ele alınan yöntemlerden biri de Bulanık TOPSIS yöntemidir. Chen ve diğ. [17],
Bulanık TOPSIS yöntemini tedarikçi seçim problemine uygulamıştır. Çalışmada karar vericilerin
görüşleri doğrultusunda, yamuk bulanık sayılar kullanılarak seçilen kriterlerinin önem ağırlıkları
ve her bir alternatif tedarikçinin kriterlerden aldığı puanlar atanmıştır. Sonrasında kademeli bir
ÇKKV modeli uygulanarak kriter ağırlıkları ve sonrasında her bir tedarikçinin puanları
hesaplanmış, en yüksek puana sahip tedarikçi seçilerek problem sonlandırılmıştır. Diğer bir
çalışmada, Wang ve diğ. [18] üçgen bulanık sayılar kullanarak hiyerarşik bir bulanık TOPSIS
yöntemini tedarikçi seçim problemine uygulamıştır. Chen ve diğ. [17] yönteminden farklı olarak
bu makalede her bir kriterin ağırlığının hesaplanmasında bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır.
Bulanık AHP ve Bulanık AŞP de tedarikçi seçimi problemine yönelik geliştirilen bulanık odaklı
yaklaşımlardan diğer ikisidir. Chan ve Kumar [19] global tedarikçi seçim problemine Bulanık
Genişletilmiş AHP (FEAHP) yöntemini uygulamışlardır. Çalışmada üçgen bulanık sayılar
kullanılmış olup, global tedarikçi seçimindeki kriter yapısına ayrıca değinilmiştir. Kahraman ve
diğ. [20], Türkiye’de faaliyet gösteren bir beyaz eşya üreticisinin tedarikçi seçim probleminde
benzer şekilde Bulanık AHP yöntemini tatbik etmiştir. Lin [21], Bulanık AŞP ile Çok Amaçlı
Lineer Programlama Yöntemi’ni tedarikçi seçim problemine bir arada uygulamıştır. İlk aşamada
Super Decision programı kullanılarak Bulanık AŞP ile her bir tedarikçinin katsayıları
hesaplanmış, ikinci aşamada ise LINGO 9.0 yazılımı kullanılarak, ilk aşamada elde edilen
katsayılar amaç fonksiyonlarına dahil edilerek talep, kapasite ve maksimum kabul edilebilir kusur
oranı kısıtları altında sipariş miktarı optimum olarak tedarikçiler arasında dağıtılmıştır.
ANFIS literatürde, kredi başvurularının değerlendirilmesi, diyabet hastalığının tayini,
köprü riskinin değerlendirilmesi ve enjeksiyon profili tahmini gibi birçok alanda uygulanmıştır.
Malhotra ve Malhotra [22] ANFIS ve Çoklu Diskriminant Analizi’ni ayrı ayrı iki yöntem olarak
uygulayarak tüketici kredilerinde potansiyel borca düşecek olanların tespitini gerçekleştirmiştir.
Her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve ANFIS ile daha iyi sonuçlara ulaşıldığı
vurgulanmıştır. Polat ve Güneş [23] diyabet hastalığının tayini için Temel Bileşenler Analizi
(TBA) ve ANFIS yöntemlerini bir arada uygulamıştır. İlk aşamada TBA uygulanarak veri
setindeki 8 kriter 4’e indirilmiş, ikinci aşamada ise ilgili 4 kriter kullanılarak ANFIS yöntemi
probleme uygulanmıştır. Elde edilen doğruluk düzeyi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında TBA
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ve ANFIS birleşimi ile oluşturulan modelin en etkin yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer
bir çalışmada Wang ve Elhag [24] köprü risklerin değerlendirilmesinde ANFIS yöntemini
uygulamıştır. İngiliz Karayolu Ajansı’ndan elde edilmiş olan 506 adet köprü bakım projesi ile
ANFIS modeli oluşturulmuştur. Ayrıca çalışmada ANFIS yöntemi ile elde edilen sonuçlar Yapay
Sinir Ağları (YSA) yöntemi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış, ANFIS’in daha etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Wei ve diğ. [25] petrol alanı geliştirilmesinde enjeksiyon
profillerine ait karar verme konusunda ANFIS yöntemini uygulamıştır. Fırat ve Güngör [26],
Büyük Menderes Havzası’nda 1985-2000 yılları arasında toplanan 5.844 günlük data setini
kullanarak nehir akımlarının tahminine yönelik ANFIS modeli geliştirmiştir. Huang ve diğ. [27],
Tayvan ve Çin nüfusu baz alınarak hazırlanan verilerde ANFIS yöntemini kullanarak glokom
hastalığına sahip gözlerle normal gözler arasında ayrımı sağlayacak bir sınıflandırma sistemi
geliştirmiştir. Büyüközkan ve Feyzioğlu [28], belirsiz koşullar altında yeni ürün geliştirilmesi ile
ilgili olarak verilen kararın kalitesini artırmaya yönelik olarak bir oyuncak firmasında ANFIS
yöntemini uygulamıştır. Quah [29] DJIA (Dow Jones Industrial Average) hisse seçimi temel
analizinde sinirsel ağ odaklı yöntemlerin uygulanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş ve
ilgili yöntemler arasında ANFIS’i de ele almıştır.
ANFIS tedarik zinciri yönetimi ile ilgili çeşitli konularda da yöntem olarak ele
alınmıştır. Efendigil ve diğ. [30], tedarik zincirinde önemli konulardan biri olan talep tahmininde
ANFIS’i kullanmış,
dayanıklı tüketim endüstrisinde yer alan bir firmada uygulamayı
gerçekleştirmişlerdir. Balan ve diğ. [31], talebin tedarik zincirinde aşağıdan yukarıya doğru
hareketindeki değişkenliği ifade etme adına kullanılan kırbaç etkisi (bullwhip effect) kavramında
ANFIS yöntemini uygulamıştır. Nassimbeni ve Battain [32] ANFIS metodunu yeni ürün
geliştirilmesindeki tedarikçi katkısını ele almada kullanmıştır. Öncelikli olarak uzman görüşleri
çerçevesinde 15 kriter belirlenmiştir. Sonrasında Temel Bileşenler Analizi yöntemi uygulanarak 3
temel kriter tespit edilmiştir. ANFIS modelinin ortaya konulmasında seçilen 3 kriter girdi olarak
kullanılmış çıktı olarak da her bir tedarikçinin kriter ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanan
toplam skoru kullanılmıştır. Sonuç olarak eldeki eğitim setine uygun olarak kurulan model
eğitilmiştir.
Tedarikçi seçim problemine uygulanan yöntemler genel hatlarıyla ele alınmış, ANFIS
yönteminin uygulandığı farkı alanlar ile ilgili örnek çalışmalara yer verilmiştir. Tedarikçi seçimi
ile ilgili yöntem içerikleri incelendiği zaman sinirsel bulanık mantık odaklı uygulamaların
eksikliği literatürde hissedilmektedir. Bu çerçevede çalışmada Adaptif Ağ Yapısına Dayalı
Bulanık Çıkarım Sistemi’nin (ANFIS) tedarikçi seçim problemine nasıl uygulanacağı ortaya
konmaktadır. Üyelik fonksiyonu seçiminin nasıl yapılacağı, kaç adet üyelik fonksiyonu seçilmesi
gerektiği, modelin nasıl kurulması gerektiğine ayrı ayrı değinilecek, aynı zamanda ANFIS’in
temel yapısı ortaya koyacaktır.
İkinci bölümde ANFIS yönteminin ortaya çıkışı ve içeriği sunulmaktadır. Üçüncü
bölümde ANFIS’in tedarikçi seçim problemine nasıl uygulanabileceği ortaya konulmakta, son
bölümde ise bundan sonraki çalışmalarda nasıl hareket edilebileceği yönünde görüşler ifade
edilmektedir.
2. ADAPTİF AĞ YAPISINA DAYALI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS)
ANFIS temel olarak Bulanık Çıkarım Sistemi’nin (Fuzzy Inference System) adaptif ağlara
uyarlanmış halidir. Melez öğrenme algoritması ile birlikte ANFIS, bulanık eğer-ise kuralları ile
insan bilgisini yansıtan girdi çıktı yapısını ortaya koymaktadır. Jang [33] ANFIS yöntemini
geliştirmiş ve doğrusal olmayan fonksiyonların modellenmesinde, kaotik zaman serilerinin
tahmininde kullanmıştır. MATLAB yazılımındaki Bulanık Mantık Modülü’nde bir Kullanıcı
Arayüzü (ANFIS Editor) aracılığı ile yöntem araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Yöntemin
çıkış noktası, insan düşünce ve bilgisini yansıtan bulanık eğer-ise kurallarının avantajı ile sinirsel
ağların öğrenme yeteneklerini bir araya getirerek entegre etkili bir çözüm sunma gereksinimidir.
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Bulanık eğer-ise kuralları, “Eğer A koşul ise B sonuçtur.” şeklinde ifade edilebilecek
kurallar olup bulanık çıkarım sistemlerinin de temelini oluşturmaktadır. Yapıları itibariyle,
bulanık ve belirsiz ortamlarda insan düşünce ve muhakeme yeteneğini yansıtma kabiliyeti
bulunmaktadır. Bulanık çıkarım sistemi (FIS) de bulanık eğer-ise kurallarını kullanarak ve kati
sayısal analizleri kullanmadan insan bilgisinin muhakeme sürecini ve nicel yönünü
modelleyebilmektedir.
Adaptif ağ, çeşitli sayıda birbirine bağlanmış düğümler içeren, elde bulunan girdi ve
çıktı veri setini ortaya koymaya yarayan bir ağ yapısıdır. Her bir düğüm bir işlem birimi içerir ve
düğümler arası bağlantılar, birleştirilen düğümler arasındaki nedensel ilişkiyi belirler. Düğümlerin
hepsi veya bir kısmı adaptiftir, bunun anlamı düğümlerin çıktısının bu düğümlerle ilişkili
düzenlenebilir parametrelere dayandığıdır. Öğrenme kuralı, öngörülmüş bir hata ölçüsünü
minimize etme adına bu parametrelerin nasıl güncellenmesi gerektiğini belirler. Hata ölçüsü ağın
mevcut çıktısı ile beklenen çıktı arasındaki farkı belirten matematiksel bir gösterimdir.
ANFIS’in en önemli özelliği gradyent azaltım ve en küçük kareler yöntemini bir arada
uygulayarak sunduğu melez öğrenme algoritmasıdır ve bu da ANFIS’in diğer yöntemlere yönelik
üstünlüğünde temel teşkil etmektedir. Şekil 1’de iki kurallı ve iki girdili birinci derece Sugeno
bulanık modeli ile buna karşılık gelen ANFIS yapısı yer almaktadır [34]. Düğümlerin 4. katmana
kadar ileri gidişlerinde soncul parametreler en küçük kareler yöntemi ile belirlenmekte, geriye
doğru gidişte ise bu sefer öncül parametreler gradyent azaltım yöntemi ile belirlenmektedir.

Şekil 1. (a) Sugeno bulanık modeli (b) Karşılık ANFIS Yapısı
Şekil 1’de de belirtildiği üzere ANFIS beş katmandan oluşmaktadır. Her bir katmanın
fonksiyonları aşağıda anlatılmaktadır:
Katman 1 : Bu katmanda her düğüm kare olup bir düğüm fonksiyonu ile ilişkilidir.

Oi1 = μ Ai ( x)

(1)
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Ai

x i düğümü ile ilişkili girdi,

ise ilgili düğüm fonksiyonu ile ilişkili sözel değişkendir

Oi1 , Ai ’nin

(iyi, çok iyi vs.). Diğer bir ifadeyle,
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karşıladığının derecesini vermektedir. Genel olarak,

üyelik fonksiyonu olup x’in A’yı ne kadar

μ A ( x)
i

maksimum 1 ve minimum 0’a eşit

olmak üzere çan eğrisi şeklinde seçilir:

μ A ( x) =
i

1
⎡⎛ x − c ⎞ 2 ⎤
i
1 + ⎢⎜
⎟ ⎥
⎢⎣⎝ ai ⎠ ⎥⎦

(2)

bi

veya

⎧⎪ ⎛ x − c ⎞ 2 ⎫⎪
i
μ Ai ( x) = exp ⎨− ⎜
⎟ ⎬
a
⎪⎩ ⎝ i ⎠ ⎭⎪

{ai , bi , ci }

(3)

parametre seti olup öncül parametreler olarak nitelendirilir. Bu aşamada

çeşitli üyelik fonksiyonları kullanılabilmektedir.
Katman 2 : Bu katmanda yer alan bütün düğümler ( ∏ ) daire şeklinde olup gelen sinyalleri
çarpıp değeri dışarı çıkarır.

ωi = μ A ( x) × μ B ( y ), i = 1, 2.
i

(4)

i

Her düğüm çıktısı, her bir kuralın ateşleme seviyesini (firing strength) gösterir.
Katman 3 : Bu katmanda yer alan bütün düğümler ( N ) daire şeklinde olup, i. düğüm, i. kuralın
ateşleme seviyesinin tüm kuralların toplam ateşleme seviyesine oranını hesaplar.

ωi =

ωi

ω1 + ω2

, i = 1, 2.

(5)

Bu katmanın çıktısı normalleştirilmiş ateşleme seviyesi olarak da nitelendirilmektedir.
Katman 4 : Bu katmanda her düğüm kare olup bir düğüm fonksiyonu ile ilişkilidir.

Oi4 = ωi fi = ωi ( pi x + qi y + ri )

ωi

katman 3’ün çıktısı olup,

(6)

{ pi , qi , ri }

parametre seti soncul parametreler olarak

nitelendirilir.
Katman 5 : Bu katmanda yer alan tek düğüm ( ∑ ) daire şeklinde olup tüm çıktıyı bütün gelen
sinyallerin toplamı şeklinde hesaplar.

Oi5 = overall output = ∑ ωi f i =
i

∑ωf
∑ω

i i

i

i

.

