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BİR HORSTTAKİ SIYRILMA KIVRIMLARININ JEOTERMAL REZERVUAR 
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Özet 

Sıyrılma kıvrımı, bir sıyrılma fayının yukarı yönlü yayılmaksızın gelişen sıyrılma boyunca tabakaya paralel bindirme olarak 

oluşan özel bir kıvrım tipidir. Alttaki bindirme boyunca devam eden yer değiştirme ile oluşturulan gerilimin yerleşimi, 

üzerleyen kayaç birimlerinin kıvrımlanması ile sonuçlanır. Bu çalışmada, yüksek sıcaklıklı jeotermal sahalar (> 150 °C) 

içeren bir yarı grabenin horstundaki sıyrılma kıvrımlarının jeotermal rezervuar olabilme potansiyeli incelenmiştir. Graben 

havzası içerisindeki akışkanların iletken kenar fayı aracılığı ile horsttaki sıyrılma kıvrımlarına taşınması veya sıyrılma 

kıvrımlarında hapsolmuş soğuk suların çevredeki genç magmatik faaliyetler ile ısıtılması sonucunda, bu kıvrımlar potansiyel 

bir yüksek kapasiteli jeotermal rezervuar olabilir. Gediz Grabeni’nin Bozdağ Horstu (Batı Anadolu) üzerine kurulmuş bir 

jeotermal elektrik santrali (JES) içeren saha, bu yaklaşımı doğrular niteliktedir ve horsttaki sıyrılma kıvrımlarının da 

jeotermal aramalarda detaylı olarak incelenmesi için bir gerekçedir. Dolayısıyla, bir yarı grabenin horstundaki sıyrılma 

kıvrımları, yüksek sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar açısından düşük potansiyelli olduğu düşünülen horstlardaki jeotermal 

aramanın çerçevesini değiştirerek kaynak keşif ve kullanım kapasitesini artırabilir. 

Anahtar Terimler: Sıyrılma Kıvrımı, Sıyrılma Fayı, Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuar, Havza Ve Sıradağ Kuşağı, 

Temel Kaya, Bir Horsttaki Jeotermal Rezervuar 
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YIRTILMA FAYLARININ JEOTERMAL REZERVUARLARIN OLUŞUMUNDAKİ 

ROLÜ 

Adil Ozdemir1 , Yildiray Palabıyık2  

1Adil Ozdemir Consulting, Ankara, Turkey 

adilozdemir2000@yahoo.com 

2Istanbul Technical University, Department of Petroleum and Natural Gas Engineering, Istanbul, Turkey 

palabiyiky@itu.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada, yırtılma faylarının (doğrultu atımlı verev fayların) jeotermal rezervuar oluşumundaki rolü incelenmiştir. Bu 

amaçla, dünyanın önemli ve Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklı (> 150 oC) jeotermal rezervuarlarının bulunduğu Batı 

Anadolu’daki Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri’ndeki Alaşehir, Salihli ve Germencik Sahaları’nın yapısal özellikleri 

referans alınmıştır. İncelenen yüksek sıcaklıklı rezervuarlar, yaklaşık D-B yönlü normal faylar boyunca ve yaklaşık K-G 

yönelimli yırtılma fayları ile ilişkili yapısal karmaşıklıklardaki yoğun çatlaklı kayaçlarda oluşmuştur. Rezervuarlar, genel 

olarak, Kuvaterner yaşlı yırtılma fayları ile kesişen, örtüşen ve/veya sonlanan doğrultu atımlı faylara yakın konumludur. 

Jeotermal rezervuarların oluşumunda, yırtılma faylarının yapısal denetimini tam olarak tanımlamak için, her ne kadar daha 

fazla sahanın yapısal analizi gerekse de, bu çalışmada bazı önemli konular ortaya çıkmıştır. Bu konulardan en önemlisi, 

jeotermal arama faaliyetlerinde yırtılma faylarının özellikle belirlenmesi ve diğer fay tipleri ile olan ilişkisinin daha detaylı 

olarak incelenmesinin gerekliliğidir. 

Anahtar Terimler: Jeotermal rezervuar, Yırtılma fayı, Enine fay, Yapısal jeoloji, Yapısal analiz 
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ZAMAN MODÜLAYONLU DİZİLERDE DEĞİŞEN GENLİKLİ DARBE 

ANAHTARLAMA STRATEJİSİ KULLANARAK ÖRÜNTÜ SENTEZİ 

İhsan Kanbaz1, Uğur Yeşilyurt1, Süleyman Kuzu2, Ertuğrul Aksoy1 

1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

ihsankanbaz@gazi.edu.tr 

uguryesilyurt@gazi.edu.tr 

ertugrulaksoy@gazi.edu.tr 

2 TÜRKSAT A. Ş., Ankara, Türkiye 

skuzu @turksat.com.tr 

Özet 

Bu çalışmada, inovatif anten çözümlerinden biri olarak kabul edilen zaman modülasyonlu dizi anten (ZMDA) sistemleri için 

örüntü sentezlenmesine yönelik sezgisel algoritma tabanlı bir optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. ZMA sistemleri, anten 

uç birimlerine enteğre edilen radio frekans (RF) anahtarlar vasıtasıyla belirli sürelerde aktif-pasif konumda tutulması 

prensibine dayanmaktadır. Bu sayede, antenlerin ışıma karakteristiklerinde önemli bir parameter olarak kabul edilen yan 

kulakçık seviyesi (YKS) kontrol edilebilir bir niceliğe dönüşmüş olup, çok düşük seviyelere erişebilmektedir. Ancak, söz 

konusu periyodik anahtarlamadan kaynaklanan ve anahtarlama frekansının tamsayı katlarında oluşan harmonik ışımalar 

ZMA sistemlerinin dezavantajı olarak görülmektedir ve literatürde geçekleştirilen çalışmaların birçoğu söz konusu 

istenmeyen ışımaları minimize etmeye yoğunlaşmıştır. Son zamanda gerçekleştirilen çalışmaların çoğu tekdüze frekans 

dağılımına sahip anahtarlama stratejisini kullanıyor olsa da yanband seviyesi (YBS) olarak da adlandırılan harmonik 

ışımaların düşürülmesinde etkili bir teknik olan tekdüze olmayan frekans dağılımına sahip ZMAlar ilgi çekmeye başlamıştır. 

Söz konusu ZMA çeşidini konu alan çalışmaların bir çoğu, YBS’nin düşürülmesinde ki güçlü yanlarına değinmiş olup 

frekans değişiminin sistemi nasıl etkileyeceği hususu hakkında derinlemesine incelemeye yer vermemiştir. Ancak 

literatürdeki söz konusu çalışmalara ek olarak, bu bildiride degişen genlikli darbe dalga formunu tekdüze 

olmayan  anahtarlama tekniğine uyarlamak suretiyle, dalga formunun dinamik genlikleri ve genlik değişim zamanı 

parametrelerine ek olarak frekans parametresini de içeren bir optimizasyon çalışması sunulmuş olup sonuçlar analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anten Dizileri, Zaman Modülasyonu, Yanbant Bastırımı 
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ZAMAN MODÜLAYONLU DİZİLERDE HÜZME YÖNLENDİRME ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

Uğur Yeşilyurt1, İhsan Kanbaz1, Süleyman Kuzu2, Ertuğrul Aksoy1 

1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 
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ihsankanbaz@gazi.edu.tr 
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2 TÜRKSAT A. Ş., Ankara, Türkiye 

skuzu @turksat.com.tr 

Özet 

Bu çalışmada, zaman modülasyonlu doğrusal dizi anten sistemleri kullanılarak (ZMA), klasik dizi anten sistemlerine kıyasla 

daha basit ve daha düşük maliyetli bir hüzme yönlendirme tekniği sunulmuştur. Yüksek frekanslarda çalışabilen anahtarlar 

yardımıyla anten birimlerinin açık-kapalı konumda tutulması prensibine dayanan ZMAlar, ışıma örüntüsünün yan kulakçık 

seviyelerinin (YKS) düşürülmesinde etkili bir yöntemdir. Literatürde mevcut olan birçok çalışmada, periyodik 

anahtarlamanın sebep olduğu ve yanband seviyesi (YBS) olarak adlandırılan harmonik ışımalar bir dezavantaj olarak görülse 

de, bilişsel radyo, geliş açısı tahmini gibi uygulamalar için etkili bir çözüm olabilmektedir. Bu uygulamara ek olarak bu 

bildiride, frekans spekturumunu daha verimli kullanabilmek amacıyla, birden fazla kullanıcının aynı anda ve farklı açılarda 

iletişimine imkan sağlayacak dalga formunun türetilmesine yönelik analitik bir yaklaşım sunulmuştur. Önerilen yöntem 

nümerik örnekler ile analiz edilmiş olup, bandgenişliği, yüksek harmoniklerin kullanımı ve karmaşıklığın azaltılması gibi 

hususlardaki güçlü yönleri vurgulanmıştır  

Anahtar Kelimeler: Anten Dizileri, Zaman Modülasyonu, Hüzme Yönlendirme 
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TEKSTİL ENDÜSTRİSİ KAYNAKLI ATIK MASURALARIN GERİ DÖNÜŞÜM İLE 

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KAZANDIRILMASI 

Gökben Saraç, Güleda Engin 

Yıldız Teknik Üniversitesi, 

gokbensarac@gmail.com 

Yıldız Teknik Üniversitesi,  

gengin@yildiz.edu.tr 

Özet 

Dünyada uygulanan 4R olarak bilinen atık hiyerarşisine göre sırasıyla atık azaltma (reduce), yeniden kullanım (reuse), geri 

dönüşüm (recyling) ve geri kazanım (recovery) sistemi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi  ve 

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin  12 Temmuz 2019 tarihi ile yürürlüğe girmesi ile ile birlikte bir yaptırım olarak hız ve önem 

kazandırılmıştır Bu dört terim anlamca birbiri içine geçmiş olmakla birlikte temelde atıkların tekrar ekonomiye 

kazandırılmaları için doğru stratejiler belirlemek  ve sürdürebilir bir hayat oluşturmak için kullanılmaktadır. Atık 

hiyerarşisinde önceliğin yeniden kullanıma verilmesi bu projenin oluşmasının en temel sebebidir. Genel olarak dünyada ve 

ülkemizde medeniyet sembolü olan kağıt doğru stratejiler ile yönetilememektedir. Disiplinler arası çalışmanın sektöre bir 

yansıması olacak olan bu çalışma ülkemizin en değerli sektörlerinden biri olan tekstil sektörü ile doğru strateji belirleme 

konusunda henüz atılımlar yapılan atık geri kazanımı başlığı altında kağıt geri kazanım sektörünü mutualist biçimde 

bağlamaktadır. Yeni yöntemler geliştirerek atığın tekrar bir ürün olarak kullanılabileceğinin kanıtlanabilmesi ve tekstil 

sektörünün vazgeçilmez komponentlerinden olan kağıt masuraların yeniden kullanılmasının sağlanması bu çalışmanın özgün 

tarafını oluşturmaktadır. Literatürde kağıdın geri dönüşümü ve enerji olarak geri kazanımı örnekleri bulunmaktadır. Ancak 

bu tarzda bir yeniden kullanım projesi yazarlar tarafından tespit edilmemiştir. Tekstil sektöründen atık olarak çıkan ürünün 

yine tekstil sektörüne ürün olarak ulaştırılması döngüsel ve biyo-ekonomiye katkı sağlayacağı aşikardır. 

Bu amaçla, pilot ölçekli bir tesiste 3 ay boyunca gerçekleştirecek masura dönüşüm miktarının çevreye ve döngüsel 

ekonomiye katkısı incelenecektir. Söz konusu geri kazanımın çevresel boyutu, enerji ve su tasarrufu, ağaç kesilmesinin 

önlenmesine bağlı oksijen kazanımı, depo alanı tasarrufu ve sera gazı miktarı hesaplamalarıyla ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sıfır Atık, Döngüsel ve Biyo-Ekonomi, Kağıt Geri Kazanımı 
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EKLEMELİ İMALAT (DMLS) KULLANILARAK ÜRETİLMİŞ ALSİ10MG 

NUMUNELERİNDE PARAMETRE/YÜZEY İLİŞKİSİNİN İRDELENMESİ 

Mustafa Safa Yılmaz1 

1Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), Haliç 

Kampüsü, 34445, Beyoğlu, İstanbul, TÜRKİYE 

m.safayilmaz@gmail.com 

Özet 

Son yıllarda önemi artmakta olan Eklemeli İmalat birçok çalışma konusunda halen bakir durumdadır. Bu konulardan bir 

tanesi de kullanılan parametrenin malzemenin yüzeyinde nasıl bir özellik meydana getirdiğidir. Bu çalışmada, Direkt Metal 

Laser Sinterleme (DMLS) yöntemiyle iki farklı parametrede çalışmalar yapılmıştır. İki farklı parametre ile iki farklı yönde 

(toplamda 4 parametre oluşturulmuştur) numuneler üretilmiştir. Numunelerin yüzey özelliklerinin incelenmesi kapsamında 

pürüzlülük ölçümleri, yüzeyden optik ve yüzeyden taramalı elektron mikroskobu (SEM) incelemeleri yapılmıştır. Numune 

yüzeyinde oluşabilecek kimyasal değişimlerin gözlemlenebilmesi için ise Enerji Dağılımlı X-ışını Analizi (EDX) tekniği 

kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Eklemeli İmalat ile üretilmiş AlSi10Mg alaşımında üretim parametresi 

ve üretim yönü malzemenin yüzey özelliklerinde önemli değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Direkt Metal Laser Sinterleme (DMLS), AlSi10Mg, Morfoloji, Proses Parametresi. 
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AŞINMA DAYANIMI İYİLEŞTİRİLMİŞ NİTRİL KAUÇUĞUN GELİŞTİRİLMESİ 

Mücella Kebeli1, Hazal Kiliçarslan1, Sibel Angun1 

 1SUPTEK Yağ Keçeleri San. ve Tic. A.Ş., İstanbul / Türkiye 

mucella.kebeli@suptex.com 

hazal.kilicarslan@suptex.com 

sibel.cevik@suptex.com 

Özet 

Nitril kauçuk (NBR) akrilonitril ve bütadien monemerlerinin kopolimerizasyonu ile elde edilir. Yapıda bulunan akrilonitril ve 

bütadien oranlarına bağlı olarak NBR kauçuğun fiziksel ve mekaniksel özellikleri değişmektedir. NBR kauçuk polar 

özelliğinden dolayı yağ, solvent ve aşınma dayanımı oldukça iyidir. Formdaki akrilonitril oranı arttıkça soğuk direnci 

azalırken yağ direnci artmaktadır.. Sızdırmazlık elemanlarının birçoğu için önerilir ve yoğun kullanıma sahiptir. Kükürt ve 

peroksitli sistemler ile vulkanize olabilmektedir. Bu çalışmada vulkanize olmuş NBR kauçuğun aşınma direncinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla prosesdeki vulkanizasyon sistemleri, kullanılan NBR kauçuk türü ve dolgu (C-

siyahı) parametrelerinin aşınma değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada yüksek akrilo nitril içerikli ve düşük 

akrilonitril içerikli olarak iki tür kauçuk kullanılmıştır. Tanecik ve üretim proses farkı bulunun iki farklı tür karbon siyahı 

kullanılmıştır. Hem peroksit hem de kükürt vulkanizasyon sistemlerinin aşınma değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Dolgu tür 

ve miktarları, kauçuk tür ve konsantrasyonları ile formüller geliştirilip ürünlerin fiziko-mekaniksel özellikleri incelenmiştir. 

Geliştirilen kombinasyonlardan elde edilen vulkanize olmamış ürünlerin reometre testleri; vulkanize olmuş ürünlerin ise 

yoğunluk, aşınma direnci, kalıcı deformasyon, sertlik, yırtılma, kopma mukavemeti, kopma uzama testleri yapılmıştır. 

Vulkanize olmuş ürüne deterjan, saf su, yakıt, gres, yağ ve su buharında yaşlandırma testleri de uygulanmıştır. Yaşlandırma 

sonrası sertlik değişimi  (%), kopma mukavemeti değişimi (%), kopma uzama değişimi (%), hacimsel genleşme değişimi (%) 

ve yırtılma mukavemeti değişimi (%) ölçülmüştür. Tüm yapılan test sonuçları aşınma değerleri öncelikli olarak karşılaştırılıp 

yorumlanmıştır. C-siyahı ve iki tür akrilonitril kauçuğun belirli oranlarda kullanılması ile elde edilen ürünün aşınma 

dayanımı istenilen değerlere ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: NBR kauçuk, aşınma, elastomer, karbon siyahı, peroksit vulkanizasyonu, kükürt vulkanizasyonu 
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FARKLI PEROKSİT TİPLERİNİN NBR KAUÇUK İLE VULKANİZASYONU VE 

PROSESE FARKLI KO-AJANLARIN ETKİSİ 

Mücella Kebeli1, Hazal Kiliçarslan1, Sibel Angun1 

 1SUPTEK Yağ Keçeleri San. ve Tic. A.Ş., İstanbul / Türkiye 

mucella.kebeli@suptex.com 
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Özet 

Kükürt ve peroksitli kür sistemleri kauçuk işleme proseslerinde çapraz bağların oluşumu için en sık kullanılan vulkanizasyon 

sistemleridir. Bu çalışmada akrilonitril-bütadien (NBR) kauçuğun üç farklı peroksit ve üç farklı aktivatör (ko-ajan) ile 

vulkanizasyon hızı üzerine etkisi incelenmiştir. Üç çeşit peroksitin aktif oksijen konsantrasyonları göz önüne alınarak her 

formülasyon için kullanılacak miktarlar belirlenmiştir. Aynı aktiflikte yapısal farklılık kaynaklı gözlemlenen farklı sonuçlar 

değerlendirilmiştir. Üç farklı peroksit ve üç farklı aktivatör ile vulkanizasyon sisteminin akrilonitril-bütadien kauçuğu (NBR) 

ile fiziko-mekaniksel özellikleri üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Yirmi yedi farklı her formülasyon için vulkanize olmamış 

kauçukta mooney scorch, mooney viskozite ve reometre testleri; vulkanize olmuş kauçukta ise yoğunluk, aşınma, kalıcı 

deformasyon, sertlik, yırtılma, kopma mukavemeti, kopma uzama testleri ve Tg (camsı geçiş sıcaklığı) analizi yapılmıştır. 