(7)

i

ANFIS’in genel yapısı ortaya konmuştur [33]. Bundan sonraki bölümde tedarikçi seçim
problemine ANFIS’in nasıl uygulanabileceği konusuna değinilecektir.
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3. TEDARİKÇİ SEÇİM PROBLEMİNE ANFIS YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
ANFIS yönteminin uygulanabilmesi için elde girdi ve çıktıya dayanan bir veri setine ihtiyaç
bulunmaktadır. Seçilen üyelik fonksiyon adedi ve tipine bağlı olarak kurulan model melez
öğrenme algoritması kullanılarak eğitilmektedir. MATLAB’ın modüllerinden biri olan Fuzzy
Logic Toolbox modülündeki Şekil 2’de yer alan ANFIS Editor kullanılarak elde bulunan girdi
çıktı seti sisteme yüklenebilmekte, kurulan model eğitilmekte ve sonuç olarak etkinliği test
edilebilmektedir.
Tedarikçi seçim problemi yapı itibariyle bir ÇKKV problemidir. ANFIS yöntemi de az
sayıda ve çıktıyı en çok etkileyen girdileri içeren sistemlerde etkili çözümler vermektedir.
Öncelikli olarak karar vericilerin tedarikçi seçimini etkileyen kriterleri belirlemesi ve bu
kriterlere karşılık tedarikçilerin performansını ölçebilecek bir çıktıyı ortaya koyması
gerekmektedir. Literatürde ANFIS’in uygulandığı çalışmalarda girdi sayısı en fazla 4’e kadar
çıktığı gözlemlenmektedir. Eğer elde geniş bir girdi seti diğer bir ifadeyle seçim kriteri var ise
çıktıyı en çok etkileyen değişkenlerin tespitine yönelik yöntemler (Temel Bileşenler Analizi,
Kümeleme Analizi, Doğrusal Diskriminant Analizi) öncelikli olarak uygulanmalıdır. Etkin
girdiler ortaya konulduktan sonra elde bulunan veri setinin eğitim ve test datası olmak üzere ikiye
bölünmesi gerekmektedir.
ANFIS elde bulunan girdi setine göre üyelik fonksiyonun seçiminde çeşitli seçenekler
(Üçgen üyelik fonksiyonu, yamuk üyelik fonksiyonu, Gauss kombinasyon üyelik fonksiyonu,
Genelleştirilmiş çan eğrisi üyelik fonksiyonu vb.) sunmaktadır. İlgili üyelik fonksiyonlarından
kullanılmak istenenler seçilerek veya her bir fonksiyon tipi ayrı ayrı eğitim data setinde
kullanılarak en küçük hata değerine sahip fonksiyon tipi kurulan modelin eğitilmesi için seçilir.
Buradaki diğer önemli husus her bir girdi için seçilecek üye fonksiyonu adedine bağlı olarak
oluşan eğitilecek parametre adedinin elde bulunan eğitim veri setinin büyüklüğünü aşmamasıdır.
Aksi takdirde sistemde hata alınmakta, kurulan modelin eğitimi etkin bir şekilde
gerçekleştirilememektedir. Ayrıca ilgili hususun elde bulunan veri setinin eğitim ve test datası
olmak üzere ikiye bölünmesinde de göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Şekil 2. ANFIS Editör Yapısı
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Üyelik fonksiyonu tipi ve adedinin seçilmesini takiben yapılması gereken elde bulunan
veri setinin melez öğrenme algoritması kullanılarak eğitilmesidir. Belirlenen çevrim sayısına bağlı
model eğitildikten sonra eldeki test datasına bağlı olarak kurulan modelin etkinliği test
edilebilmektedir. Şekil 3’te, 3 girdi ve bu girdilere bağlı 2’şer adet üyelik fonksiyonu içeren örnek
bir ANFIS modeli yer almaktadır.
Sonuç olarak tedarikçi seçim problemine ANFIS’in uygulanması ile ilgili olarak
aşağıdaki algoritma ortaya çıkmaktadır:
Adım 1: Karar verici ve uzmanların görüşleri çerçevesinde tedarikçi seçim kriterleri ve
buna bağlı tedarikçi seçim performansını yansıtabilecek çıktı belirlenerek veri seti
oluşturulur.
Adım 2: Eğer eldeki girdi sayısı geniş ise ANFIS modelini etkin bir şekilde uygulama
adına çıktıyı en çok etkileyen girdiler belirlenen değişken seçimi yöntemi çerçevesinde
tespit edilir.
Adım 3: Elde bulunan veri seti eğitim ve test datası olmak üzere ikiye bölünür.
Adım 4: MATLAB Bulanık Mantık Modülü’nde yer alan üyelik fonksiyon tipleri
arasından en düşük hata ile eğitim datasının eğitilmesini sağlayan fonksiyon tipi eldeki
girdi seti için seçilir.
Üyelik fonksiyonu adedinin seçiminde ise veri setinin eğitilecek parametre sayısından
fazla olması kuralına dikkat edilir.
Adım 5: Üyelik fonksiyon tipi ve adedinin seçiminden sonra oluşturulan model eğitilir.
Adım 6: Eğitilen modelin etkinliği eldeki test datası kullanılarak ölçülür.

Şekil 3. Örnek ANFIS Model Yapısı
İlgili algoritma uygulandıktan sonraki süreçte yeni satınalma kararlarında kurulan model
kullanılarak belirlenen çıktıya bağlı olarak kararlar sistem tarafından otomatik olarak oluşturulup
karar vericilerin değerlendirilmesine sunulabilecektedir.
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tedarikçi seçimi firmaların başarısında kritik bir faktör olarak ele alınan bir konudur.
Stratejilerine ve amaçlarına uygun tedarikçi seçimini gerçekleştiren firmalar pazardaki diğer
rakiplerine üstünlük sağlayabilmektedir. Bunu gerçekleştirme adına firmalar uygun kriterin yanı
sıra uygun bir metot seçerek stratejik ortaklıklar kurup uzun vadeli çalışabileceği tedarikçileri
tespit etmelidir.
Bu husus göz önünde bulundurularak çalışmada tedarikçi seçim problemine yönelik
etkin bir çözüm sunulmaya çalışılmıştır. Ortaya konulan yapı sinirsel ağlar ve bulanık mantık
kavramlarının bir arada kullanılmasını sağlamaktadır. Böylelikle sinirsel ağların öğrenme
kabiliyetinin yanı sıra bulanık mantığın sözel değişkenler vasıtasıyla kişisel bakış açısını
yansıtmadaki başarısı bir arada ortaya konarak etkin bir sistem sunulmaktadır.
Yöntemin uygulanmasında önemli noktalardan biri de çıktıyı en çok etkileyen girdinin
seçimidir. Bu bakış tedarikçi seçim problemine ANFIS yaklaşımının uygulanması çalışmalarında
değişken seçimi yöntemlerinin ANFIS ile entegre bir şekilde uygulanması konusu dikkate
alınmalıdır.
Tedarikçi seçim problemleri temelde tek kaynaklı (single sourcing) ve çok kaynaklı
(multiple sourcing) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek kaynaklı problemlerde tek bir tedarikçi
satınalmada bulunacak firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, çok kaynaklı versiyonda ise
tek bir firma, satınalmada bulunan firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamakta birden fazla
firmanın seçilmesi gerekmektedir. Çeşitli kısıtların olduğu bir ortamda ANFIS’in uygulanması
halinde yönteme lineer programlama gibi farklı yöntemlerin entegre edilmesi de düşünülmelidir.
Sonuç olarak tedarikçi seçim problemine farklı bir yaklaşım makalede ele alınmıştır.
Diğer bir çok alanda da uygulanan ANFIS yönteminin karar verici ve uzmanlar tarafında tedarikçi
seçim probleminde de bir alternatif olarak düşünülmesi mümkündür.
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ABSTRACT
Waste biological sludge from a wastewater treatment plant contains high levels of organic matter (for
example, carbonhydrates and proteins) and thus are a potential substrate for producing hydrogen. Using
sludge as the substrate for fermentative hydrogen production offers several advantages over the use of other
biomass sources (plants, animals and their organic waste products). It is available at little or no cost. It is of
great significance to produce hydrogen from sludge by fermentative hydrogen production, because it can not
only treat sludge but also produce very clean energy. Due to low hydrogen yield (i.e., 1.21 mL H2/g volatile
solid (VS)), several methods of sludge pretreatment such as ultrasonication, acidification, basification, thermal
pretreatment, freezing-and-thawing have been used to enhance the hydrogen yield. Pre-treatment can increase
the efficiency of anaerobic hydrolyze step of sludge by releasing the insoluble organic matter to water. For
example hydrogen yields were improved to 3.25 mL H2/g VS with acidification, 1.46 mL H2/g VS with
basification, 8.62 mL H2/g VS with thermal pretreatment and to 3.83 mL H2/g VS with ultrasonication. Pretreatments not only released insoluble organic matter into water to increase the efficiency of fermentation, but
also inactivated methanogenic bacteria in the substrate to reduce their consumption of hydrogen.
Keywords: Biohydrogen, dark fermentation, sludge, pretreatment.
ATIK ARITMA ÇAMURLARINDAN BİYOHİDROJEN ÜRETİMİ
ÖZET
Atıksu arıtım ünitelerinden elde edilen atık biyolojik çamur, yüksek seviyede organik madde (örneğin
karbonhidrat ve protein) içerir, bu yüzden hidrojen üretimi için potansiyel substrattır. Fermentatif hidrojen
üretiminde substrat olarak çamurun kullanımı diğer biyokütle kaynaklarının (bitkiler, hayvanlar ve onların
organik atık ürünleri) kullanımına karşı bazı avantajlara sahiptir. Çamur çok az veya hiçbir ücret ödemeksizin
elde edilebilir. Fermentatif hidrojen üretimi ile çamurdan hidrojen üretimi önemlidir, çünkü sadece çamur
arıtılmış olmaz ayrıca temiz enerji de üretilmiş olur. Düşük hidrojen veriminden dolayı (1,21 mL H2/g uçucu
katı (VS)), ultrasonikasyon, asidifikasyon, bazifikasyon, termal arıtım, dondurma-çözülme gibi birkaç çamur
ön arıtım metotları hidrojen verimini artırmak için kullanılmıştır. Ön arıtım, çözünmeyen organik maddeyi
suya geçirmesi ile çamurun anaerobik hidroliz adımının verimliliğini artırabilir. Örneğin hidrojen verimi
asidifikasyon ile 3,25 mL H2/g VS’ye, bazifikasyon ile 1,46 mL H2/g VS’ye, ısıl arıtım ile 8,62 mL H2/g
VS’ye ve ultrasonikasyon ile 3,83 mL H2/g VS’ye geliştirilebilmiştir. Ön arıtımlar sadece organik maddenin
suya geçişini sağlamaz ayrıca substratta metanojenik bakteriyi de inaktive eder.
Anahtar Sözcükler: Biyohidrojen, karanlık fermentasyon, arıtma çamuru, ön arıtım.
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1. GİRİŞ
Hidrojen bilinen diğer yakıtlardan çok yüksek gravimetrik enerji yoğunluğuna sahip bir yakıttır.
Enerji içeriği kömürün 34,1 MJ/kg, benzinin 46,7 MJ/kg ve doğal gazın 42,5 MJ/kg iken
hidrojenin 141,9 MJ/kg’dır. Yandığı zaman çevre kirliliği ve iklim değişimine sebep olan karbon
kökenli emisyonlar yaratmaz, sadece su oluşturur [1]. Hidrojen hem içten yanmalı motorlarda
direkt yanmada hem de yakıt hücrelerinde yakıt olarak kullanılabilir [2, 3]. Hidrojen taşımacılık
sektöründe (taşıtlarda benzin yerine), evlerde ve ofislerde ısı ve güç üretimi için küçük ölçekli
yakıt hücrelerinde (kalorifer, fırın ve şohbenlerde doğalgaz yerine) kullanılabilmektedir [1, 4,5].
Hidrojenin en büyük kullanıcıları %50 ve %37 oranlarında gübre ve petrol endüstrisidir [2].
Hidrojen üretim prosesleri içinde, dış enerji girdisi olmaksızın çok çeşitli yenilenebilir
hammaddeden sürekli hidrojen üretimine sahip oluşu sebebi ile karanlık fermentasyon prosesi
diğer proseslerden daha avantajlıdır. Karanlık fermentasyonda glukoz ve laktoz gibi kolaylıkla
biyolojik olarak parçalanabilen saf ve basit şekerler tercih edilir, ancak yüksek miktarda ve/veya
oldukça ucuz bir şekilde elde edilemez. Biyohidrojen üretimi için kolaylıkla elde edilebilen
önemli biyokütle atıkları mevcuttur [6-11]. Bu atıklar genel olarak Çizelge 1’de özetlenmiştir
[12]. Bu proseste hammadde olarak yenilenebilir atığın kullanılması hem enerji elde edilmesi hem
de atığın arıtılıyor olması bakımından iki yönlü avantaj sağlar [11].
Çizelge 1. Biyohidrojen üretimi için kullanılan biyokütle atıkları [12]
Biyokütle
Nişastalı tarımsal ve gıda
endüstrisi atığı
Selülozlu tarımsal ve gıda
endüstrisi atığı
Karbonhidrat bakımından zengin
endüstriyel atıklar
Atıksu arıtım ünitelerinden oluşan
atık çamuru

Düşünceler
Glukoz veya maltoza hidrolizlenmeli, ardından
organik asitlere ve en son olarak hidrojene dönüşüm
İnce bir şekilde öğütülüp delignifikasyondan geçirilir,
daha sonra nişasta olarak işlenir
Yabancı maddelerin giderimi için ve besin dengesi için
ön arıtım gerekebilir, daha sonra nişasta olarak işlenir
Ön arıtım gerekebilir, organik asitlere dönüşüm ve en
son olarak hidrojene dönüşüm

Dünya enerji ihtiyacının ortalama olarak %14’ü biyokütleden (atık çamur, bitkiler,
hayvanlar ve onların atık ürünleri) temin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, fosil yakıt
kaynakları az, ancak biyokütle kaynakları çoktur ve enerji ihtiyacının %35’i kadarı biyokütleden
temin edilmektedir. Fosil yakıt kaynakları bol olan gelişmiş ülkelerde, enerji kaynağı olarak
biyokütle kullanımı, büyük enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen çok kısıtlıdır [13].
Hidrojen bol miktarda her yerde her zaman çok ucuz kolaylıkla bulunabilen
biyokütleden elde edilebildiği müddetçe yenilenebilir bir enerji taşıyıcısı olacağı düşünülür. Atık
maddenin seçiminde atığın elde edilebilirliği, karbonhidrat içeriği ve biyolojik parçalanabilirliği
en önemli ölçütlerdir. Tercih edilen substratlar glukoz, sukroz ve laktoz gibi basit şekerler olup
kullanılacak atığın bu yönden zengin olması ve kolayca parçalanabilir özelliğine sahip olması
istenir. Çizelge 2’de bu amaçla kullanılabilen çeşitli atıkların içerikleri verilmiştir.
Fermentatif hidrojen üretiminde substrat olarak tarımsal atıkların ve endüstriyel organik
atıkların kullanımı, her zaman için saf kimyasalların kullanımına karşı ekonomik ve çevresel
açıdan tercih edilen bir yaklaşımdır. Birçok atığa karşın arıtma tesislerinden elde edilen
çamurların kullanımı daha avantajlıdır. Çünkü yerleşimin olduğu her yerde yüksek oranda atık
çamur oluşumu söz konusudur. Arıtma çamurlarının bertarafı büyük sorun teşkil etmektedir.
Çamurun biyoenerji temin edilmesinde kullanılması atık yönetimi ve temiz enerji üretimi
açısından mükemmel bir strateji olduğu söylenebilir. Bu yazıda fermentatif hidrojen üretiminde
substrat olarak arıtma çamurlarının kullanılabilirliği değerlendirilmiştir.
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2. FERMENTATİF HİDROJEN ÜRETİMİNİN TEMELİ
Çeşitli hidrojen üretim prosesleri arasında, biyolojik metotların enerji yoğunluklarının düşük
olduğu bilinir, çünkü biyolojik metotlar ortam sıcaklığında ve basıncında meydana gelir.
Biyolojik metotlar başlıca fotosentetik hidrojen üretimi ve fermentatif hidrojen üretiminden
oluşur. Fotosentetik hidrojen üretimi, fotosentetik bakteri ile solar enerjiyi hidrojene dönüştüren,
teorik olarak mükemmel bir proses olmakla birlikte ışığın düşük kullanım verimliliği ve hidrojen
üretimi için reaktör tasarımındaki güçlüklerden dolayı pratikte uygulanması güçtür. Bununla
birlikte fermentatif hidrojen üretimi, yüksek hidrojen üretim hızı ve basit işletim gibi avantajlara
sahiptir. Bundan başka fermentatif hidrojen üretiminde çeşitli organik atıklar substrat olarak
kullanılabilmektedir. Bu yüzden fotosentetik hidrojen üretimi ile kıyaslandığında, fermentatif
hidrojen üretimi çok uygundur ve geniş ölçüde kullanılır. Fermentatif hidrojen üretimi anaerobik/
anoksik koşullar altında çok rastlanan bir prosestir. Bakteri tarafından organik substratlar
parçalanırken elektronlar üretilir. Elektriksel nötralinitenin korunması için bu elektronların
giderilmesi gerekir. Anoksik ortamlarda, protonlar moleküler hidrojen üretmek için elektron
alıcısı olarak hizmet ederler. Hidrojen, hidrojen üreten bakteri ile çeşitli substratlardan üretilebilir.
Fermentatif hidrojen üretimi için model substrat olarak glukoz kullanıldığı zaman, önce hidrojen
üreten bakteri ile piruvata dönüşür. Piruvat sonra piruvat-ferredoxin oxido-reduktaz ve hidrojenaz
ile asetilcoenzim A (asetil-CoA), CO2 ve hidrojene dönüşür. Piruvat ayrıca hidrojen ve CO2’e
kolaylıkla dönüşebilen asetil-CoA ve formata da dönüşebilir. Asetil-CoA, en son olarak asetat,
butirat etanol v.s. gibi çözünür metabolitlere dönüşür [19, 20, 21].
Çizelge 2. Çeşitli atıkların içeriği
Kentsel katı atık [14]
Selüloz
15,50
Hemiselüloz (%) (w/w)
Lignin (%)(w/w)
Şeker kamışı küspesi [16]
Selüloz (%)
Hemiselüloz (%)
Lignin (%)
Bugday kepeği [17]
Nişasta (%)
Selüloz (%)
Hemiselüloz (%)
Lignin (%)
Patates [17]
Nişasta (%)
Selüloz (%)

(%)(w/w)
9,50
8,50
33,63
23,88
4,31

10
30
25
8
76
~4

Yemekhane atıkları [15]
Toplam katı madde(TS)(%)
Uçucu madde (VS)(TS’nin %)
Karbonhidrat (VS’nin %)
Protein
(VS’nin %)
Şeker pancarı [17]
Sukroz (%)

33,8
92
55–69
37–44
68

Selüloz (%)
Hemiselüloz (%)
Lignin (%)
Buğday samanı [17]

~4
~5
~1

Selüloz (%)
Hemiselüloz (%)
Lignin (%)

35
25
18

Arıtma çamurları [18]
Birincil çamur
Toplam kuru katı (TS) (%)
2–8
Gres ve yağ (eter ekstraktında)(TS’nin%’si)
7–35
Protein (TS’nin%’si)
20–30
Selüloz(TS’nin%’si)
8–15
Aktif çamur
Toplamkurukatı(TS)(%)
0,83-1,16
Gres ve yağ (eter ekstraktında)(TS’nin %’si)
5-12
Protein (TS’nin %’si)
32-41
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3. ARITMA ÇAMURLARININ BİYOHİDROJEN ÜRETİMİNDE SUBSTRAT OLARAK
DEĞERİ
Tüm yenilenebilir biyokütle arasında atık biyolojik çamurlar, farklı mikrobiyal popülasyon ve bol
miktarda nütrient içeriyor olması bakımından önem arz ederler. Atıksu arıtım ünitelerinde büyük
miktarda üretilen bir yan ürün olup işlenmesi ve bertarafı kompleks çevresel bir problemdir.
Arıtma çamurları bünyesinde bol miktarda potansiyel hidrojen üreticisi olan enterik bakteriyi
barındırdığı için aşı olarak geniş ölçüde kullanılmıştır. Substrat olarak kullanımı çok ilgi
çekmemiştir. Bunun sebebi ise düşük hidrojen üretim verimi, teknolojinin ticarileştirilmesinde bir
engel oluşturmuştur. Bununla birlikte yapılan bazı çalışmalar kritik bazı bulgular ortaya
koymuştur. Bunlar [22]:
•
Çeşitli ön arıtımlar hidrojen üretimi üzerine önemli etkiler yapabilir
•
Hidrojen üretim veriminin iyileştirilmesi için nütrient formulasyonu gerekebilir
•
Çamurdan hidrojen üretimi ile ilgili olarak karışık kültürler, saf kültürlerden çok daha
etkilidir.
Çamur, parçalanabilen ve koku oluşturabilen yüksek oranda organik maddeden (%5988) oluşur [23]. Kanalizasyon çamurunda belirlenen organik katıların en önemli grubunu
proteinler, karbonhidratlar ve yağlar oluşturur. Bu yüzden hidrojen üretimi için potansiyel
substratdır. Glukoz içeren çözeltiden 4,6-15 mmol H2/g kuru katı, protein içeren çözeltiden ise 11,5 mmol H2/g kuru katı seviyelerinde hidrojen üretilirken aktif çamurdan üretilen hidrojen
seviyesi ise ~0,08 mmol H2/g kuru katı olmuştur [24]. Çamurdaki bu organikler oldukça
kompleks bir yapıya sahip olup kullanım oranları düşüktür, bu yüzden hidrojen fermentasyonu
için ön arıtım ile uygun hale getirilmeleri gerekir. Anaerobik çürütme, çamur stabilizasyonu için
uygulanabilen en eski ve çok önemli bir prosestir [23]. Ön arıtım, çözünmeyen organik maddeyi
hidrolize ederek anaerobik stabilizasyon verimini artırabilir [24]. Hidrojen üretim verimi,
çamurun kaynatılması ile 1,4 mg H2/g kuru katı’ya, sterilizasyon veya dondurma ve çözünme ile
1,5~2,1 mmol H2/g kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)’na yükselmiştir [25]. Karışık mikrobiyal
populasyon, bu organikleri biyohidrojene dönüştürebildiğinden dolayı prosesi daha avantajlı kılar.
Anaerobik çürütme prosesi üç farklı mikrobiyal mekanizma ile işler (Şekil 1): 1Acidogenesis (organik asit oluşumu), 2- Acetogenesis (yağ asitlerinden asetat oluşumu), 3Methanogenesis (metan oluşumu) [26]. Acidogenesis’de asidojenik bakteri tüm organik katıyı ve
erimiş kolloidleri hidrolize etmek için hücre dışı enzimler üretir. Karbonhidratlar mono ve
dissakkaritlere, proteinler aminoasitlere, lipitler yağ asitlerine hidrolize olur. Bu bileşikler hem
CO2 ve H2’ye hem de asetat ve uzun zincirli yağ asitlerine dönüşür. Acetogenesis’de bütirat ve
propiyonat gibi düşük molekül ağırlıklı yağ asitleri, asetojenik bakteri ile asetat, CO2 ve H2’ye
transfer olur. Üretilen hidrojen diğer anaerobik bakteri ile oksitlenebilir, aksi taktirde propiyonat
derişimi sürekli artar. Ondan sonra hidrojen ve asetat, metan ve CO2 üreten metanojenik bakteri
ile kullanılır.
Hidrojen üretim verimliliği aşı tipi, substrat derişimi, substrat içeriği, pH, organik
yükleme ve hidrolik alıkonma süresi gibi bazı faktörlerce etkilenebilir. Bu faktörler, bakteri
büyümesini, fermentatif pathway (yolizini) ve bakteriyal topluluğu (eğer karışık kültür
kullanılmış ise) etkileyebilir ve tüm hidrojen üretimini belirler [19, 27, 28].
Hidrojen anaerobik çamur çürütmenin ara ürünüdür, fakat stabil değildir, çünkü
hidrojen metanojenler ve sülfat-indirgeyen bakteriler gibi hidrojen tüketen bakteriler tarafından
hızla tükenebilir. Anaerobik proses, hidrojen ve asetik asit oluşum safhasında durdurulmalı ve
hidrojen tüketimi engellenmelidir. Laboratuvar ölçeğinde, hidrojen tüketiminin sınırlandırılması
için şu metotlar kullanılmaktadır:
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•
Hidrojen tüketen bakterinin dışarıya yıkanmasını sağlayacak kısa hidrolik alıkonma
süresinde (HRT) işletim
•
Hidrojen tüketicilerini inhibe edecek düşük pH’da işletim
•
Ön işlem görmüş çamur ile aşılama
Proses
Bakteri

Substrat ve Ürünler

Örnekler

Polisakkaritler
Proteinler
Lipitler
Nukleik asitler
Hidroliz

1

Asidojenik
bakteri

Cn H 4 n O2 n →

n
C6 H12O6 + nH 2O
6

Monosakkaritler
Aminoasitler
Düşük yağ asitleri

Fermentasyon

1

1

1

C6 H 12 O6 → CH 3CH 2COOH + CH 3COOH + CO2 + H 2

Asidojenik
bakteri
Düşük yağ asitleri
Etanol

2

β- oksidasyonu

2
CH 3CH 2COOH + 2 H 2O ⇔ CH 3COOH + CO2 + 3H 2

Asetojenik
bakteri
Asetat

3a

Hidrojen

CH 3COOH → CH 4 + CO2

3b

Metan üretimi

Metan bakteri

4H 2 + CO2 → CH 4 + 2H 2O
CH 4 + CO2

(3a)
(3b)

CH 4 + 2 H 2O

Şekil 1. Anaerobik metabolizma [26]
Hidrojen üreten bazı mikroorganizmalar endospor formunda olabilirler, uygun olmayan
şartlar (yüksek sıcaklık, asit ve alkali içeren zararlı kimyasallar gibi) ile karşılaştıkları zaman bu
organizmaların “yaşamsal yapı” (survival structures) geliştirdikleri düşünülmektedir. Bununla
birlikte, hidrojen tüketen mikroorganizmaların pek çoğu, metanojenler gibi, bu özelliğe sahip
değildirler. Uygun şartlar geri döndüğü zaman, bu sporlar gelişmeye başlar ve vejetatif hücreler
oluşur [29]. Bu yüzden sterilizasyonu da içine alan ısıl ön arıtım, asit ve alkali ön arıtım, hidrojen
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üreten türleri elemekte kullanılabilir. Ayrıca birçok hidrojen üreten mikroorganizmaların büyüme
hızı, hidrojen tüketenlerden büyüktür [23].
4. ÇAMURA UYGULANAN ÖN ARITIM METOTLARI
Atık aktif çamur, polisakkaritler ve proteinlerce çok zengin olduğundan hidrojen üretimi için
potansiyel substrattır. Son zamanlarda bazı çalışmalar çamur kullanılarak anaerobik
fermentasyonla hidrojen üretimi üzerine odaklanmıştır. Çamurdaki mevcut organiklerin pek çoğu
mikrobiyal hücre duvarı içindedir ve hidroliz adımının tüm anaerobik çürütme prosesinde hız
sınırlayıcı adım olduğu düşünülür [29]. Mikrobiyal hücrenin hidrolizi çamurun çürütme hızını
sınırlar ve uzun HRT meydana getirir. Atık çamurun anaerobik çürütmesini geliştirmek için en
uygun yaklaşım çamurun mikrobiyal hücresini parçalamaktır. Çamura uygulanan ön arıtımların
çamurun flok yapısını parçaladığı, hidrolizi kolaylaştırdığı ve çürütme verimliliğini de artırdığı
belirlenmiştir [13]. Aşağıdaki bölümde bazı ön arıtım uygulamalarının temel prensibi
açıklanmıştır.
4.1. Ultrasound’un Temeli
Ultrasound, çamur floklarını parçalar ve mikrobiyal hücre duvarını bozarak çözünür maddelerin
hücre dışına salınmasına sebep olur. Çamur parçalanması için 3,6 kW, 31 kHz, 64 s ultrasound
uygulaması ile çamur üst sıvısında çözünür KOİ’nin 630’dan 2270 mg/L’ye yükseldiği
belirlenmiştir. Çamurun ultrasonik parçalanmasında sorumlu mekanizmanın ultrasonik
kavitasyonla oluşturulan hidromekanik kesme kuvvetinin olduğu şeklindedir. Aktif çamurun
ultrasonik parçalanmasında sorumlu dört yol ileri sürülmektedir:
1-

Hidromekanik kesme kuvveti

234-

Ultrasonik radyasyon altında üretilen OH , H , N ve O ’nin oksitleyici etkisi
Çamurda uçucu hidrofobik maddelerin ısıl parçalanması
Ultrasonik aktif çamur parçalanması (disintegration) sırasında sıcaklığın artışı

•

•

•

•

Çamur sıcaklığı yükselirse, stoplazmik membran üzerindeki lipit parçalanarak membran
üzerinde küçük deliklerin oluşumuna sebep olur. Hücre içi maddeler deliklerden salınması ile
çamur üst sıvısında çözünmüş KOİ’nin artışına sebep olur. Çamurda uçucu hidrofobik
maddelerin miktarı düşük olduğu için, bu maddelerin ısıl parçalanması ihmal edilmektedir. Isıl
çamur parçalanması (disintegration) ise çoğu durumda ihmal edilmektedir. Üretilen
•

•

•

•

•

•

OH

’in

•

miktarı H , N ve O ’den daha çoktur. H , N ve O ’nin oksitleyici etkisi ise ihmal
edilebilir. Ultrasonik çamur parçalanmasında en etkili faktörler, hidromekanik kesme kuvveti ve
•

OH

’in oksitleyici etkisidir [30].