Vulkanize olmuş ürüne havada yaşlandırma testleri de uygulanmıştır. Yaşlandırma sonrası sertlik değişimi  (%), kopma 

mukavemeti değişimi (%), kopma uzama değişimi (%), ve yırtılma mukavemeti değişimi (%) ölçülmüştür. Çalışmada ki tüm 

testler için üç tekrar ölçüm yapılıp ortalama değerlendirmeye alınmıştır. Test sonuçları, ayrı ayrı peroksit ve aktivatör 

konsantrastyonları sabit tutulup diğer değişkenler ile karşılaştırma yapılıp yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda vulkanizasyon 

sisteminde kullanılan peroksitlerden ketal peroxan ‘nin kullanıldığı reçetenin vulkanize olmamış ürününde reometre test 

sonuçlarının diğer iki peroksitin kullanıldığı formüllere göre belirgin farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Peroksi ketal ile 

vulkanize olan mamüllerin sertlik değerlerinin diğer peroksit aktivatör kombinasyonları ile oluşturulan ürünlerin sertlik 

değerlerine oranla daha düşük çıkması dikkat çekmiştir. Kür sisteminde kullanılan peroksi ketal grubu peroxan ile 

gerçekleşen prosesler sonucunda elde edilen ürünlerin özelliklerinin diğer iki peroksit ile gerçekleşen ürünlerin 

özelliklerinden farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Vulkanizasyon, Elastomer, Peroksit, Aktivatör, Akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR)  

 



II. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi, 07-10 Kasım 2019, Kızılay/Ankara/TÜRKİYE 

10 

 

UMUH BİLMES 2019 - ANKARA 

KISMİ METRİK UZAYLARDA BÜZÜLME PRENSİBİ 
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Özet 

Banach Büzülme Prensibi 1922 yılında Banach tarafından tam metrik uzaylarda ispatlanmıştır. Bu prensibe göre; “(X,d) bir 

tam metrik uzay ve f:X→X bir dönüşüm olmak üzere, X kümesini her x,y elemanı için, d(fx,fy)≤k.d(x,y) eşitsizliğini 

sağlayan bir 0≤k<1 sabiti varsa f dönüşümünün bir tek sabit noktası vardır”. Sabit nokta teori, matematiğin yanı sıra fizik, 

biyoloji, ekonomi, mühendislik, ve bilgisayar bilimlerinde , problem çözümlerinde önemli bir yöntem olarak uygulanmıştır.  

Bu çalışmada, 1992 yılında metrik uzayların bir genelleştirmesi olarak tanımlanan kısmi metrik uzaylarda bazı 

genelleştirilmiş sabit nokta teoremleri verilecektir. Kısmi metrik veri akış ağlarının denotasyonel anlambilim çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Denotasyonel anlambilim, semantik programlama dillerine ve sistemlerine matematiksel bir anlam vermek 

için kullanılan bir metotdur. Kısmi metriğin en önemli özelliği, bir noktanın kendisine olan uzaklığı sıfır olmak zorunda 

değildir. Böylece, sabit nokta teorinin T0-uzaylarda çalışılmasına olanak sağlar ve   bilgisayar bilimlerine uygulama alanı 

genişler.  

Anahtar Kelimeler: Banach Büzülme Prensibi, Kısmi Metrik, Sabit Nokta Teoremi 
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YIRTILMA FAYLARININ JEOTERMAL REZERVUARLARIN OLUŞUMUNDAKİ 
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Özet 

Bu çalışmada, yırtılma faylarının (doğrultu atımlı verev fayların) jeotermal rezervuar oluşumundaki rolü incelenmiştir. Bu 

amaçla, dünyanın önemli ve Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklı (> 150 oC) jeotermal rezervuarlarının bulunduğu Batı 

Anadolu’daki Büyük Menderes ve Gediz Grabenleri’ndeki Alaşehir, Salihli ve Germencik Sahaları’nın yapısal özellikleri 

referans alınmıştır. İncelenen yüksek sıcaklıklı rezervuarlar, yaklaşık D-B yönlü normal faylar boyunca ve yaklaşık K-G 

yönelimli yırtılma fayları ile ilişkili yapısal karmaşıklıklardaki yoğun çatlaklı kayaçlarda oluşmuştur. Rezervuarlar, genel 

olarak, Kuvaterner yaşlı yırtılma fayları ile kesişen, örtüşen ve/veya sonlanan doğrultu atımlı faylara yakın konumludur. 

Jeotermal rezervuarların oluşumunda, yırtılma faylarının yapısal denetimini tam olarak tanımlamak için, her ne kadar daha 

fazla sahanın yapısal analizi gerekse de, bu çalışmada bazı önemli konular ortaya çıkmıştır. Bu konulardan en önemlisi, 

jeotermal arama faaliyetlerinde yırtılma faylarının özellikle belirlenmesi ve diğer fay tipleri ile olan ilişkisinin daha detaylı 

olarak incelenmesinin gerekliliğidir. 

Anahtar Terimler: Jeotermal rezervuar, Yırtılma fayı, Enine fay, Yapısal jeoloji, Yapısal analiz 

ROLE OF SCISSOR FAULTS IN OCCURRENCE OF GEOTHERMAL RESERVOIRS 

Abstract 

In this study, the role of scissor faults in the formation of geothermal reservoirs is investigated. For this purpose, the 

structural features of the important fields of the world and Alasehir, Salihli, and Germencik Fields in Büyük Menderes and 

Gediz Grabens in Western Anatolia where the highest-temperature geothermal reservoirs (> 150 °C) of Turkey are located 

are referred to. The assessed high-temperature reservoirs have formed along the normal faults nearly in E-W orientation and 

in intensely fractured rocks in a structurally complex manner associated with scissor faults approximately in N-S orientation. 

Generally, the reservoirs are closely located to strike-slip faults intersecting, overlapping and/or terminated with Quaternary 

aged scissor faults. Although the structural analyses of more fields are required to fully characterize the structural control of 

scissor faults in the occurrence of geothermal reservoirs, some important issues have emerged in this study. The most 

important one is the necessity of determination of especially scissor faults and investigation of their relationships with other 

types of faults in geothermal exploration activities in a more detailed fashion. 

Keywords: Geothermal Reservoir, Scissor Fault, Cross Fault, Structural Geology, Structural Analysis 

1. Introduction 

In half-graben basins such as Büyük Menderes and Gediz, scissor faults (oblique cross faults) have been identified instead of 

normal strike-slip faults (Fig. 1). In some studies in the literature, it has been determined that those types of grabens are 

comparted into different structural blocks by scissor faults (transfer faults or cross faults) (Singleton, 2011; Oner and Dilek, 

2013; Ozdemir et al., 2017). As stated in the study by Oner and Dilek (2013), scissor faults cause clockwise rotation and 

displacement in the half-horizontal axis perpendicular to the fault plane (Fig. 2).  The slip direction and size of these faults 

can also change rapidly with horizontal distance (Oner and Dilek, 2013). 

In this study, the role of scissor faults (oblique-slip hinge faults) in the formation of geothermal reservoirs is investigated. For 

this purpose, the structural features of the important fields of the world and Alaşehir, Salihli, and Germencik Fields in Buyuk 

Menderes and Gediz Grabens in Western Anatolia where the highest-temperature geothermal reservoirs (> 150 °C) of Turkey 

are located are addressed (Fig. 3). The assessed high-temperature reservoirs have formed along the normal faults nearly in E-

W orientation and in intensely fractured rocks in a structurally complex manner related to scissor faults approximately in N-S 

orientation. Generally, the reservoirs are closely located to strike-slip faults intersecting, overlapping and/or terminated with 

Quaternary aged scissor faults.   

Faulds (2013) numerically investigated the types of dominant faults in geothermal fields and their potential to form 

geothermal reservoirs. Faulds (2013) has used these terms (fault intersection and displacement transfer zone as a subset 

classification-) as structural controls found in the Basin and Range Province of the US. Fault intersections between normal 

faults and scissor faults account for 22% of the Basin and Range structures known to host geothermal systems as of 2011. 

Multiple minor scissor faults in these areas create connections between major structures, allowing fluids to flow through 

highly fractured dilational quadrants (Faulds, 2013). 
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 (a) 

 (b) 

Fig. 1. Block diagrams showing scissor faults separating half-graben basins. (a) Oner and Dilek (2013), (b) Ozdemir et 

al. (2017) 

 

Fig. 2. Rotational scissor faulting that causes clockwise rotation around a subhorizontal axis (orange line) 

perpendicular to the fault plane and translation (from Oner and Dilek, 2013) 

2. Role Of Scıssor Faults In Occurrence Of Geothermal Reservoırs In Western Turkey 

Some high-temperature geothermal fields in Western Turkey have been investigated to inspect the control of scissor faults on 

geothermal reservoir formation. 
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Fig. 3. Generalized geologic map of Western Turkey showing major fault zones and locations of geothermal systems 

(Faulds et al., 2009). 

2.1. Salihli Geothermal Field (Gediz Graben) 

The structural framework of the Salihli Area is characterized by gently to moderately tilted (5-40o) Neogene sedimentary 

rocks cut by ~E-striking having gently to steeply dipping normal faults and northerly (NNW to NNE) striking scissor faults 

(cross faults, oblique-slip hinge faults or transverse faults). The predominant E-W strike of normal faults and tilting reflects 

regional north-south extension. The strata are also deformed in the forms of multiple and discontinuous WNW- to E-trending 

folds. It has been concluded that these folds are extensional in origin, resulting primarily from local reversals in the 

predominant dip orientation of normal fault systems (Seyitoğlu et al., 2000; Sözbilir, 2001; Faulds et al., 2009). 