4.2. Isıl Ön Arıtım
Isıl arıtım, çamurun jel yapısını kırar ve hücre içi bağlı suyun salınmasına neden olur. Bu yüzden
bu arıtım yüksek seviyede çözünürleşme sağlar, biyogaz üretimini geliştirir, çamur özelliklerinde
(filtrelenebilirlikte artış ve viskozitede azalma) ve patojen mikroorganizmalarda azalma sağlar.
Aktif çamur farklı grup mikroorganizmaların mikrobiyal hücre dışı polimerik maddeler ile (EPS)
bir araya gelerek oluşturduğu bir polimerik ağ sistemidir. Aktif çamur floğunun içindeki EPS
ve/veya mikrobiyal biyokütlenin hidrolizi, parçalanma derecesini sınırlar. EPS ve iki değerli
katyon ağı bozmak sureti ile atık aktif çamurun biyolojik parçalanabilirlik derecesi ve hızının
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artırılabileceği belirtilmiştir. 190 oC’de yapılan bir ön arıtım ile lipit, karbonhidrat ve proteinlerin
parçalanma verimliliği sırası ile %67’den %84’e, %56’dan %82’ye ve %35’den %46’ya
yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca metan üretimi %25 oranında artmıştır [31].
Isıl arıtımda ana parametre sıcaklıktır. Optimum sıcaklık 170–200 oC aralığında
belirlenmiştir. Yüksek sıcaklık çamurun biyolojik parçalanabilirliğini çok geliştirmez aksine
azaltabilir. Bunun sebebi Maillard reaksiyonları ile bağlantılı olarak dirençli bileşiklerin
oluşumunun olabileceği şeklinde açıklanmıştır [31].
4.3. Asit-Baz Ön Arıtımı
Bakteri büyümesi ve hayatının devamlılığı üzerine sıcaklık ve pH gibi ortam şartları önemli
etkiye sahiptir. Bakterilerin pek çoğu 9,5’un üzeri veya 4’ün altındaki pH seviyelerini tolere
edemezler. Genellikle bakteri büyümesi için optimum pH 6,5-7,5 arasındadır [18]. Ortamdaki
yüksek derecede asidik veya bazik ajanlar, protoplazmanın kolloidal tabiatını değiştirir,
proteinleri denatüre eder.
Anaerobik çürütme prosesinde, biyolojik hidroliz adımının etkisini azaltmak için atık
aktif çamura uygulanan ısıl, alkali, ultrasonik veya mekanik parçalama gibi ön arıtımlar aktif
çamurun çözünürlüğünü (hidrolizi) hızlandırabilir ve anaerobik çürütme geliştirilmiş olur. Kim ve
diğ., (2003) tarafından, atık aktif çamurun çözünürleşmesi ve metan üretiminin artışı üzerine ısıl,
kimyasal, ultrasonik ve termokimyasal ön arıtımın etkisi incelenmiştir [32]. Uygulanan ön arıtım
şartları ve çamur üzerine olan etkileri Çizelge 3’de özetlenmiştir. Özellikle ısıl ve termokimyasal
arıtım metotlarının iyi sonuçlar verdiği, hız sınırlayıcı adımın etkisinin ön arıtımla azaldığı
belirlenmiştir.
Çizelge 3. Arıtma çamuruna uygulanan ön arıtım ve etkileri [32]
Uygulan ön arıtım
Termal ön arıtım
121 oC, 1,5 atm’de 30 dakika
otoklavda işlem görmüştür
Kimyasal ön arıtım
NaOH, KOH, Mg(OH)2 ve
Ca(OH)2 gibi çeşitli alkali
ajanlar ile pH 12’ye
getirilmiştir
Termokimyasal arıtım
NaOH, KOH, Mg(OH)2 ve
Ca(OH)2 ilaveli kimyasal ön
arıtılmış çamur, 121 oC’de
30 dakika işlem görmüştür
Ultrasonik ön arıtım
42 kHz’de, 10–120 dakikada
ultrasonikatörde işlem
görmüştür

KOİ
çözünürlüğünde
artış
%8,1’den
%17,6’ya

Uçucu
madde
giderimi
%32,1

Protein
çözünürlüğünde
artış
30,2 mg/L’den
85,7 mg/L’ye

Metan
üretimde
artış
2507 L/m3
çamur’dan
3390 L/m3
çamur’a
2827
L/m3
çamur’a

Sırası ile %39,8,
%36,6, %10,8
ve %15,3’ya

%29,8

1665,4 mg/L’ye

Sırası ile%51,8 ,
%47,8, %18,3
ve %17,1’ya

%46,1

1983 mg/L’ye

3367
L/m3
çamur’a

%18,4’ya (120
dakika ön
arıtım)

%38,9

61,7 mg/L’ye

3007
L/m3
çamur’a

Çamur gibi karmaşık yapıya sahip substratlara biyolojik arıtımından önce organik
maddeyi çözünürleştirmek için termokimyasal ön arıtım uygulamaları yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ön arıtımın etkisi, hidrolizi ilerletmek ve kompleks polimerleri çok küçük
moleküllere parçalamaktır. Optimal ön arıtım 170 oC’de 30-60 dakika alıkonma süresinde işleme
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tabi tutulması ile gerçekleşir. Bununla birlikte bazı ön arıtım şartları, parçalanması güç olan
kompleks molekül oluşumunu artırabilir. KOİ çözünürlüğü için belirlenen en uygun şartlar, çoğu
kez biyolojik parçalanma için kullanılandan farklıdır. KOİ çözünürlüğünde pH, önemli bir ön
arıtım parametresidir. Biyolojik parçalanabilirlik testlerinde önemli sınırlamalar gözlenmiştir. Bu
konuda ileri sürülen hipotezler şunlardır: 1- bazı inhibitor moleküller salınmış olabilir; 2- molekül
içindeki bazı reaksiyonların dirençli bileşiklerin oluşumunun en önemli sebebi olabilir; 3- sodyum
katyonu gibi moleküller biyolojik parçalanabilirlik performansını etkilemiş olabilir. Isıl işlem
görmüş ve görmemiş mikrobiyal biyokütlenin KOİ çözünürlüğü ve anaerobik parçalanabilirliği
üzerine sodyum hidroksitin etkisi Penaud ve diğ., (1999) tarafından incelenmiştir [33]. Çalışmada
iki farklı ön arıtım tekniği ele alınmıştır. Bunlar 1- alkali ajanların ilavesi (NaOH, KOH,
Mg(OH)2, Ca(OH)2 ile pH 12’ye getirilmiştir), 2- Isıl arıtım (30 dakika 140 oC’de ısıtılmıştır).
KOİ çözünürlüğü ve toplam katı giderim hızı ilave edilen NaOH dozu ile artmıştır. 4,6 g NaOH/
L ilave edildiği zaman KOİ çözünürlüğü %63’e, toplam katı giderimi %33’e ulaşmıştır. Gözlenen
KOİ çözünürlüğü, pH değişimi ile bağlantılı olarak esasen protein hidrolizinden dolayı
oluşmuştur. Yüksek oranda NaOH ilave edilip (26,1 g/L) 140 oC’de 30 dakika ısıtıldığı zaman
KOİ çözünürlüğü %85’e ulaştığı belirlenmiştir, oysa aynı alkali işleme maruz kalmış çamur,
ortam sıcaklığında olduğu zaman bu değer %53,2 olmuştur. Ön arıtılmış numunelerin biyolojik
parçalanabilirlik ve biyotoksisite testleri, gözlenen sınırlamaların nedeninin sodyum katyonu değil
pH artışı olduğunu belirlemiştir. Örneğin 5 g/L NaOH ilavesi ile ısıl işlem görmemiş numunede
biyolojik parçalanabilirlik %17’den %45’e artarken, ısıl işlem görmüş numunede %22’den %60’a
yükselmiştir. 26,1 g/L NaOH ilvesi ile ısıl işlem görmemiş numunede %5’e inmiş, ısıl işlem
görmüş numunede ise %3.2’ye inmiştir. Diğer alkali ajanlar ile pH 12’de yapılan testler, KOİ
çözünürlüğünü artırdığı ancak parçalanabilirlik performansını sınırladığını ortaya koymuştur.
5. ÇAMURDAN BİYOHİDROJEN ÜRETİMİ ÜZERİNE ÖN ARITIMIN ETKİSİ
Biyohidrojen üretiminde atık çamur, hem aşı kaynağı hem de substrat kaynağı olarak
kullanılabilmektedir. Aşı kaynağı olarak kullanılabilmesi için çamur bünyesinde mevcut olan
hidrojen tüketicilerinin ön işlemler ile inaktive edilmesi gerekir, substrat olarak kullanılabilmesi
için ise hidrojen üreticiler tarafından karbonhidratların kullanılabilirliğinde artışın sağlanması
gerekir. Ön arıtım metotlarının bir bölümü her iki amaca da hizmet etmekte olup çamurdan hem
hidrojen tüketicileri eleyerek/inaktive ederek hem de karbonhidrat kullanılabilirliğini artırarak
hidrojen üretim verimini yükseltmektedir.
Fermentasyonda aşı olarak saf kültürler kullanılabileceği gibi arıtma çamurları gibi
karışık kültürler hidrojen üreticilerce zenginleştirildikten sonra da kullanılabilmektedir. Saf
kültürün kullanılması durumunda sadece hidrojen üretimi düşük kalmaz ayrıca aşı bakterinin
adaptasyonu da uzun zaman alır. Wang ve diğ., (2004) arıtma çamurundan elde edilen aşı ile
fermentatif hidrojen üretiminin önemli ölçüde artabileceğini göstermişlerdir [34]. Aktif çamurdan
aşının izolasyonu pastorizasyon, metanojenik bakteri inhibitörü (BESA, sodyum 2Brometansulfonat, C2H4BrO3SNa) ilavesi ve özel besi yerlerine ekimin yapılması aşamalarının
uygulanması ile yapılmıştır. İzole edilen türler Clostridium bifermentans olarak tanımlanmış olup
hidrojen üretimini 0,9 mol/kg çamur kuru katısına yükseltmiş olup uzun lag süreleri (aşılamanın
başlangıcından gaz üretiminin başlamasına kadar geçen süre) de giderilmiştir.
Saf hidrojen üretici aşı veya nütrient kaynağı ilave edilmeksizin çamurdan yüksek ve
stabil biyohidrojen üretimini elde etmek mümkündür. pH 12’ye getirilerek alkali ön işlem görmüş
aerobik çamur ile biyohidrojen üretimi üzerine farklı ilk pH’in etkisinin incelendiği deney
sonuçları göstermiştir ki, ilk pH 11’de metan üretimi olmaksızın maksimum hidrojen üretimi
gözlenmiştir. Hidrojen verimi ham çamurda 9,1 mL H2/g kuru katı’dan, pH 11’de alkali arıtım
yapılmış çamurda 16,6 mL H2/ g kuru katı’ya yükselmiştir. pH 11’de alkali ön arıtım yapılmış
çamurda dominant bakteri Eubacterium multiforme ve Paenibacillus polymyxa olarak
belirlenmiştir [25].
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Farklı ön işlem görmüş aerobik arıtma çamuruna aşı ve nütrient ilavesi yapılmaksızın
hidrojen üretimi incelenmiştir [29]. Uygulanan ön işlemler şu şekildedir: Asit ön arıtım (AS) için
çamur 6 mol/L HCl ile pH 2,0±0,1’e, alkali ön arıtım (BS) için ise 6 mol/L NaOH ile pH
12,0±0,1’e getirilmiştir; ısıl ön arıtım (TS), 30 dakika 121 oC’de ve 1,2 kgf/cm2’de otoklavda
tutulmuştur; ultrasonik ön arıtım (US), 20 kHz frekansda 200W gücünde 30 dakika özel kabında
uygulanmıştır, çamur sıcaklığı uygulama ile 16oC’den 41oC’ye yükselmiştir. AS ve BS çamurları
fermentasyondan önce pH 7,0±0,1’e ayarlanmıştır. Tüm ön işlem görmüş çamur örnekleri
37±1oC’de fermentasyona maruz bırakılmıştır. Ön arıtımların mekanizmaları farklıdır. Deney
sonuçları yüksek pH’da mikrobiyal hücrenin daha ileri parçalandığını göstermiştir. Örneğin BS
çamuru için, ilk pH 11,5 iken hidrojen verimi 11,68 mL H2/g uçucu katı (VS) iken ilk pH 7’de bu
değer 1,46 mL H2/g VS olmuştur. Hidrojen üretim veriminde çamurun ilk pH’i olduğu kadar
uygulanan ön arıtım işlemi de etkilidir. Örneğin hidrojen üretim potansiyeli ilk pH 11,5’da BS
için 10,84 mL iken US için 3,56 mL olmuştur. İlk pH yaklaşık 7’de hidrojen verimi (mL
H2/gVS), ham çamurda 1,21’den AS çamurunda 3,25, BS çamurunda 1,46, TS çamurunda 8,62 ve
US çamurunda 3,83’e çıkmıştır.
Biyohidrojen üretiminde ısıl ön işlemin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Diğer bir
araştırmada, 121 oC, 1,5 atm ve 30 dakika otoklav şartlarında sterilize edilmiş çamura hiçbir aşı
ve besin maddesi ilave etmeksizin 37±1 oC’de anaerobik fermentasyonu ile hidrojen üretimi
incelenmiştir [23]. Daha önce de ifade edildiği gibi sterilizasyon çamurun jel yapısını ve
mikrobiyal hücre yapısını kısmen kırarak hücreden bazı maddelerin salınmasına sebep olur.
Örneğin sterilizasyon ile çamurda protein içeriği 32,1 mg/L’den 1431,2 mg/L’ye, karbonhidrat
içeriği 8,1 mg/L’den 583,1 mg/L’ye yükselmiştir. Sterilizasyonda bazı organikler düşük molekül
ağırlıklı organiklere, örneğin uçucu yağ asitlerine (VFA), dönüşür. Ham çamurdaki VFA içeriği
113,5 mg/L’den 194 mg/L’ye yükselmiştir. Sterilize olmuş çamurun maksimum hidrojen verimi
(16,26 mL H2/g VS), ham çamurunkinden (0,35 mL H2/g VS) çok yüksektir. Birçok hidrojen
tüketen mikroorganizmanın sterilizasyon sırasında öldüğü halde, 36 saatten sonraki safhalarda
hidrojen tüketimi gözlenmiştir ancak metan belirlenememiştir. İleri sürülen olası hidrojen tüketim
sebepleri şunlardır:
•
Çamurda spor formunda olabilen ve otoklav şartlarına direnç gösterebilen birkaç
hidrojen tüketen mikroorganizma (örneğin homoasetojenik bakteri) vardır. Anaerobik
fermentasyonun ilk safhalarında hidrojen tüketim işi, daha az sayıda hidrojen tüketen
mikroorganizmaların varlığı ve hidrojen üretenler ile kıyaslandığında onların düşük büyüme
hızlarından dolayı zayıf ve önemsiz kalır. Anaerobik fermentasyonun daha geç safhalarında,
hidrojen tüketim işi, hidrojen tüketen mikroorganizmalardaki artış ile belirgin hal alır.
•
VFA’nın artışı, özellikle asetik asit, hidrojen üreten mikroorganizmaların büyümesini
inhibe eder ve sonrasında hidrojen üretim hızında azalma görülür.
•
Proteinlerin anaerobik fermentasyonu sadece hidrojen üretmez ayrıca hidrojen tüketir.
Sterilize olmuş çamurdaki yüksek protein içeriği, hidrojen tüketimini de meydana getirebilir.
Daha önce de ifade edildiği gibi hidrojen üreticiler tarafından karbonhidrat
kullanılabilirliğinde artışın sağlanması ile biyohidrojen üretimi artacaktır. Massanet-Nicolau ve
diğ., (2008) tarafından hidrojen üretimi üzerine pH ve karbonhidrat çözünürlüğünü artıracak
enzimatik ön arıtımın etkisi incelenmiştir [35]. Hammadde olarak, kentsel atıksu arıtma tesisinden
alınan yoğunlaştırılmış birincil çamur, aşı olarak ise mezofilik anaerobik çürütücüden alınan
çamur kullanılmıştır. Aşı çamuru kullanmadan önce 110 oC’de 20 dakika ısıl işleme tabi
tutulmuştur. Hammadde olarak kullanılan birincil çamura iki tip ön arıtım uygulanmıştır; 1 saat
70 oC’de ısıl arıtım ve ticari olarak mevcut selülaz enzim preparatı ile enzimatik ön arıtım.
Çamurun ısıl ön arıtımı ile çözünür karbonhidrat artışı %2,6 olmuştur, oysa enzimatik ön arıtım
ile %13,5 artmıştır. Besleme yapılan çamur ısıl işleme maruz bırakılıp enzim ilave edildikten
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sonra fermentasyona alındığında pH 5,5’de en yüksek hidrojen gazı üretim seviyesi 18,14 L H2/kg
kuru katı elde edilmiştir.
Çamurun substrat olarak kullanıldığı biyolojik hidrojen üretimi üzerine yapılan birçok
çalışma özel olarak belirlenen saf türlerin ilavesi ile yürütülmüştür. Kotay ve Das (2009)
tarafından farklı ön arıtım teknikleri uygulanmış çamurunun üç farklı hidrojen üreten bakteri
(Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Bacillus coagulans) ile hidrojen gelişimi incelenerek
ön arıtım uygulamalarının etkinliği değerlendirilmiştir [22]. Uygulanan ön arıtımlar: asit (25
o
C’de HCl ile 24 saat pH 3-4’de muamele), baz (25 oC’de NaOH ile 24 saat pH 10-11’de
muamele), ısı (121 oC’de 20 dakika muamele), dondurma-çözülme (her biri için 6 saat -20 oC/25
o
C’de muamele ), mikrodalga (600W’da 2 dakika muamele), ultrasonikasyon (25 oC’de 2mm
derinlikte 140W, 20 kHz), kimyasal ilavesi (24 saat, 25 oC’de %1 (v/v) CHCl3, 24 saat, 25 oC’de
10mM BESA). Ön arıtım uygulamalarının en önemli amacı, çamurun anaerobik çürütme
verimliliğinin artırılmasıdır. Bu ise iki mekanizma ile olur; ilk mekanizma rekabet edici
mikrobiyal kütlede azalma, ikincisi ise organiklerin kullanılabilirliğinde artış. Bu çalışmada
görülmüştür ki ısı arıtımı mikrobiyal kütlenin azaltılmasında en etkili metot olmuştur. Organik
bileşenler arasında karbonhidratlar anaerobik çürütme sırasında en çok parçalanan bileşenlerdir.
Protein ve lipitler belli derecede hidrojen üretimine katkıda bulunurlar. Ön arıtımdan sonra
proteinlerin, karbonhidrat ve lipitlerden daha iyi çözündüğü not edilmiştir. Isıl arıtım, organiklerin
önemli ölçüde çözünürleşmesini (yani organiklerin partiküler fraksiyondan üst sıvıya transferi)
sağlayan tek metottur. Dondurma-çözülme ve kimyasal ilavesi, organik maddenin
çözünürleşmesini sağlamaz. Ön arıtım teknikleri tek başına çamurdan hidrojen verimini artırmada
yeterli değildir. Birçok ön arıtım metan üretimini kontrol edebilirken sadece ısı arıtımı hidrojen
üretimini geliştirebilir. Belirli hidrojen üreticilerinin aşılanması ile çamurda hidrojen verimi 1,5-4
kat arttığı bulunmuştur.
Guo ve diğ., (2008) tarafından Pseudomonas sp.’nın yeni bir türü yardımı ile
mikrodalga (çamur 2 dakika, 560W gücünde mikrodalgada ısıtılmıştır), ultrasonikasyon (5 dakika
2W/ml güç yoğunluğu uygulanmıştır) ve sterilizasyon (121 oC’de 20 dakika işleme tabi
tutulmuştur) ile ön arıtılan çamurdan hidrojen üretimi incelenmiştir [13]. Tüm arıtım tekniklerinin
protein, karbonhidrat ve çözünür KOİ’da önemli artışa sebep olmuştur. Sterilizasyon ve
mikrodalga ile ön işlem görmüş çamurda spesifik hidrojen verimleri sırası ile 15,02 ve 11,04
mL/g toplam KOİ (TKOİ)’ya artmıştır. Ultrasonikasyon ön arıtımında ise 4,68 mL/g TKOİ
olmuştur. Ultrasonikasyon ile arıtılmış ön çamurda lag süresi 3 saat olmuş. Sterilizasyon ve
mikrodalgada ise sırası ile 15 ve 10 saat olmuştur. Çamur flok yapısı ultrasonikasyon ile değişir,
bu değişim VFA üretimini artırır ki bu hidrojen üretimini kısıtlar. Sterilize olmuş çamur toksik
metalleri adsorbe eder ve fermentasyon sırasında çok az VFA üretilir, bu hidrojen üretimi için bir
avantajdır. Ultrasonikasyonda hidrojen veriminin düşük olmasının sebebi, çamurdan ekstre edilen
ağır metal seviyelerinin artışı olabileceği ifade edilmiştir.
Organik maddenin çözünürlüğünü artırmak ve çamurdaki metanojenik bakteriyi
inaktive etmek için üç ön arıtım adımının (asidifikasyon, bazifikasyon ve dondurma-çözülme)
etkinliği clostridium türleri yardımı ile incelenmiştir [36]. Asidifikasyon adımında perklorik asit
(HClO4) ile çamurun pH’sı 3’e, bazifikasyon adımında ise NaOH ile pH 11’e ayarlanmıştır.
Dondurma-çözülme ön arıtımında -17 oC’de 24 saat dondurulduktan sonra 30 oC’deki su
banyosunda 12 saat çözülmesi sağlanmıştır. Orijinal, asitleştirilmiş, bazlaştırılmış ve dondurulupçözülmüş numunelerdeki çözünür KOİ ve NH3-N sırası ile 72, 180, 642 ve 364 mg/L ve 2,5, 6,3,
6,3 ve 7,5 mg/L olmuştur. Görüldüğü üzere organik madde çözünürlüğü artmış ancak proteinlerin
NH3-N üretmek üzere hidrolize olması sınırlı kalmıştır. Ön arıtılmış çamurlar aşı ile fermente
edildikleri zaman gaz safhasının hidrojen içeriği önce artmış daha sonra ise azalmıştır.
Dondurma-çözülme çamur için hidrojen içeriği 0,72 kg/kg kuru katı olmuştur. Bazikleştirilmiş
çamurda hidrojen üretimi gözlenmemiştir. Asitleştirilmiş numune ile üretilen hidrojen iki noktada
pik göstermiştir, ikinci pik değeri 1,44 g/kg kuru katı olmuş ki bu değer test edilen numuneler
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içinde en yüksek olanıdır. Deneysel sonuçları aşı türün hidrojen ürettiği halde çamurdaki mevcut
mikroorganizmaların hidrojeni hızla tükettiğini göstermiştir.
Ön işlem uygulanmış ikincil çamurun Clostridium bifermentans ile hidrojen üretimi
incelenerek ön işlemlerin etkinliği değerlendirilmiştir [24]. Bu ön arıtım adımları 1Ultrasonikasyon (20 dakika, 20kHz frakans uygulanmış) 2- Asidifikasyon (perklorik asit ile
(HClO4) çamur pH’ı 3’e getirilmiştir) 3- sterilizasyon (30 dakika, 121oC, 1,2 kgf/cm2’de sterilize
edilmiştir) 4- Metanojenik inhibitörler (metanojenik bakterinin aktivitesini baskılamak için
35oC’de orijinal çamur için 1M BESA gerekli) 5- Dondurma-çözülme (çamur -17oC’de 24 saat
dondurulmuştur, sonra 25 oC’deki su banyosunda 12 saatte çözünmesi sağlanmıştır. Bu işlem
önemli miktardaki çözünmeyen organik maddeyi özellikle polisakkaritleri suya geçirir. Yapılan
çalışmada orijinal çamurun hidrojen verimi 0,9 mmol H2/g kuru katı elde edilmiştir. Dondurma ve
çözülme ile sterilizasyon ön arıtım adımları spesifik hidrojen verimlerini arıtılmamış çamurun
1,5-2,5 katı artırmıştır. Metanojenik inhibitor veya ultrasonikasyon uygulamalarının biyohidrojen
verimini azalttığı belirlenmiştir.
Hidrojen üretiminde karbonhidratlar tercih edilen substratlar olup protein ve lipitlerden
hemen hemen hiç hidrojen üretimi olmaz. Organik atıklar, fermentatif hidrojen üretimi için ucuz
ve kolaylıkla bulunabilen bol kaynaklardır. Kentsel katı atık, gıda işleme atığı, atık aktif çamur
gibi organik atıkların maksimum hidrojen üretim potansiyeli ve hidrojen üretim hızı sırası ile 49298 mL H2/ g karbonhidrat KOİ ve 17-142 mL H2/g uçucu süspanse katı/saat olmuştur. Optimum
şarlar üzerine genel kurallar henüz mevcut değildir. Ayrıca hidrojen üretimini artırabilecek farklı
substratların birlikte çürütülmesi konusunda da sistematik çabalar yoktur. Arıtma çamurlarının
biyohidrojen üretiminde kullanılabilmesinde geçerli bir strateji de, çamurla birlikte farklı
biyokütlenin fermente edilmesidir. Gıda atıklarından hidrojen üretimi çalışmaları ümit verici
sonuçlar vermiştir. Gıda atıklarının çamur ile birlikte çürütülmesi çok dengeli karbonhidrat/
protein oranını salar. Kim ve diğ., (2004) çamur ve gıda atığının birlikte çürütülme fizibilitesini
incelemişlerdir [37]. Kullanılan aşı çamuru, anaerobik çürütücüden alınan çamur olup, hidrojen
tüketicilerini inaktive etmek ve spor oluşturan anaerobik bakteriyi elde etmek için 90 oC’de 10
dakika ısıl ön işlem uygulanmıştır. Isı ile muamele edilmiş çamurda dominant tür Clostridium sp.
olmuştur. Yemekhanelerden alınan gıda atığının ve birincil ve ikincil çamur karışımının
maksimum hidrojen üretim potansiyeli sırası ile 121,6 ve 32,6 mL H2/g karbonhidrat KOİ
olmuştur. Besin atığına %13-19’a kadar kanalizasyon çamurunun ilavesi, uygun
karbonhidrat/protein oranı sağlamasından dolayı hidrojen üretim potansiyelini artırmıştır. 87:13
(besin atığı: çamur) oranında en yüksek özgül hidrojen üretimi 122,9 mL H2/g karbonhidrat KOİ
olarak tespit edilmiştir. Çamurun proteince zenginleştirilmiş olması, hidrojen üretim potansiyelini
artırmıştır.
Gıda atığı ve çamurun birlikte fermente edildiği benzer bir çalışmada hidrojen üretimi
üzerine çamur tipi ve karışım oranının nasıl etkilediği değerlendirilmiştir [27]. Kafeteryadan elde
edilen gıda atıkları (FW), ezilerek çamur haline getirildikten sonra kullanılmıştır. Çamur olarak
ise yerel atıksu arıtım ünitesinden elde edilen birincil çamur (PS) ve atık aktif çamur (WAS)
kullanılmıştır. Hidrojen üreten aşı ise çürütülmüş çamurdan elde edilmiştir. Üç farklı karışımın
(FW+PS, FW+WAS ve FW+PS+WAS) çürütülmesi incelenmiştir. Çamurun FW’ye oranı ise 1:3,
1:1 ve 3:1 (hacim olarak). Gıda atığı ile çamurun birlikte çürütüldüğü sistemlerde, tek bir atığın
çürütüldüğü sistemlerden daha yüksek miktarda hidrojen oluşumu gözlenmiştir. Birlikte
çürütmenin etkisi çamurun tipine ve karışım oranına bağlıdır. 1:1 karışım oranı, en uygun oran
olarak bulunmuştur. Maksimum hidrojen verimi 112 mL/g uçucu katı olarak bulunmuştur. Bu
çalışma çamurun FW’ye ilavesi ile pH tamponlama kapasitesini sağladığı ve pH (5,5-6)’da
korunarak fermentasyona olanak verdiğini göstermiştir. Ayrıca çamurla sağlanan protein ile C/N
oranı geliştirilmiştir.
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6. SONUÇ
Hidrojen, yenilenebilir kaynaklardan üretilebildiği taktirde temiz bir enerji taşıyıcısı olduğu
düşünülür. Yenilenebilir kaynaklar içinde atıksu arıtma tesislerinden elde edilen biyolojik kökenli
atık çamur önemli yer tutar. Çünkü yerleşimin olduğu her yerde atık çamurun bertarafı sorun
teşkil etmektedir. Ayrıca evsel kökenli endüstriyel atıksu arıtımından oluşan atık çamur önemli
çevresel problemler yaratmaktadır. Bu atıkların yüksek oranda organik içeriğe ve nütrient
değerine sahip olması ve bol miktarda hidrojen üreten mikroorganizma içermesi hidrojen
üretiminde potansiyel substrat olarak ele alınmasını sağlamıştır. Çamurun fermentatif hidrojen
üretiminde substrat olarak kullanılması atık yönetimi açısından mükemmel bir stratejidir.
Çamurdaki mevcut organiklerin büyük bir kısmı, mikrobiyal hücre duvarı içinde olduğu
için hidrojen üretim seviyesi oldukça düşük kalır (0,08 mmol H2/g kuru katı). Bu oranın
yükseltilmesi ancak çamura ön arıtım adımlarının uygulanması ile mikrobiyal hücrenin
parçalanması ve böylece anaerobik parçalanmanın hidroliz adımının kolaylaştırılması ile olur. Bu
amaçla ultrasound, ısıl, asit-baz, dondurma-çözülme gibi hücre parçalanma mekanizmaları farklı
ön arıtım tekniklerinin uygulanması önerilmektedir.
Çamurun substrat olarak kullanıldığı fermentasyon sistemlerinde saf kültür ve
zenginleştirilmiş karışık mikrobiyal topluluk aşı olarak kullanılmıştır. Karışık kültürün
kullanılması hem hidrojen üretimini artırması hem de lag süresini kısaltması bakımından avantaj
sağlamıştır. Ancak karışık kültürde hidrojen üreten mikroorganizmalar ile rekabet eden
organizmaların, metanojenler gibi, inaktive edilmesi gereklidir. Çamurun substrat olarak
kullanılmasında ikinci önemli ölçüt ise hidrojen üreten mikroorganizmalar tarafından
karbonhidratların kullanılabilirliğindeki artışın sağlanması gerekir. Bu aşamada ön arıtım
adımlarının kullanımı önemli avantaj sağlamıştır.
Çamurda proteinlerin ve karbonhidratların çözünürleştirilmesinde ısıl ön işlemlerin çok
etkili olduğu belirtilmiştir [22]. Yapılan pek çok çalışmada ısıl arıtımın hidrojen üretiminde daha
etkili olduğunu ortaya koymuştur. BenYi ve JunXin (2009) tarafından yapılan çalışmada ham
çamurun hidrojen verimi 1,21 ml H2/g VS’den asitle arıtımdan sonra 3,25’e, baz ile arıtımdan
sonra 1,46’ya, ısıl işlemden sonra 8,62’ye ve ultrasonik arıtımdan sonra 3,83’e yükseldiği
belirlenmiştir [29].
Hidrojen üretimini artırılabilmesi için ultrasonikasyon ön arıtım uygulaması çok etkili
olamamıştır. Bunun olası sebebinin çamurun flok yapısının değişimi ile VFA üretiminin artması
ve çamurdan ekstre edilen ağır metal seviyesindeki artış olduğu şeklindedir [13].
Isıl ön arıtımdan sonra enzimatik ön arıtım uygulaması yeni bir metot olarak
değerlendirilmiştir. Termal ön arıtımla çamurdaki karbonhidrat artışı %2,6 iken, enzimatik ön
arıtım ile %13,5’e artmıştır. Her iki arıtımın ardarda uygulanması ile hidrojen üretim verimi 18,14
L H2/kg kuru katı’ya ulaşmıştır.
Fermentatif hidrojen üretimi için ön arıtım uygulamaları çamurun pek çok özelliğini
geliştirir, rekabet edici organizmalar inaktive olur, KOİ, karbonhidrat, protein çözünürleşmesi ve
biyolojik parçalanabilirlik gelişir. Tüm bunlara paralel olarak uygun pH sağlandığı taktirde
yüksek hidrojen üretim verimi elde edilebilir.
Hidrojen üretim maliyeti büyük ölçüde kullanılan hammadde fiyatına bağlıdır. Doğal
gaz reforming, kömür gazifikasyonu ve suyun elektrolizi bugün hidrojen üretimi için kanıtlanan
teknolojilerdir ve tüm dünyada endüstriyel ölçekte uygulanmaktadır. 2030’a kadar maliyetin 2,64$/kg arasında olması beklenmektedir. Daha ileriki yıllarda hammadde (fosil yakıt) fiyatının
artması ile hidrojen üretim maliyeti de artacaktır [38].
Bu açıdan değerlendirildiğinde fermentatif hidrojen üretiminde çamurun hammadde
olarak kullanılması ve biyohidrojen üretimi, gerek atığın geri kazanımı gerekse temiz enerjinin
elde edilmesi bakımından ümit verici bir gelişmedir.
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ABSTRACT
Ceramics production is a very difficult and complex process which includes the stages from preparing
appropriate quality raw material till the final stage that the product is obtained. Casting is a forming method
made by open or closed casting of liquid consistency clay. In this method excess water should be absorbed by
mould because of the consistency of clay. Therefore absorption of gypsum mould must be increased without
decreasing its strength. Gaining such properties and increasing mould service life will have important
contributions to the sector in point of product quality and production cost.
A compilation has been made about history of ceramics and current status, gypsum mould, usage of gypsum
mould, application problems and solution offers. In order to provide expected properties from gypsum
moulds, an investigation about availability of mineral additives, their ratio in mix and their effects should be
carried out as is concluded.
Keywords: Gypsum, ceramic, ceramic mud, gypsum mould.
SERAMİK VE SERAMİKLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN KALIP ALÇISININ
ÖZELLİKLERİ
ÖZET
Seramik üretimi, uygun kalitede hammadde hazırlanmasından ürünün elde edildiği en son aşamaya kadar güç
ve karmaşık bir süreçtir. Seramik üretim aşamasının bir halkası olan döküm yöntemi, akıcı kıvamdaki kil
hamurunun açık veya kapalı yöntem ile bir veya daha fazla sayıda parçalı kalıplara dökülmesi ile yapılan
şekillendirme yöntemidir. Bu yöntemde kil hamuru akıcı kıvamda olduğundan kilin fazla suyunun kalıp
tarafından emilerek dışarı atılması gerekir. Bu nedenle alçı döküm kalıbının dayanımını düşürmeden
absorpsiyonunun artırılması gerekir. Döküm kalıplarına bu özelliklerin kazandırılması ve kalıp ömrünün
uzatılması için yapılacak herhangi bir iyileştirme, ürünün kalitesi ve üretim maliyeti bakımından sektöre
önemli katkı sağlayacaktır.
Seramik endüstrisinde kullanılan kalıp alçıları ile ilgili kaynak taramasından, öncelikle seramiğin tarihçesi ve
günümüzdeki durumu, alçıtaşı, kalıp alçısı, kalıp alçısının kullanımı, uygulamasındaki sorunlar ve çözüm
önerilerine yönelik derleme yapılmıştır. Araştırmadan; alçı kalıplardan istenen özelliklerin sağlanması için
suemme oranı yüksek mineral katkı malzemelerinin kullanılabilirliği, bu malzemelerin alçıya ne oranlarda
katılacağının ve etkilerinin deneysel olarak araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Alçı, seramik, seramik çamuru, alçı kalıp.
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1. GİRİŞ
Kullanıcıların sağlığını ve yapının estetiğini etkileyen, binaların temel gereksinimi olan seramik
sağlık gereçlerinin döküm yöntemi ile şekillendirilmesinde çoklukla kalıp alçısı kullanılır.
Seramik sektöründe kalıp alçısının dayanım, dayanıklılık, porozite, absorpsiyon gibi özelliklerinin
kullanıcı isteğine ve üretim şartlarına göre değiştirilebilmesi istenir. Kalıp hazırlanmasında
kullanılan alçının dayanımının artırılması kalıbın daha fazla tekrarda kullanılmasını, porozitesinin
ve absorpsiyonunun artırılması da kalıp alma süresini kısaltır. Kalıplara bu özelliklerin
kazandırılması seramik ürünlerin kalitesine, üretim hızına dolayısı ile maliyetine önemli katkı
sağlar.
Alçı, bilinen en eski bağlayıcı malzemelerden biridir ve günümüzde yapıda farklı
uygulamalarda ve içine lif katılarak birçok yapı ürününün üretiminde, seramik endüstrisinde,
vitrifiye ve sofra eşyası gibi ürünlerin döküm yöntemi ile şekillendirilmesi için gerekli kalıpların
hazırlanmasında kullanılır. Çimento üretiminde ise alçı taşı, çimento hamurunun priz süresinin
ayarlanması amacı ile kullanılmaktadır. Seramik ve çimento sektörünün ekonomideki yeri dikkate
alındığında alçı ve alçı taşının önemi açıkça görülmektedir.
Alçıtaşı, doğada bol bulunması, düşük sıcaklıklarda düşük enerji ile pişirilmesi, kolay
öğütülmesi ve ucuz olması gibi üstün özelliklere sahiptir. Diğer doğal minerallerden farklı olarak
alçı taşından, özellikleri kullanıcının isteğine ve şartlarına göre değiştirilebilen ürünler elde etmek
mümkündür. Bunlardan kalıp alçısı, kolayca şekillendirilebilir, kısa sürede sertleşir ve dayanım
kazanır; elde edilen alçı kalıp, gözenekli yapısı ile döküm çamurundaki suyu hızla emer, seramik
çamurunun kalıbın şeklini almasını, kalıptan kolayca ve kısa sürede ayrılmasını sağlar. Alçı bu
üstün özellikleri nedeni ile seramik endüstrisinde önemli bir yere sahiptir [1,2].
Bu çalışmada, seramik üretiminin tarihi süreç içindeki gelişimi, günümüzdeki durumu,
alçının ve kalıp alçısının özellikleri, sorunları, sorunların giderilmesi ile ilgili önlemler kaynak
taramasından yararlanılarak irdelenmiş, seramiklerin döküm yöntemi ile şekillendirilmesinde
kalıp alçısının absorpsiyonunun artırılması ile kalıp alma süresinin kısaltılması, kalıp
özelliklerinin iyileştirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.
2. SERAMİĞİN TARİHÇESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Grekçedeki ‘keramos’ sözcüğünden gelen seramik, en kısa şekilde kökeni kil olan pişmiş
malzeme olarak tanımlanır [3]. Seramiğin ana hammaddesi olan toprağın kullanım biçimi ve
üretim yöntemleri eski zamanlardan günümüze kadar çok değişmiş, seramik teknolojisinde büyük
gelişmeler olmuş, uygulama alanı genişlemiş, seramiğin tanımına yeni boyutlar getirilmiştir.
Seramik, su ile yoğrulduğu zaman istenilen şekli alabilen, pişirildiğinde mukavemet ve
su geçirimsizlik özelliği kazanan, ana maddesi ince taneli kil olan, birbirine kimyasal bağlar ile
bağlanmış metaller ve alaşımları dışında kalan inorganik kökenli maddelerden üretilen
malzemelerdir [4].
Seramik sektörü ülkemizde istihdam ve döviz girdisi sağlayan, ülke ekonomisinde etkin
ve önemli yeri olan bir sanayi dalıdır. Sektörel açıdan seramik ürünler ana başlıklar halinde
seramik sağlık gereçleri, seramik kaplama malzemeleri, teknik seramikler, kaba seramikler,
refrakter malzemeleri, seramik sofra ve süs eşyası olmak üzere altı grupta toplanmıştır [5].
Endüstriyel anlamda seramik üretimine 1950’ li yıllarda başlayan Türk seramik sektörü,
1990’ lı yılların başından itibaren hızla büyüyen ve gelişen bir konuma gelmiş, bugün 1,5 milyar
doları aşan ticaret hacmine ulaşmıştır. Türkiye son yıllarda bu alanda gelişmeler göstermiş; %95
oranında yerli hammadde kullanımı ile üretim yapan dünyanın önemli seramik üretici ve
ihracatçısı ülkelerden biri olmuştur [6,7]. Türkiye, 2005 yılında dünya seramik üretimi kapasitesi
bakımından Çin, İspanya, İtalya, Brezilya ve Endonezya’dan sonra altıncı, ihracatta İspanya,
İtalya, Brezilya ve Endonezya’dan sonra beşinci, Avrupa’da ise İtalya ve İspanya’dan sonra
üçüncü ülke konumuna gelmiştir. Bu gelişme devam etmiş, Türk seramik sektörü, 2007 yılında
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dünyada üretilen toplam 180 milyon adet seramik sağlık gereçlerinin %10’ u olan 18 milyon adet
seramik sağlık gereci üretmiştir. Bu rakamlar ile Avrupa'nın en büyük üreticisi, 8,5 milyon adet
ihracatı ile Avrupa’ nın bir numaralı ihracatçısı konumuna gelmiştir [8, 9,10].
Türkiye’nin seramik üretiminde kullanılan ham maddeler bakımından zengin bir ülke
olması, yetişmiş insan gücü ve önemli pazarlara coğrafi yakınlığı nedeni ile Türk firmalarının
uluslararası pazarlardaki genişlemesi büyük bir hızla sürmektedir. Bu olumlu gelişmelere ve
katma değerinin yüksek olmasına karşın seramik sektörünün şekillendirme yöntemleri, kullanılan
aletler, pişirme sistemleri, kontrol yöntemleri ve enerji maliyeti gibi önemli sorunları vardır.
Bunlardan en önemlisi, enerji maliyetinin yüksekliğidir. Enerji tüketiminin büyük bir bölümü
ithalat ile karşılanan Türkiye’de enerjinin yüksek fiyatla satılması firmaların rekabet gücüne
olumsuz etki etmektedir [8].
Bu çalışmanın konusu olan seramiklerin döküm yöntemi ile şekillendirilmesinde
kullanılan alçı kalıpların, kalıp alçısının özelliklerinin ve sorunlarının irdelenmesinden önce alçı
ve alçı kalıp ile ilgili temel bilgilerin ele alınması yararlı olacaktır.
3. ALÇI VE ALÇI KALIP
Alçı, iklimi kuru olan Akdeniz bölgesindeki Asur, Kalde, Fenike, Mısır ve Hititler gibi
uygarlıklarda 6000 yıldan beri yapıda ve sanatta, harç ve sıva olarak çok yaygın kullanılmıştır [9].
Bağlayıcı malzeme olarak ilk kullanım örneklerine Mısır piramitlerinde derz harcı ve duvar sıvası
olarak rastlanmaktadır [12]. 1766 yılındaki Londra yangını alçı kullanımının geniş kitlelerce
benimsenmesi bakımından bir dönüm noktası sayılabilir. Bu felaket sırasında ahşap yapıları
koruduğu gözlenen alçının kullanımı Paris' te zorunlu hale getirilmiş, sıva alçısı “Paris alçısı
(Plaster of Paris, CaSO4.1/2H2O)” veya ‘‘Stucco’’ olarak isimlendirilmiştir [13,14]. Fransa’da
jips kimyasının 1755’de açıklığa kavuşması ve 1870’de alçı priz geciktirme metodunun
bulunması ile alçı tüketimi gelişmeye başlamıştır [15].
Ülkemizde Selçuklulardan kalma eserlerde alçı kullanıldığı (Akşehir/Konya)
bilinmekte, Erzurum’da alçı sıvalı 200 yıllık evlerin varlığı dikkate alındığında alçının oldukça
eski tarihlerden beri alçı kullanıldığı anlaşılmaktadır [1].
Alçının kalıp yapımında kullanılması ile ilgili ilk tarihsel kayıt, 1545’ de Piccolpasso’
nun “Çömlekçi Sanatının Üç Kitabı” adlı eserinde ortaya konmuştur [16]. Senyor Vannuccio
Beringuccio’nun “Pirotechnia” isimli 1540 yılında Venedik’te yayınlanmış kitabında çanların
dökümü, iç mekanlara dekoratif dökümler ve heykeller ile ilgili olarak kalıp yapımı
anlatılmaktadır [17]. 1982 yılında Gazze Şeridi’nde yapılan arkeolojik kazıda, Şekil 1.1’ de
görülen M.Ö. 1300’lere ait olduğu düşünülen pişmiş topraktan yapılmış birbiri ile özdeş iki kalıp
parçası örneğine rastlanmıştır [17]. M.Ö. 5. yüzyılda kullanılmaya başlandığı sanılan alçı kalıplar,
doğanın etkileri ve alçının suemme özelliğinden dolayı tamamen bozulmuştur [16].