Most hot springs and hot wells at good flow rates lie near the gently N-dipping Gediz Detachment Fault (Fig. 4), where it 

intersects with ~N-S-striking scissor faults. Karstic marble and breccia along and near the detachment fault provide good 

channel ways for flow, possibly somewhat distal to the main upwelling zone. The reservoir in the Kursunlu Field (KG) varies 

between 10 and200 m in depth and resides in highly fractured and commonly karstified zones along the detachment fault. 

Temperatures in the Kursunlu Field range from 57 to 120 oC. Empirical chemical geothermometers applied to the thermal 

mineral waters tentatively suggest that reservoir temperatures in Kursunlu Field change between 150 °C and 230 °C (Tarcan 

et al., 2000). Less is known about the Camurhamami Field (CG), where thermal waters issue from a spring at the temperature 

of 49 oC and limited drilling (Faulds et al, 2009).  

The geothermal fields in Kursunlu and Camurhamami appear to lie at the intersections of slightly northerly striking sinistral 

normal scissor faults and the Gediz Detachment Fault. Brecciated marble at these intersections provides good reservoirs for 



II. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi, 07-10 Kasım 2019, Kızılay/Ankara/TÜRKİYE 

15 

 

UMUH BİLMES 2019 - ANKARA 

the geothermal fluids. The reservoirs are seen as plunging gently northward along the intersection of the detachment fault 

with the scissor faults (Faulds et al, 2009). 

 

Fig. 4. Generalized geologic map of the Salihli Area, Western Turkey. Both the Kursunlu (KG) and Camurhamami 

(CG) Geothermal Fields occur near or at the intersections of northerly striking, sinistral-normal scissor faults and the 

Gediz Detachment Fault. Left steps in the scissor faults at these intersections are dilational jogs that facilitate fluid 

flow and geothermal activity (Faulds et al., 2009). 

2.2. Kavaklidere (Alasehir) Geothermal Field (Gediz Graben) 

The structural architecture of Gediz Graben exhibits two major fault systems, which include the E-W-striking, basin-parallel 

high-angle normal faults and the NNE-SSW-striking, oblique-slip, and basin-perpendicular hinge faults (Öner and Dilek, 

2011). Field observations show that the spatial and temporal distributions of these fault systems and other types of 

extensional faults exhibit complex crosscutting patterns that developed synchronously with deposition in the basin. The main 

kinds of faultsinclude the Gediz Detachment Fault, low-angle normal faults, high-angle normal faults, and scissor faults 

(oblique-slip hinge faults) (Özdemir et al., 2017; Ozdemir and Palabiyik, 2019). 

The Kavaklidere Geothermal Field occurs along the active southern margin of the Gediz Graben  (Figs. 1b and 2). The 

temperatures range from 188 to 287 oC. The field contains numerous geothermal reservoirs in intersection areas with N-NNE 

orientation scissor faults and the Gediz Detachment Fault (Figs. 1b and 5) (Özdemir et al., 2017; Ozdemir and Palabiyik, 

2019). 
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Fig. 5. Tectonic map of the Kavaklıdere Geothermal Field (Ozdemir et al., 2017) 

2.3. Germencik Geothermal Field (Buyuk Menderes Graben) 

Ozdemir (2019) has stated the structural architecture of the Buyuk Menderes Graben, where the highest-temperature 

geothermal fields of Western Turkey are located, is formed by two large scissor fault systems which are perpendicular to E-

W oriented border faults (SSW-NNE oriented, almost perpendicular to the basin). Besides, he has stated that, in the area 

between these scissor faults, a shear zone, which is comparted, has developed as a result of the movement of thefaults and 

that significant changes around these scissor faults are observed in the stratigraphic thicknesses of sedimentary units in the 

basin. Many hot springs are associated with the bounding normal fault zones. Northerly striking scissor faults dissect the 

northern margin of the graben and commonly extend into the Menderes Massif. One of the hottest geothermal systems in 

Turkey, which is Germencik, is located near the western end of the Menderes Graben. The highest reservoir temperature is 

232 °C, which is the second-highest temperature encountered in Turkey so far. 

~N-striking scissor faults intersect the main E-striking border fault in the Germencik Area. This scissor fault extends across 

the entire area. The intersection between this scissor fault and the multiple splays of the Menderes border fault is to further 

increase fracture density and thus support the deep circulation of fluids. The intersection of the N-S scissor faults with the E-

W-striking normal faults probably generates complex zones of highly fractured rock that significantly enhanced the deep 

circulation of fluids (convective cell) and thus controlled the location of the geothermal systems (Fig. 6) (Faulds et al., 2009). 
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Fig. 6. Schematic representation of a geothermal reservoir formed at the intersection of the detachment fault and 

scissor fault (oblique-slip hinge fault) in an area with active extensional (from Moeck, 2014) 

3. Conclusıon 

The investigated high-temperature reservoirs in Western Turkey have formed along the normal faults nearly in E-W 

orientation and in intensely fractured rocks in structurally complex manner associated with scissor faults approximately in N-

S orientation. Generally, the reservoirs are closely located to strike-slip faults intersecting, overlapping and/or terminated 

with Quaternary aged scissor faults. Although the structural analyses of more fields are required to fully characterize the 

structural control of scissor faults in the occurrence of geothermal reservoirs, some important issues have emerged in this 

study. The most important one is is the necessity of determination of especially scissor faults and investigation of their 

relationships with other types of faults in geothermal exploration activities in a more detailed fashion. 
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Özet 

Sıyrılma kıvrımı, bir sıyrılma fayının yukarı yönlü yayılmaksızın gelişen sıyrılma boyunca tabakaya paralel bindirme olarak 

oluşan özel bir kıvrım tipidir. Alttaki bindirme boyunca devam eden yer değiştirme ile oluşturulan gerilimin yerleşimi, 

üzerleyen kayaç birimlerinin kıvrımlanması ile sonuçlanır. Bu çalışmada, yüksek sıcaklıklı jeotermal sahalar (> 150 °C) 

içeren bir yarı grabenin horstundaki sıyrılma kıvrımlarının jeotermal rezervuar olabilme potansiyeli incelenmiştir. Graben 

havzası içerisindeki akışkanların iletken kenar fayı aracılığı ile horsttaki sıyrılma kıvrımlarına taşınması veya sıyrılma 

kıvrımlarında hapsolmuş soğuk suların çevredeki genç magmatik faaliyetler ile ısıtılması sonucunda, bu kıvrımlar potansiyel 

bir yüksek kapasiteli jeotermal rezervuar olabilir. Gediz Grabeni’nin Bozdağ Horstu (Batı Anadolu) üzerine kurulmuş bir 

jeotermal elektrik santrali (JES) içeren saha, bu yaklaşımı doğrular niteliktedir ve horsttaki sıyrılma kıvrımlarının da 

jeotermal aramalarda detaylı olarak incelenmesi için bir gerekçedir. Dolayısıyla, bir yarı grabenin horstundaki sıyrılma 

kıvrımları, yüksek sıcaklıklı jeotermal rezervuarlar açısından düşük potansiyelli olduğu düşünülen horstlardaki jeotermal 

aramanın çerçevesini değiştirerek kaynak keşif ve kullanım kapasitesini artırabilir. 

Anahtar Terimler: Sıyrılma Kıvrımı, Sıyrılma Fayı, Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Rezervuar, Havza Ve Sıradağ Kuşağı, 

Temel Kaya, Bir Horsttaki Jeotermal Rezervuar  

POTENTIAL OF DETACHMENT FOLDS TO BECOME A GEOTHERMAL RESERVOIR IN A HORST 

Abstract 

A detachment fold is a special type of fold occurring as parallel thrusting to strata along a detachment developing without 

propagating of a detachment fault upward. The settlement of the strain produced by continued displacement along the 

underlying thrust results in the folding of the overlying rock units. In this study, the potential of being a geothermal reservoir 

of the detachment folds in the horst of a half-graben containing high-temperature geothermal fields (>150 °C)  have been 

investigated. These folds could create a high-potential geothermal reservoir as a result of transferring to detachment folds in 

horsts along conductive border faults of fluids in the graben basin or heating of the cold water reservoirs trapped in the 

detachment fold corrugations by young volcanic activities in the environment. The field that contains a geothermal power 

station constructed in Bozdağ Horst of Gediz Graben (Western Anatolia) confirms this approach and provides a rationale for 

the detailed survey of detachment folds in geothermal exploration. Thus, detachment folds in the horst of a half-graben may 

change the framework of geothermal exploration in the basement units that are considered to be low-potential in terms of the 

high-temperature geothermal reservoirs and can improve resource discovery and utilization capacity. 

Keywords: detachment fold, detachment fault, high-temperature geothermal reservoir, basin and range province, basement 

rock, a geothermal reservoir in a horst 

1. Introduction 

The formation models of the detachment folds during detachment faulting has mainly investigated by Oner (2012) and 

Singleton (2011) (Figs. 1 and 2). According to these models, detachment faulting occurs as a result of the rising and exposure 

to the surface of the metamorphic complex. The metamorphic rocks in the hangingwall are transferred towards the basin by 

tectonic slips on the surface of the detachment fault. During this faulting and transferring, detachment folds also occur in the 

rocks in the footwall (in the horst). These folds are conjugate to detachment folds occurring in the hangingwall (within the 

basin) rocks (Figs. 1 and 2). In this study, the potential of the detachment folds to create a reservoir in a horst structurehas 

been examined in a high-temperature geothermal field in Western Turkey. 

2. Occurrence Mechanism Of Detachment Folds 

Although most folds are associated with contractional/compressional regimes, many types of folds have also been reported in 

extensional basins around the world. The extension-related folds can develop in both the hangingwall and footwall of the 

normal faults (Sözbilir, 2002). On the other hand, recent modelsput forward the importance of bounding structures and the 

structure of the basin fill. A detachment fold is a special type of fold occurring as parallel thrusting to strata along a 

detachment developing without propagating of a detachment fault upward. The settlement of the strain produced by 

continued displacement along with the underlying thrust results in the folding of the overlying rock units. A detachment 

folding can be simply described as a similar process to that a carpet slides on the floor and folds upward when the carpet on 

the floor is pushed towards from its one end to another by using a foot (Fig. 1). Detachment folding is formed when a strain 
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is imposed on an incompetent unit, or at the boundary between an incompetent unit and a competent unit, the units resulting 

in folding typically observed in the competent unit resist (Fig. 2) (Homza and Wallace, 1995; Mitra, 2002; Hayes and Hanks, 

2008). 

By incorporating basic fold geometries (Suppe, 1983; Mitchel and Woodward, 1988; Dalstrom, 1990; Hardy and Poblet, 

1994; Poblet and McClay, 1996) under the term disharmonic folds, detachment folds can then be classified in one of two 

categories which are disharmonic folds or lift-off folds. Disharmonic folds are defined as detachment folds characterized by 

parallel geometries at the outer limbs and non-parallel interlimb geometries at stratigraphically distinct and lower units; 

caused by differential strain as a result of strain dissipation or change in stratigraphy, where the folding is typically a 

consequence of a detachment fault (Fig. 2) (Poblet and McClay, 1996; Mitra, 2003; Hayes and Hanks, 2008). Lift-off 

detachment folds are featured by isoclinal folding in all units and sometimes along with a tightly isoclinal folded weak unit in 

the anticline and parallel geometries existing across the outer units (Mitra, 2003; Hardy and Finch, 2005).  

 

(from Oner, 2012) 

 

(from Singleton, 2011) 

Fig. 1. Conceptual structural models for the occurrence of detachment folds in a half-graben 
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Fig. 2. The general geometry of a detachment fold illustrating the shortening above a layer parallel decollement and 

the resulting geometry of a detachment fold in a compressional environment. As compression develops, space issues 

arise in the anticlinal core. To accommodate these space issues folding becomes tighter within the inner units, creating 

a disharmonic fold geometry. Schematic also depicts the faulting of a symmetric detachment fold. The results of 

continuous limb rotation and compression are the formations of faults in the fore limb and back limb of the fold. 

Eventually, these faults reconnect with the detachment and a pop-up may occur (From Mitra and Namson, 1989; 

Mitra, 2002a, 2002b, 2003). 

The evolution of detachment folding begins with the model assumption of a low-amplitude and -short compressional 

environment having dissimilar incompetent and competent units. Folding initiates by shortening. Limb lengthening and 

rotation along with hinge migration, cause synclinal deflection below its original position accompanied by the movement of 

ductile material beneath the synclinal into the anticlinal core (Fig. 2). This phenomenon results in the increased amplitude of 

the anticlinal fold (Fig. 3) (Stewart, 1996; Mitra, 2002a, 2002b, 2003; Contreras, 2010). Further compression dominated by 

hinge migration yields compression of the folds that causes space accommodation issues within the anticlinal core. This 

situation leads to the formation of disharmonic folds (Mitra and Namson, 1989; Hardy and Poblet, 1994). The continuous 

shortening and excess material within the anticlinal core not only result in the increased amplitude and the formation of 

disharmonic folds, but also may lead to the onset of thrusts outside of the folded synclinal or anticlinal regions. Eventually, 

isoclinal folds form lift-off geometries through further deformation by limb rotation and hinge migration (Mitra, 2002a,b; 

2003). 

Synclinal deflection is the result of folding where synclines, adjacent to an anticline in fold geometry, extend into the lower 

incompetent unit. these types of structures usually occur in the regions with high wavelength and low amplitude (Mitra, 

2003). The occupancy of this area causes displacement above the detachment in the form of material migration to the 

anticlinal core (Fig. 3) (Wiltschko and Chapple, 1977; Mitra, 2003)  Withdrawal from the regional position depends on 

thickness and viscosity differences between the competent and incompetent units as well as the ductile nature of the 
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incompetent unit. Mitra (2003) and Contreras (2010)  have recognized the existence of a transition from unit deflection and 

material migration to the area where limb rotation and lengthening take place. Therefore, if the geothermal drillings target the 

anticlines in these detachment folds, the flow rates of the geothermal fluid to be realized will be higher than those of the other 

wells because the reservoir units will be thicker than those of the units in the environment. 

 

Fig. 3. A model of the law of conservation of volume by synclinal deflection; the area (designated by As with a 

subscript) of the anticline should be equal to the area of shortening plus the synclinal deflection A1 = A2 + A3 + A4. 

Synclinal deflection below the origin (dashed line) is shown by the A3 and A4 (From Mitra, 2003) 

3. Investigation of a Geothermal Field In Western Anatolia 

The initial geothermal studies in Gediz Graben in Western Anatolia started in the 1960s because of the presence of numerous 

high-temperature hot springs located in the region. Temperatures in the Gediz Graben range from 188 to 287 oC. Geothermal 

resources are utilized for the purposes of district and greenhouse heating, production of chemical substances, tourism and 

health facilities, and mainly in the generation of electricity (Ozdemir et al., 2017; Ozdemir and Palabiyik, 2019). There are 

more than 200 deep geothermal wells in the Graben. 6 geothermal power stations are currently being operating and 

approximately the electricity of 160 MW is generated from these power stations (Ulgen et al., 2018). A geothermal field with 

medium-high enthalpy has been discovered in the Soğukyurt area of Bozdağ Horst in Gediz Graben. In all of 14 wells drilled 

in the field, it has been determined that the reservoirs has the capability to produce geothermal fluids at flow rate and 

enthalpy required for power generation. Temperatures up to 120 - 237 oC have been also determined in different reservoir 

zones reached in the drillings. The geothermal power station in 24 MWe capacity, established in the area, continues to 

generate power since 2017 (Ülgen et al., 2018). Gülmez et al. (2019) have presented results from four deep geothermal wells 

(> 3 km) drilled in the horst of Gediz Graben (Fig. 4). According to the results of this study, reservoirs in Bozdağ Horst are 

related to detachment folds. It is thought that the detachment fold reservoirs in other horst areas such as Soğukyurt 

geothermal reservoir in Bozdağ Horst (Fig. 5) are located near the scissor faults (Ozdemir and Palabıyık, 2019b) that can be 

detected on the surface. 
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Fig. 4. Geological map and cross-section of Soğukyurt geothermal field, the locations of drilled wells  and the well logs 

(from Gülmez et al., 2019) 

  

Fig. 5. A high-temperature detachment fold reservoir(s) represented by low resistivity observed in the Bozdağ Horst 

of Gediz Graben and the model for detachment folds in a horst (from Gülmez et al., 2019). The detachment fold 

reservoirs are indicated by intermittent circles. 

4. Conclusion 

Detachment folds could be a high-potential geothermal reservoir as a result of transferring to horst along conductive border 

faults of fluids in the graben basin or heating of the cold water reservoirs trapped in the detachment fault corrugations by 

young volcanic activities in the environment. It is considered that it may be located near the scissor faults where they can be 

detected on the surface of detachment fold reservoirs in horst. If the geothermal drillings target the anticlines in detachment 

folds, the flow rates of the geothermal fluid to be obtained will be higher than those of the other wells because the reservoir 

units will be thicker than those of the other units in the environment. 
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Özet 

Zaman modülasyonlu doğrusal dizi anten sistemleri (ZMA), klasik dizi anten sistemlerine kıyasla daha basit ve düşük 

maliyetli bir hüzme yönlendirme tekniği sunar. Dizi elemanlarının açık-kapalı konumda tutulması prensibine dayanan ZMA 

sistemleri, basit bir yapıda olan ve yüksek frekanslarda çalışabilen radyo frekans (RF) anahtarları kullanır. Periyodik 

anahtarlamadan dolayı ana ışıma örüntüsüne ek olarak modülasyon frekansının katlarında yanband seviyesi (YBS) olarak 

adlandırılan harmonik ışımalarda gerçekleşir. Bu çalışmada, istenilmeyen bu harmoniklerin bilişsel radyo, geliş açısı tahmini, 

güvenli iletişim ve çoklu erişim gibi uygulamalarda etkili bir çözüm olarak kullanılabilmesi için çift fazlı değişken darbe 

genliği (ÇFDDG) uyarım dalga formu sunulmuştur. Önerilen yöntem, nümerik örnekler ile analiz edilmiş olup, yüksek 

harmoniklerin kullanımı ve bandgenişliği gibi avantajlar sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Anten Dizileri, Zaman Modülasyonu, Hüzme Yönlendirme 

1. Giriş 

Anten dizileri, kablosuz iletişim, navigasyon ve radar sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir teknolojik bileşendir. 