Şekil 1. Pişmiş topraktan yapılmış birbiriyle özdeş iki kalıp parçası [17]
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3.1. Alçı Taşı
Alçı taşı, jips mineralinden oluşan tek mineralli bir tortul taştır. Piyasada, kalıp alçısı, dişçi alçısı
ve kartonpiyer alçısı adı ile farklı özellikte alçılar bulunmaktadır. Kalıplık alçılar alfa (α) tipi,
kartonpiyerlik alçılar ise beta (β) tipi alçı olarak anılır.
TS 7809’ da seramik sanayinde kalıp ve model yapımında kullanılan alçı, alçı taşının
öğütüldükten sonra döner fırın, kazan veya otoklav denilen basınçlı kaplarda yaklaşık 120–200
ºC’ de kalsine edilmesi ile elde edilen ve %85’ den az olmamak üzere saf CaS04.2H2O ihtiva
eden, su ile karıştırıldığında hidrolik özellik gösteren bir malzeme olarak tanımlanmaktadır [18,
19].
Alçı taşının suyunun uçurulması (1) ve (2) reaksiyonlarında görüldüğü gibi iki safhada
gerçekleşir ve bu olaya dehidratasyon denir. Birinci safhada oluşan maddeye yarımhidrat denir ve
bu yarımhidrat, alçının hammaddesini oluşturur. İkinci safhada oluşan madde ise anhidrittir
[11, 18, 19, 20].
CaSO4.2H2O → CaSO4.1/2H2O + 3/2H2O