Anten dizisindeki düşük/ultra düşük yanband seviyelerini (YBS) elde etmek için, zaman modülasyonu (anahtar dizisi) 

kavramı tasarımda ekstra bir serbestlik derecesi olarak tanıtıldı. Zaman modülasyonlu antenlerde (ZMA) elektromanyetik 

ışıma sentezi, yüksek hızlı RF anahtarlama yardımı ile her bir elementin belirli bir süre için etkinleştirilmesi veya devre dışı 

bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Periyodik anahtarların doğası gereği ana ışımaya ek olarak yan bantlar olarak da adlandırılan 

birçok harmonik bileşen aynı anda meydana gelir. ZMAlar ucuz ve basit olması gibi önemli avantajlar sağlamasına rağmen, 

periyodik anahtarlamanın doğası gereği oluşan harmonikler anten kazancını azaltabilecek ve parazite neden olabilecek 

dezavantajlarıda beraberinde getirir [1]. İlk yıllarda bu harmonik ışımalar güç kaybı olarak görüldü ve bu harmonikleri 

bastırmak için çeşitli uyarım stratejileri ve optimizasyon algoritmaları kullanıldı [2-5]. Ancak, daha sonraki çalışmalarda, 

teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bu harmoniklerin faydalı amaçlar için kullanılabileceği fikri hakim olmuştur. Bu amaçla 

harmonik ışın şekillendirme ve ışın yönlendirme işlemleri incelenmiştir [6-8]. Hem ana ışımanın hem de istenilen harmonik 

bileşenin YKS'sini kontrol etmek ve bu harmonik bileşeni istenilen açıya yönlendirmek için [9-10] 'da metodolojik bir ışın 

yönlendirme yaklaşımı önerilmiştir.  

Bu çalışmada, uyarlanabilen harmonik ışın şekillendirme için gerekli olan uygun genlik ve faz ağırlıklarını elde etmek için 

çift fazlı değişken darbe genliği (ÇFDDG) dalga formları tarafından uyarılan zaman modülasyonlu dizinin sentezi 

sunulmuştur. İki fazlı değişken darbe genliği, uyarım dalga formu tarafından sağlanan ek serbestlik parametreleri yardımıyla 

istenen harmonik bileşen üzerinde bir ışın oluşturulabilir ve istenen açıya yönlendirilebilir. Arzu edilen harmonik bileşen, 

sistem esnekliği ve verimliliği açısından büyük avantajlar sunan geniş bir aralıkta yönlendirilebilir. Ek olarak, yüksek 

mertebeden harmonik kullanılması durumunda önerilen sistem, frekans spektrumunda örtüşmeyi önleyen büyük sinyal bant 

genişliği sağlamaktadır. 

2. Zaman Modülasyonu ve Önerilen Uyarım Dalga Formu 

 

Şekil 1: Çift fazlı değişken darbe genliği (ÇFDDG) tarafından uyarılan ZMA yapısı. 
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Çift fazlı değişken darbe genliği (ÇFDDG) dalga formu tarafından uyarılan zaman modülasyonlu anten yapısı, Şekil 1'de 

gösterildiği gibi önerilmiştir. Anten dizisinin her bir elemanının, tek kutuplu çift konumlu (TKÇK) anahtarıyla periyodik 

olarak uyarılmaktadır. TKÇK anahtarlamadan sonra, her bir eleman ayrıca (0/𝜋) faz değiştirici ve değişken kazançlı 

yükseltici (DKY) ile donatılmıştır. Dizi elemanlarının yüksek hızlı RF anahtarlarla periyodik modülasyonu nedeniyle, pozitif 

z-ekseni üzerinde bulunan N tane izotropik elemandan oluşan ZMA’nın dizi faktörü aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

𝐴𝐹(𝜃, 𝑡) = 𝑒𝑗𝑤𝑜𝑡∑𝛼𝑛𝑈𝑛(𝑡)

𝑁

𝑛=1

𝑒𝑗𝑘𝑑𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜃). (1) 

Burada, 𝛼𝑛 uyarma genliği, 𝑘 = 2𝜋 𝜆⁄  dalga numarası, 𝑑𝑛 her bir elemanın orijine göre konumu, 𝜃 z eksenine göre yükseklik 

açısıdır. İki komşu uyarma genliği (𝐾𝑛
1, 𝐾𝑛

2) tarafından kontrol edilen ÇFDDG'de periyodik anahtarlama fonksiyonu 

𝑈𝑛(𝑡), n = 1,… , N matematiksel olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

𝑈𝑛(𝑡) = {
𝐾𝑛
1     ,0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑛

𝐾𝑛       
2 , 𝑡𝑛 < 𝑡 ≤ 𝑇𝑝

}. (2) 

Burada 𝑡𝑛 açılma süresini ve 𝑇𝑝 anahtarlama periyodunu göstermektedir. Ek olarak, 𝐾𝑛
1 ve 𝐾𝑛

2  komşu darbe genliklerini 

temsil etmektedir. Arzu edilen harmonik bileşeni oluşturmak ve YBS seviyesini hem ana hem de harmonik bileşende 

düzenlemek için, 𝐾𝑛
1 ve 𝐾𝑛

2 negatif değerlere sahip olmalıdır. 0 ve 𝜋 durum faz değiştiricisi ve DKY yardımıyla, 𝐾𝑛
1 ve 𝐾𝑛

2 

Şekil 2'de gösterildiği gibi [-1,1] aralığında kolayca düzenlenebilir. Zaman modülasyonunun periyodikliği nedeniyle, 𝑈𝑛(𝑡) 
modülasyon fonksiyonu karmaşık Fourier serisine (KFS) açılabilir ve zaman şeması aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝑈𝑛(𝑡) = ∑ 𝑢𝑛𝑞

∞

𝑞=−∞

𝑒𝑗𝑞𝑤𝑝𝑡. (3) 

Burada, 𝑢𝑛𝑞, n =  1,… , N, 𝑞 ∈ ℤ, n. elemanının q. harmonik seviyesindeki karmaşık Fourier katsayılarını (KFK) temsil 

etmektedir. ZMA'nın uzak-alan yaklaşımı ve 𝑤0 ≫ 𝑤𝑝 koşulu altındaki dizi faktörü ifadesi aşağıdaki gib düzenlenebilir: 

𝐴𝐹(𝜃, 𝑡) = ∑ 𝑒𝑗(𝑤𝑜+𝑞𝑤𝑝)𝑡∑𝛼𝑛𝑢𝑛𝑞

𝑁

𝑛=1

𝑒𝑗𝑘𝑑𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
∞

𝑞=−∞

. (4) 

Burada 𝑤𝑝 = 2𝜋𝑓𝑝 ve 𝑤0 = 2𝜋𝑓0 sırasıyla anahtarlama frekansını ve merkez taşıyıcı frekansını göstermektedir. Çift fazlı-

DDG zaman şeması için KFK aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝑢𝑛𝑞 =
1

𝑇𝑝
∫ 𝐾𝑛

1
𝑡𝑛

0

𝑒−𝑗𝑞𝑤𝑝𝑡𝑑𝑡 +
1

𝑇𝑝
∫ 𝐾𝑛

2
𝑇𝑝

𝑡𝑛

𝑒−𝑗𝑞𝑤𝑝𝑡𝑑𝑡. (5) 

𝑞 = 0 ana bileşeni için KFK aşağıdaki gibi tanımlanır: 

𝑢𝑛0 =
1

𝑇𝑝
∫ 𝐾𝑛

1
𝑡𝑛

0

𝑑𝑡 +
1

𝑇𝑝
∫ 𝐾𝑛

2
𝑇𝑝

𝑡𝑛

𝑑𝑡 = 𝜏𝑛∆𝑛 + 𝐾𝑛
2. (6) 

Burada 𝜏𝑛 = 𝑡𝑛 𝑇𝑝⁄  normalize edilmiş genlik değişim noktasını ve ∆𝑛= 𝐾𝑛
1 − 𝐾𝑛

2 komşu genlikler arasındaki farkı 

belirtmektedir. 𝑞 ≠ 0 harmonik bileşenlerin KFK’sı integral işlemi sonucu aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝑢𝑛𝑞 =
∆𝑛
𝑞𝜋
sin (𝑞𝜋𝜏𝑛)𝑒

−𝑗𝑞𝜋𝜏𝑛 . (7) 

𝑓0  merkez taşıyıcı frekansındaki ana bileşene ek olarak 𝑓0 + 𝑞𝑓𝑝 , 𝑞 ∈ {±1,±2,… } harmonik frekanslarda, harmonik 

bileşenler oluşmaktadır. Düzgün statik uyarma katsayısı sabit tutulup (𝛼𝑛 = 1, n =  1,… , N), ÇFDDG'den elde edilen 

KFK'lar kullanılarak, dizi faktörü ifadesi aşağıdaki gibi yazılabilir: 
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Şekil 2: ÇFDDG zaman şemasının anahtarlama dalga biçimi. [-1,1] aralığında komşu darbeler üretmek için 𝟎 𝝅⁄  faz 

değiştiriciler kullanılır. 

𝐴𝐹(𝜃, 𝑡) =

{
 
 

 
 

𝑒𝑗𝑤𝑜𝑡∑(𝜏𝑛∆𝑛 +𝐾𝑛
2)𝑒𝑗𝑘𝑑𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑁

𝑛=1

                 , 𝑞 = 0

∑ 𝑒𝑗(𝑤𝑜+𝑞𝑤𝑝)𝑡
∞

𝑞=−∞

∑
∆𝑛
𝑞𝜋
sin (𝑞𝜋𝜏𝑛)𝑒

−𝑗𝑞𝜋𝜏𝑛𝑒𝑗𝑘𝑑𝑛 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
𝑁

𝑛=1

, 𝑞 ≠ 0
}
 
 

 
 

. (8) 

Dizi faktörü ifadesindeki uyarım genliği farkı ∆𝑛, istenen harmonik bileşenin YBS seviyesini kontrol etmek için tasarım 

parametresidir. Ayrıca, genlik değişim noktası 𝜏𝑛, bu harmonik bileşeni istenen açıda yönlendirmek için kullanılan faz 

tasarım parametresidir. 

 

Şekil 3: Ayarlanabilir harmonik ışın şekillendirme için önerilen yöntemde atılacak adımların blok şeması. 

Harmonik ışın şekillendirme için önerilen metodolojik yöntemin blok şeması, Şekil 3'te gösterilmiştir. Faz kontrol terimi 

(yani, 𝑒−𝑗𝑞𝜋𝜏𝑛 , 𝛽𝑛 = qπ𝜏𝑛), 𝑞 ≠ 0 harmonik bileşenlerindeki istenen harmonik ışını yönlendirmek için kullanılmaktadır. 

Progresif faz terimi 𝛽𝑛 ilk adımda 𝜏𝑛 yardımı ile istenen açıya göre hesaplanmaktadır. Eğer 𝜏𝑛 = 0 ise, karşılık gelen dizi 

elemanının ışıması gerçekleşmez ve sıfır faz koşulu olarak adlandırılan bir problemle ortaya çıkar. Bu sorunu çözmek için, 

(0, 𝜋] aralığında ek faz terimi ekleyerek 2𝜋 ile modüle edilmektedir. Birinci harmonik dışındaki harmoniklerde 𝜏𝑛 değeri, 

progresif faz teriminden 𝛽𝑛 𝑞𝜋⁄  olarak belirlenir ve ∆𝑛 değeri, 𝑊𝑛 = (∆𝑛 𝑞𝜋⁄ )sin (qπ𝜏𝑛) denkleminden çekilerek hesaplanır. 

𝐾𝑛
1 ve 𝐾𝑛

2 değerleri sırasıyla belirlendikten sonra, 𝐾𝑛
1 ve 𝐾𝑛

2 değerleri normalize edilerek ve ∆𝑛 değeri yeniden 

hesaplanmaktadır.  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/progresif
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Ancak, 𝑞 = 1 olması durumunda tam taramayı engelleyen bir istisna vardır. 𝜏𝑛 değeri [0, 1] aralığında değiştiği için, faz 

değeri [0,𝜋] aralığında değişmektedir. Tam tarama [0, 2𝜋] için, ek bir faz 𝑒−𝑗𝜋 = −1 gereklidir ve bu faz aynı zamanda 

genlik değeriyle de sağlanabilmektedir. 𝛽𝑛 değeri, 𝜋'dan büyükse, ∆𝑛 işareti değişir ve 𝜏𝑛 değeri [0, 1] aralığında kalacak 

şekilde yeniden düzenlenir. Yukarıdaki işlemler gerçekleştirildiğinde, istenen harmonik ana ışıma bileşenine eşitlenmekte ve 

geniş bir aralıkta istenen yönde yönlendirilmektedir. Bu nedenle, önerilen yöntem harmonik ışın oluşturma ve harmonik 

yönlendirme açısından önemli ölçüde esneklik ve verimlilik sağlamaktadır. 

3. Sayısal Örnekler 

Bu çalışmada, bir çift fazlı-DDG dalga formu ile modüle edilmiş bir anten dizisi, istenen harmonik frekansta ışın oluşturma 

ve ışın yönlendirmesi için analiz edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, önerilen yöntemin harmonik ışın şekillendirme ve ışın 

yönlendirme özelliği sayısal örnekler üzerinde incelenmiştir. Önerilen yöntemi örneklemek için, z-ekseni boyunca 0,5𝜆 

elemanlar arası mesafe ile sıralı olan 16 elemanlı doğrusal bir dizi düşünülmektedir. Progresif faz kayması ve Chebyshev 

dağılımı, 2. harmonik bileşeni -30 dB YKS ile 60𝑜 ye yönlendirmek için kullanılır. İki fazlı-DDG zaman şemasının ek 

parametreleri yardımıyla, 2. harmonik bileşeninin ana ışıma ile aynı YKS seviyesini bozulma olmadan kontrol ettiği ve 

başarıyla 60𝑜 ye yönlendirdiği Şekil 4'te açıkça görülmektedir. Esneklik sağlayan 𝐾𝑛
1 ve 𝐾𝑛

2 değerleri, Şekil 5'te gösterilmiş 

ve bu değerlere karşılık gelen 𝜏𝑛 değerleri Tablo 1'de verilmiştir.  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

𝜏𝑛(q=2) 0.05 0.30 0.55 0.80 0.05 0.30 0.55 0.8

0 

0.0

5 

0.3

0 

0.5

5 

0.8

0 

0.0

5 

0.3

0 

0.5

5 

0.8

8 

𝜏𝑛(q=9) 0.01 0.15 0.06 0.20 0.12 0.03 0.17 0.0

8 

0.2

2 

0.1

3 

0.0

5 

0.1

9 

0.1

0 

0.0

2 

0.1

5 

0.0

7 

 

Şekil 4: Çift fazlı-DDG tarafından uyarılan 16-elemanlı doğrusal dizinin 𝜽 = 𝟔𝟎𝒐 ve -30 dB YKS ye sahip 2. harmonik 

ve ana bileşen ışımaları 

 

Şekil 5: Hem harmonik yükseltme (q = 2) hem de 𝜽 = 𝟔𝟎𝒐açısına harmonik yönlendirmeyi sağlamak için çift fazlı-

DDG tarafından uyarılan 16 elemanlı doğrusal dizinin ilgili 𝑲𝒏
𝟏  ve 𝑲𝒏

𝟐  değerleri. 
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Şekil 6: Hem harmonik yükseltme (q = 9) hem de 𝜽 = 𝟏𝟒𝟎𝒐açısına harmonik yönlendirmeyi sağlamak için çift fazlı-

DDG tarafından uyarılan 16 elemanlı doğrusal dizinin ilgili 𝑲𝒏
𝟏  ve 𝑲𝒏

𝟐  değerleri. 

Daha yüksek numaralı harmonik bileşenlerinde kullanılabildiğini göstermek için, ikinci örnekte, ana bileşenle aynı 

özelliklere sahip olan 9. harmonik bileşen, 140 dereceye yönlendirilmektedir. Bu gereklilikleri karşılamak için gereken 𝐾𝑛
1 ve 

𝐾𝑛
2 değerleri Şekil 6'da verilmiştir ve karşılık gelen 𝜏𝑛 değerleri Tablo 1'de verilmiştir. Sadece düşük dereceli harmonikler 

değil, aynı zamanda yüksek dereceli harmonikler de ana hüzme ile aynı özelliklere sahip olduğu ve istenen yöne 

yönlendirilebildiği Şekil 7’dede açıkça görülmektedir. Ayrıca, ana hüzmenin ve istenen harmonik ışımanın YKS seviyesi 

istenilen seviyeye (yani, -40 dB YKS) kolayca ayarlanabilmekte ve bu özellik sisteme esneklik sağlamaktadır. 

 

Şekil 7: Çift fazlı-DDG tarafından uyarılan 16-elemanlı doğrusal dizinin 𝜽 = 𝟏𝟑𝟎𝒐 ve -40 dB YKS ye sahip 9. 

harmonik ve ana bileşen ışımaları 

4. Sonuç  

Bu çalışmada, çift fazlı DDG'den oluşan bir anahtarlama stratejisi değerlendirilmiştir. Bu uyarma şemasının alternatif 

parametreleri sayesinde, istenen harmonikler ana ışıma seviyesine yükseltilebilmekte ve istenen açıya 

yönlendirilebilmektedir. Harmonik ışın şekillendirme sadece düşük numaralı harmonik bileşenlerde değil, yüksek numaralı 

harmonik bileşenlerde de sağlanmaktadır. Bu yüksek numaralı harmoniklerin kullanımı, girişimi önlenmesine sebep olan 

yüksek bant genişliği sağlamaktadır. 
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Özet 

Dünyada uygulanan 4R olarak bilinen atık hiyerarşisine göre sırasıyla atık azaltma (reduce), yeniden kullanım (reuse), geri 

dönüşüm (recyling) ve geri kazanım (recovery) sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi ve 

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 12 Temmuz 2019 tarihi ile yürürlüğe girmesi ile ile birlikte bir yaptırım olarak hız ve önem 

kazanmıştır. Bu dört terim anlamca birbiri içine geçmiş olmakla birlikte temelde atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmaları 

için doğru stratejiler belirlemek ve sürdürebilir bir hayat oluşturmak için kullanılmaktadır. Atık hiyerarşisinde önceliğin 

yeniden kullanıma verilmesi bu projenin oluşmasının en temel sebebidir. Genel olarak dünyada ve ülkemizde medeniyet 

sembolü olan kağıt doğru stratejiler ile yönetilememektedir. Disiplinler arası çalışmanın sektöre bir yansıması olacak olan bu 

çalışma ülkemizin en değerli sektörlerinden biri olan tekstil sektörü ile doğru strateji belirleme konusunda henüz atılımlar 

yapılan atık geri kazanımı başlığı altında kağıt geri kazanım sektörünü mutualist biçimde bağlamaktadır. Yeni yöntemler 

geliştirerek atığın tekrar bir ürün olarak kullanılabileceğinin kanıtlanabilmesi ve tekstil sektörünün vazgeçilmez 

komponentlerinden olan kağıt masuraların yeniden kullanılmasının sağlanması bu çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır. 