(1)

2 (CaSO4.1/2H2O) → 2CaSO4 (III) + H2O

(2)

Yarımhidratın α ve β olmak üzere iki farklı formu vardır; α yarımhidrat, iğne yapılı
kristallerden, β yarımhidrat ise pirinç tanelerine benzer kristallerden oluşur. α yarımhidratının
basınç dayanımı, çekme dayanımı ve aşınmaya karşı dayanıklılığı, β yarımhidratına göre çok daha
iyidir, daha az suya ihtiyaç duyar. β yarımhidratının katılaşma süresi α yarımhidratına göre uzun,
yoğunluğu daha düşük, hidratasyon ve yüzey enerjisi daha yüksektir, daha fazla suya ihtiyaç
gösterir [22].
Alçı su ile karşılaşınca, ısıtma ile çıkan kristal suyunu tekrar bünyesine alarak katılaşır
ve bu olaya hidratasyon denilir.
CaSO41/2H2O + 3/2H2O → CaSO4.2H2O

(3)

CaSO4 (III) + 2H2O → CaSO4.2H2O

(4)

Alçı hamurunun akıcı kaldığı sürenin sonu “işleme süresi”, katılaşmanın başladığı an
“priz başlangıcı”, katılaşmanın bittiği an ise “priz sonu” olarak adlandırılır. Alçı katılaştıktan
sonra belirli bir sıcaklık artışı gösterir ve su ile yaptığı reaksiyon sona erer. Bu ana hidratasyon
sonu denilir [11]. Türkçede toz haldeki bağlayıcı ham malzeme ve hamurun veya harcın
katılaşması ile elde edilen malzeme için “alçı” kelimesi kullanılmaktadır. Bazı batı dillerinde ise
bu iki malzeme için ayrı kelimeler kullanılmaktadır [12].
Alçı taşı 1999 yılı sonuna kadar maden kanunu kapsamında olmadığı için Türkiye’deki
alçı taşı rezervleri sistematik şekilde incelenmemiştir. Ancak VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Alçı
Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda tahminlere dayalı olarak görünür rezervin 165 milyon ton,
görünür ve muhtemel rezervin ise 1,8 milyar ton olduğu belirtilmiştir [15]. Alçı üretim tesislerinin
coğrafi olarak dağılımına bakıldığında alçı taşı yataklarının genelde İç Anadolu, Güney ve Doğu
Anadolu’da yoğun, batı bölgelerinde ise daha az olduğu söylenebilir [11].
Ülkemizde 2003–2007 yılları arasında alçı üretim artışı %10 seviyesinde olmuştur.
2007 yılında ülkemizde yapı alçısı üretim miktarı, yaklaşık 600 bin tonu ihracat olmak üzere 2,5
milyon tondur. Türkiye'nin alçı ihracatı sürekli bir artış eğilimi içerisindedir [13].
3.2. Alçının Kullanım Alanları ve Sorunları
Alçı, jips mineralinin doğada bol bulunması ve maliyetinin düşük olmasından dolayı günümüzde
yapıda farklı uygulamalarda, yapı ürünlerinin üretiminde ve tıpta, seramik endüstrisinde vitrifiye
ve sofra eşyası gibi ürünlerin döküm yöntemi ile şekillendirilmesi için kullanılan kalıpların
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hazırlanmasında ve alçı taşı olarak çimentonun priz süresinin ayarlanması amacı ile çimento
üretiminde kullanılmaktadır [15].
Alçı taşının %5’i tarımda, %10–15 kadarı endüstriyel amaçlı uygulamalarda, geri
kalanının tamamı inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Alçı sektörü, sorunlarını aşabilmek ve
uluslararası alanda yerini alabilmek için 1995 yılında Türkiye Alçı Üreticileri Derneği çatısı
altında toplanmış, Avrupa Alçı Üreticileri Derneği’nin (Eurogypsum) asli üyesi olmuştur.
Sektörün ürettiği mallar (901162) GTIP numarası ile anılmaktadır. Alçı taşı ve alçı, kullanılış
yerine ve özelliğine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir [1, 13, 15, 22]:
• Alçı taşı; tüvenan alçıtaşı, inceltilmiş alçıtaşı,
• Kalıp alçısı; teksir kalıbı alçısı, porselen kalıbı alçısı, seramik kalıbı alçısı, kiremit
kalıbı alçısı,
• Tıpta kullanılan alçı; dişçi alçısı, ortopedik alçı,
• İnşaat sektöründe kullanılan alçı ve türevleri; inşaat alçısı, kartonpiyer alçısı, saten
perdah alçısı, perlitli sıva alçısı, makine sıva alçısı, derz dolgu alçısı, yapıştırma alçısı,
dolu gövdeli alçı duvar bloğu, iki yüzü kartonlu alçı plaka v.b.,
• Kimya sanayisinde kullanımı; alçı taşının tarımda gübre olarak kullanılan amonyum
sülfata çevrilmesi, anhidrit ve alçı kullanılarak sülfürik asit üretiminde kullanılmaktadır
[23].
Olumlu özellikleri nedeni ile kullanım alanı geniş olan alçının çabuk veya yavaş
katılaşması, topaklanması, alçı ve karma suyu içinde yabancı maddelerin bulunması [16] gibi
sorunları da vardır, bu sorunların çözümü için aşağıda belirtilen önerilerin dikkate alınması
gerekir.
• Alçı çok iyi muhafaza edilmeli, rutubetsiz ortamda depolanmalı, stoktaki alçı paketleri
10 sıradan fazla olamayacak şekilde istiflenmeli ve kirlenmiş veya kirletilmiş alçı
kullanılmamalı.
• Suda bulunabilecek yabancı maddelere dikkat edilmeli, yoğurmada ılık su kullanılmalı.
• Hamur, hızlı ve yeterli sürede karıştırılmalı, karıştırıcı aletlerinin temizliğine dikkat
edilmeli.
Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye, seramik üretimi rakamları ve ihracat kapasitesi
bakımından dünyada ve Avrupa’da ilk sıralarda yer almaktadır. Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri
Üreticileri Federasyonunun (FECS) açıkladığı rakamlar, Türkiye’nin bu sektördeki durumunu
doğrulamaktadır. Ülke ekonomisi için bu kadar önemli olan seramik sektöründeki seramik
çamurunun şekillendirmesinde kullanılan kalıp üretiminde; teknik özellikleri ve ömrünün uzun
olması gibi nedenler ile metal, seramik ve sentetik reçine esaslı kalıp malzemeleri geliştirilmiş
olmasına karşın alçı kalıplar tercih edilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır [2].
Döküm yöntemi, seramik sağlık gereçlerinin, tornada şekillendirilemeyen parçaların,
bazı özel ateş tuğlaların, pres kalıplarının yapılması zor olan parçaların, alçı kalıp üzerine
sıvamakla şekillendirilemeyen tabakların, çaydanlık, kase gibi sofra takımları, biblo, vazo gibi süs
eşyasının şekillendirilmesinde tercih edilir [24, 25]. Eski bir zanaat olan döküm yöntemi, seramik
endüstrisi için önemli bir kolloidal süreçtir ve alçı kalıba döküm, en önemli şekillendirme
yöntemlerinden biridir [26]. Akıcı kıvamdaki seramik çamurunun birden fazla sayıda parçalı alçı
kalıplara dökülmesi suretiyle yapılan şekillendirmelerde ayrıntıların temiz olarak üretilebilmesi
için kalıp çok büyük bir öneme sahip olduğundan döküm yönteminde alçı kalıp, gözenekli yapısı
ile en uygun kalıp malzemesidir. Alçı kalıpların en önemli özelliği, dayanıklı ve yüzeyinin
pürüzsüz olması, pişirme gerektirmemesi, kısa sürede hazırlanması, genleşmenin yaklaşık %0,17
gibi düşük değerde olması ile kalıpların boy değişiminin dikkate alınmayacak kadar az ve
maliyetinin düşük olmasıdır [16, 27].
18. yüzyıldan sonra genel olarak sodyum silikat ve sodyum karbonat karışımlı
deflokülantların [28] geliştirilmesi ve döküm çamurunun daha kullanışlı hale getirilmesi ile
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seramik sektöründe dökümle şekillendirme yöntemi gelişmiş, Fransa’daki Sevres Fabrikasında
1814’den itibaren seramikler döküm yöntemi ile şekillendirilmeye başlanmış dolayısı ile alçı
kalıpçılığı önem kazanmıştır [16].
Üretilecek seramik ürünün biçimine ve cinsine göre döküm kalıpları; tek parçalı, iki
parçalı veya çok parçalı olabilir. Seramik çamuru, tek cidarlı kalıpta açık veya çift cidarlı kalıpta
kapalı döküm yöntemi ile şekillendirilebilir [29]. Türkiye’de ve Amerika’da bazı firmaların kalıp
üretiminde kullanılan alçılara ait özellikler Çizelge 1.1’ de verilmiştir [30, 31, 32, 33].
Seramik ürünün döküm yöntemi ile şekillendirilmesinde kullanılan alçı kalıpların
hazırlanması için öncelikle kalıpların kalıbı olacak model kalıp veya teksir kalıbı hazırlanır, bu
model kalıptan seramik çamurunun döküleceği döküm veya iş kalıpları çoğaltılır.
Kalıbın hazırlanması ve kullanılması sırasında en iyi sonucun alınabilmesi, seramik
ürünün kalitesinin artırılması, kalıp alma süresinin kısaltılması, kalıbın dayanıklılığının artırılması
ve daha çok tekrarda kullanılabilmesi için her iki kalıbın hazırlanmasında alçının kalitesinden
başlanarak kalıp performansını etkileyen aşağıda açıklanmaya çalışılan faktörlerin dikkate
alınması gerekir.
• Kalıp yapımında kullanılan alçının kalitesi, su /alçı oranı, suyun kalitesi, alçının suda
ıslanma süresi, karıştırma süresi ve hızı, döküm miktarı, döküm süresi ve kurutma
koşulları kalıbın absorpsiyon özelliğini ve mukavemetini etkileyen önemli faktörlerdir.
• Alçı kalıbın kullanılması sürecinde; alçı kalıbın özellikleri, döküm çamurunun içerdiği
iyonlar ve çamurun reolojisi, kalıbın kullanım şartları, kalıp ömrünü belirleyen önemli
faktörlerdir [14, 22, 28].
Çizelge 1. Farklı firmaların kalıp alçıları için kabul ettiği fiziksel özellik değerleri [30, 31, 32, 33]
Fiziksel Özellikler
Su / alçı oranı
Katılaşma Başlangıcı (dak)
Katılaşma Sonu (dak)
Eğilmede Çekme Dayanımı
(MPa)
Basınç Dayanımı (MPa)
Suemme (ağırlıkça, %)
Yüzey sertliği (Shore )
Yayılma çapı (mm)
0,2 mm
İncelik min Elekte kalan
%
107 mikron
elekten geçen
Max. Genleşme %
1 Saat Dayanım (MPa)
Kuru Dayanım (MPa)
Yoğunluk (g/cm2)

A
0,70
12–15
30–35

Türkiye
B
C
0,50–0,66 0,25–0,80
10–13
14 -20
26–34
-

1
0,62
-

USG
2
3
0,66 0,70
-

4
0,74
-

Min 5

6,9–12

-

-

-

-

-

Min 12,5
38
60
180–200

16–29
20,5–34
38–69
-

11,5–90
5–46
200–220

30
-

35
-

36
-

41
-

-

-

-

-

%0,0
97–98,5
-

0,16–0,24 0,08–0,46
-

0,22
8,8
19,7

0,21 0,21
8,2 6,8
18,4 16,3

0,19
5,8
12,2

Islak

-

-

-

1,64

1,62 1,58

1,56

Kuru

-

-

-

1,20

1,15 1,10

1,06

Ülkemizde seramik kuruluşlarındaki alçı kalıp yapımcılarının karşılaştığı sorunlar ve
çözüm önerileri alçı ve alçı kalıp ile ilgili olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır [16].
Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır
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3.2.1. Alçı ile İlgili Sorunların Giderilmesine Yönelik Öneriler
Alçının erken katılaşması, yavaş katılaşması, topaklanması, alçı içinde yabancı maddelerin
bulunması gibi alçı ile ilgili problemlerin çözümü için; alçının rutubetsiz ortamda depolanmasına,
kalıp üretiminde kirlenmiş veya kirletilmiş alçının kullanılmamasına, karıştırıcı aletlerinin
temizliğine, su/alçı oranına, karışımda ılık su kullanılmasına, suda bulunabilecek yabancı
maddelere, karıştırma hızına ve süresine özen gösterilmelidir. Bunlardan su/alçı oranı, kalıpların
kalitesi ve verimli kullanılması bakımından en önemli ölçütlerden biridir. Bu nedenle su/alçı
oranının etkileri aşağıda etraflıca açıklanmıştır.
Su/alçı oranı, alçı kalıbın katılaşma süresini, porozitesini, absorpsiyon özelliğini, kalıbın
hacim sabitliğini ve mukavemetini sonuç olarak kalıbın ömrünü doğrudan etkiler [34].
• Su/alçı oranı, alçı kalıpların katılaşma zamanının bilinmesi, alçı kalıbın ne kadar
zamanda dökülmesi gerektiği konusunda fikir veren çok önemli bir etkendir. Katılaşma
zamanının gerekenden uzun olması, kalıp üretiminin çok az da olsa uzamasına, zamanın
gerekenden kısa olması ise dökülebilecek alçı kalıbın büyüklüğünün sınırlandırılmasına
neden olur. Çünkü alçının kalıp dökümü tamamlanmadan önce katılaşması kalıbın
yekpare ve homojen olmasını engeller.
• Su/alçı oranının artması ile porozite artar, basınç ve çekme dayanımı düşer, yüzeyde
hava cepleri oluşur, yüzey pürüzlenir, kalıbın kalitesi düşer. Alçı kalıbın porozitesinin
artması ile absorpsiyon hızı artar, absorpsiyon hızının çok artması dökülen çamurda
bloklaşmaya yol açabilir; ürünün homojenliği bozulur.
• Su/alçı oranının artması ile genleşme artar. Alçının kalıplara dökümünden sonra
genleşmenin minimum olması istendiğinden su/alçı oranının kontrolü bu özellik
bakımından da önemlidir.
• Kalıpların ömrüne etki eden en önemli faktörlerden biri alçının dayanımıdır, su/alçı
oranının artması ile dayanım azaldığından kalıp ömrünün artması için aynı karıştırma
süresi ve yayılma çapı için en uygun su/alçı oranı deneyler ile belirlenmelidir.
3.2.2. Alçı Kalıp ile İlgili Sorunların Giderilmesine Yönelik Öneriler
Seramik malzeme üretiminin ilk safhası hamur hazırlama, ikinci safhası şekillendirmedir.
Üretilecek malzemenin cinsine ve şekline bağlı olarak, kullanılacak hamurun niteliği ve
şekillendirme yöntemi değişmektedir. Örneğin sıhhi tesisat malzemelerinin birçoğu gerek
şekillerinden ve gerekse cidarlarının ince ve bazı kısımlarının boşluklu oluşundan dolayı döküm
yöntemi ile şekillendirilir [3].
Seramik döküm/iş kalıbının üretilebilmesi için öncelikle bu kalıbın dökümünün
yapılacağı model/teksir kalıbının hazırlanması gerekir. Bu kalıplardan yüksek mekanik dayanım,
yüksek emme yeteneği, aşınmaya ve kurutma sırasındaki sıcaklık değişimine karşı dayanıklılık,
tekrarlı kullanımda kalıbın stabilitesinin korunması gibi özelliklere sahip olması istenir. Bu
özellikler, işletmelerdeki problemleri azaltır, verimli çalışmayı sağlar [16].
Alçı kalıpların fazla genleşmesi, birbirine uyumsuz olması, kullanım sırasında
yumuşaması, tebeşirleşmesi, küflenmesi, hava cepleri nedeni ile yüzeyde delikçiklerin oluşması,
tuz birikmesi, sert noktaların ve yüksek çıkıntıların bulunması, kalıpta çekim yetersizliği nedeni
ile absorpsiyonun azalması, ürünün kalıptan deforme olarak çıkması, kalıpların kırılması istenmez
[16] Kısmen su ile doyurulmuş alçı kalıpların basınç dayanımı düşüktür. Alçının su içinde
çözünebilir olması ve kalıbın aşınma direncinin düşük olması nedeni ile tekrarlı kullanımda
erozyona uğrar. Kurutma 40 ºC’ nin üstündeki sıcaklıklarda gerçekleştirilir ise alçının termal şok
direnci düşük olduğu için çatlamalar ve kırılmalar meydana gelir.
Döküm çamurlarında asit veya alkol kullanımı kalıp ömrünü kısaltır. Kuruma sırasında
döküm parçasını kolaylıkla kalıp yüzeyinden ayırmak için kalıp, bazen asit tuzu, talk, magnezyum
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silikat tozu ve kâğıt hamuru gibi malzemeler ile kaplanır. Döküm problemleri veya kusurları
aşağıdaki şekilde sıralanabilir [27]:
•
•
•
•

Dökümde çamur kalınlığının yetersiz ve/veya her yerde eşit olmaması,
Seramik ürünün şeklinin bozuk olması,
Makro ve/veya mikro boyutlu boşluk veya çatlakların oluşması,
Yüzey düzensizliklerinin ve kusurlarının oluşması,

Kalıpların bu kusurlardan bir veya birkaçını taşıması kısa ömürlü olması anlamına gelir;
bu sorunların giderilmesi veya en aza indirilmesi için aşağıda belirtilen önlemlerin alınması
gerekir [24, 25, 35].
• Kalıp, yüksek mekanik dayanıma sahip olmalı, şekillendirme sırasında patlayıp
dağılmamalı. Aşınmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı; seramik üretiminde parça
başına düşen kalıp maliyeti azaltılmalı,
• Yüksek su emme özelliğine sahip olmalı; şekillendirme sırasında, biçimlendirilecek
çamurun sunu çekmeli, şekillendirmede zamandan tasarruf sağlanarak üretimin hızı
artırılmalı,
• Model ve döküm kalıbı üretiminde, yüksek kaliteli alçı kullanılmalı, alçının yeterli
oranda ıslanmasına ve karıştırılmasına özen gösterilmeli, alçı mekanik karıştırıcı ile
karıştırılmalı, ılık su kullanılarak daha ince ve homojen karışım hazırlanmalı, alçı
döküldükten sonra kalıp sarsılarak boşlukların tamamen dolması sağlanmalı,
• Kalıp kurumadan kullanılmamalı, kalıp nemi arka yüzeye verilecek şekilde kurutulmalı,
kurutucunun sıcaklığı 40–55 ºC’de tutulmalı, kalıplar 65 ºC’ den daha yüksek sıcaklıkta
kurutulmamalı, kurur kurumaz kurutucudan çıkartılmalı, ancak kalıbın çıkarıldığı ortamın
sıcaklığı çok düşük olmamalı, rutubetsiz ve kuru yerlerde saklanmalıdır.
• Teksir ve döküm kalıbının yüzeylerinin temizliğine özen gösterilmeli, yüzeyler fazla
sabunlanmamalı, küflü kalıplar çok iyi temizlenmeli
• Dökümden iyi sonuç alınması ve seramik ürünün kaliteli olması için çamurun homojen
olması ve döküm süresince homojenliğini koruması sağlanmalı, viskozitesi kontrol
edilmeli, bunun için karışımda mümkün ise organik bir çözelti kullanılmalı.
Alçı kalıpların seramik çamurunu emme özelliğini artırarak kalıp alma süresini
kısaltmak ve kalıp maliyetini düşürmek amacı ile yapılan çalışmadan, yeterli dayanıma sahip ve
hafif, su emme özelliği yüksek alçı kalıplar üretmenin ve kalıp alma süresini kısaltmanın mümkün
olduğu anlaşılmıştır [36].
4. SONUÇ
Seramik üretimi, uygun kalitede hammaddenin hazırlanmasından ürünün elde edildiği en son
aşamaya kadar güç, karmaşık ve pahalı bir süreçtir. Seramik üretim sürecinin bir halkası olan
döküm yöntemi, akıcı kıvamdaki kil hamurunun bir veya daha fazla sayıda parçalı kalıplara
dökülmesi ile yapılan şekillendirme yöntemidir ve bu yöntemde kalıbın özellikleri çok önemlidir.
• Döküm ile şekillendirme yönteminde, akıcı kıvamdaki kilin fazla suyunun kalıp
tarafından kapiler yolla emilerek dışarı atılması ve suyun hızlı emilimi için kalıbın
absorpsiyonunun artırılması gerekir. Bu özellik için kalıbın dayanımını, kalıp alma
süresini ve ürünün kalitesini doğrudan etkileyen boşluk oranı, boşlukların boyutu,
dağılımı ve birbiri ile ilişkisinin araştırılması çok önemlidir.
• Döküm kalıplarına istenen özelliklerin kazandırılması için suemme oranı yüksek
mineral katkı malzemelerinin kullanılabilirliği, nasıl ve ne oranlarda kullanılabileceği
deneysel olarak araştırılmalıdır.
Sonuç olarak; seramik sektörünün büyüklüğü ve ülke ekonomisindeki yeri dikkate
alındığında, seramik üretiminin döküm yöntemi ile şekillendirilmesi sürecinde alçı kalıpların
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performansı deneysel çalışmalar ile iyileştirilmeli, ürünün kalitesine ve üretim maliyetine katkı
sağlanmalıdır.
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