Literatürde kağıdın geri dönüşümü ve enerji olarak geri kazanımı örnekleri bulunmaktadır. Ancak bu tarzda bir yeniden 

kullanım projesi yazarlar tarafından tespit edilmemiştir. Tekstil sektöründen atık olarak çıkan ürünün yine tekstil sektörüne 

ürün olarak ulaştırılması döngüsel ve biyo-ekonomiye katkı sağlayacağı aşikardır. 

Bu amaçla, pilot ölçekli bir tesiste 3 ay boyunca gerçekleştirilen masura dönüşüm miktarının çevreye ve döngüsel ekonomiye 

katkısı ncelenmiştir. Söz konusu geri kazanımın çevresel boyutu, enerji ve su tasarrufu, ağaç kesilmesinin önlenmesine bağlı 

oksijen kazanımı, depo alanı tasarrufu ve sera gazı miktarı hesaplamalarıyla ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sıfır Atık, Döngüsel ve Biyo-Ekonomi, Kağıt Geri Kazanımı 

1. Giriş 

Ülkemizde orman ürünleri, kağıt üretimi ve kağıt geri kazanımında doğru stratejiler belirlenemediğinden kağıt geri 

kazanımında istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. Bu problem kağıt hammaddesi olan selüloz yönünden de zayıf kalmamıza 

sebep olmuş ve kağıt geri kazanımını daha önemli hale getirmiştir. Ülkemizde yeni başlatılan “Sıfır Atık" projesi ile yeni bir 

bilinç oluşturulmaya başlanmıştır. 

2018 yılı verilerine göre İstanbul’da her gün oluşan evsel atık 19.500 tondur (İSTAÇ, 2018). Bu veriler günlük 2535 ton, 

yıllık 1 milyon ton dönüşebilen atık kağıdın depo sahalarında bertaraf edildiğini işaret etmektedir. İstanbul’da üretilen 

atıkların karakterizasyonunu baz alarak yapılan hesaplamada ise TÜİK 2016 verilerine göre evsel atık miktarının Türkiye 

genelinde yıllık 32 milyon ton olduğu ve bunun 4 milyon tonunun dönüştürülebilir atık kağıt olduğu görülmektedir (TÜİK, 

2018). Bu rakamlar bize 2 milyar ₺ değerindeki kağıdın her yıl toprak altına verildiğini göstermektedir. Buna düzenli 

depolama maliyeti eklendiğinde maliyetin katlanacağı da aşikardır (Tatoutchoup, 2016). Ayrıca kullanılmış kağıtların geri 

kazanılması ile ilgili yapılacak uygulamalar yeni iş kolları oluşturmaktadır.   

Ülkemizde üretilen atık kağıdın kaynağında ayrı toplanarak elde edilecek kazanımlar döngüsel ekonomi açısından oldukça 

önemlidir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre malzeme bazlı geri dönüşüm oranın 

(yeniden kullanıma hazırlama dahil) %54’den %60’lara çıkarılması hedeflenmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019). Bu 

geri kazanım sağlandığında yıllık 1 milyon ton atık kağıt ithalatına gerek kalmaması önemli bir ekonomik katkı olacaktır. 

Sıfır Atık projesi kapsamında 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nde belirtilen 

puanlama sistemi Sıfır Atık belgelerinin 3 kademeli olacağını göstermektedir. ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesindeki Sanayi 

Tesisleri kapsamına giren tekstil tesisleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu sisteme geçiş yapmakla yükümlüdür (Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, 2019). Özendirici olması beklenen bu sistemin, GKM kullanıcılarına ve atık üreticilerine yüksek puan 

getireceği öngörülmektedir.    

Dünyada uygulanan 4R olarak bilinen atık hiyerarşisine göre sırasıyla atık azaltma (reduce), yeniden kullanım (reuse), geri 

dönüşüm (recyling) ve geri kazanım (recovery) sistemi ülkemizde var olan uygulamaya Sıfır Atık projesi ile birlikte bir 

yaptırım olarak hız ve önem kazandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre plastik poşet 

kullanımı 3 ay gibi kısa sürede %70 azalmıştır. Ülkemizde öncelikle bu bilincin oluşturulması ve ardından atık hiyerarşisine 

uygun atık yönetimi yapılması planlanmaktadır. 

Kağıt geri kazanımının çevresel kazanımları ile ilgili yapılan araştırmada 1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri 

kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman, 17 adet yetişmiş çam ağacının kesilmesi, 36 ton sera gazının (CO2) 

atmosfere atılması, 4100 kWh elektrik enerjisinin israf edilmesi, 267 kg kirletici gazın atmosfere atılması, 1750 litre fuel-

mailto:gengin@yildiz.edu.tr
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oilin israf edilmesi, 3-4 m3 depolama alanı tasarruf edilmesi, 85 m2 ormanlık alanın tahrip edilmesi, 38,8 ton suyun israf 

edilmesi önlendiği belirtilmiştir (Öztürk, 2005). 

1 ton kağıdın geri kazanılması ile 3-4 m3 çöp depolama alanı korunmaktadır. Bu nedenle çöp depo sahalarının kullanım ömrü 

uzamaktadır. Bunun yanı sıra depo sahaları artık terkedilmektedir. Ne yazık ki İstanbul’da çöp depolama alanına giden katı 

atık miktarının %7,5-8,5’u kuru bazda kağıttır. Bu kağıdın yaklaşık olarak yarısı geri kazanılırsa İstanbul’daki çöp depolama 

alanlarının ömrü %7,5-10,7 arasında uzar ve bunun yanısıra taşıma ve bertaraf kaynaklı ekonomik tasarruf edilir (Öztürk, 

2005). 

Geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım bilindiği üzere atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi ile alakalı üç 

önemli terimdir. Bu üç terim anlamca birbiri içine geçmiş olmakla birlikte temelde atıkların tekrar ekonomiye 

kazandırılmaları için doğru stratejiler belirlemek ve sürdürebilir bir hayat oluşturmak için kullanılmaktadır. Geri kazanım 

anlam bakımından daha geniş bir kavramdır ve geri dönüşüm ile birlikte yeniden kullanımı kapsamaktadır. Atık 

hiyerarşisinde önceliğin yeniden kullanıma verilmesi bu tezin oluşmasının en temel sebebidir. Bilindiği üzere bir ürünün 

tasarımından itibaren yeniden kullanılabilirliğini hedef alan Döngüsel Ekonomi ve Biyo-Ekonomi zamanımızın en vurucu 

kararı ve uygulamasıdır. Ancak kağıt sektörü bu konuda henüz hakettiği değeri görememiştir. Halkın bilinçlenmesi ile 

tasarruflu kullanımı ardından kaynağında ayrı toplanması ve yeniden kullanılması kağıdın değerini ön plana çıkarmanın 

başlıca göstergesi olacaktır. 

Ülkemizde ekonomik olarak lokomotif görevi gören ithalat konusunda oldukça başarılı olduğumuz, üretim miktarlarının 

oldukça yüksek olduğu tekstil sektörüne yapılabilecek en ufak katkı ülkemize ekonomik bir kazanç olacaktır. Hem ekonomik 

açıdan hem de ürettiği atık bakımından döngüsel ekonomi içinde yer alması gereken tekstil sektörü yeniden kullanım ve 

dönüşüm fikrini benimsediği sosyal yardım çalışmalarında belirtilmektedir (Sandin ve Peters, 2018). Dolayısıyla bu 

çalışmanın ana amacı tekstil sektörü atıkları içinde önemli bir yer tutan kağıt masurayı atık olarak isimlendirilmeden yeniden 

kullanıma hazırlayarak geri kazanılmasını sağlamak ve hem tekstil sektörünü döngüsel ekonomi içine çekecek cazip şartlar 

oluşturmak, hem de ülkemizde başlatılmış olan Sıfır Atık Projesine katkıda bulunmaktır. 

2. Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonomi 

Tüketim üzerine kurulu ekonominin sonucu, tüketim sonrası oluşan atıkların tahmin edilemeyecek miktarlarda olması ve 

atıkların çevresel zararlı etki oluşturması sonrası dünyada bir çözüm arayışına gidilmiştir. 

2.1. Geri Kazanım ve Döngüsel Ekonominin Dünyadaki Yeri 

Lineer şekilde işleyen Şekil 2.1’de gösterilen kaynaktan al, tüket ve atık bertaf et şeklindeki ekonomi terk edilmeye 

başlanmıştır. Lineer ekonomi yerine tasarımından itibaren döngüsel sürece katılabilecek şekilde tasarlanan bir yapı 

oluşturularak döngüsel ekonomiye geçiş yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde toplumlar tam olarak bu geçiş arasında kalmış 

ve düşünce yapısını değiştirmekle başlayan bir dönüşüme girmiştir. Çöp kavramını terk etmekle başlayan bu atık felsefesi 

çeşitli yaptırımları olsa da gönüllülüğe dayanmaktadır.  

 

Şekil 2.1 Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye Geçiş 

Döngüsel ekonomide ürünler sırasıyla yeniden kullanılabilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve en son tercih olarak enerji 

kazanılabilirlik fikri ile tasarlanmaktadır. Dünyada uygulanan 4R olarak bilinen atık hiyerarşisine göre sırasıyla atık azaltma 

(reduce), yeniden kullanım (reuse), geri dönüşüm (recyling) ve geri kazanım (recovery) sistemidir. Bu sistemin işleyemediği 

durumda atık nihai bertaraf olan düzenli depolamaya gönderilir. 

2.2. Türkiye’de Geri Kazanım ve Sıfır Atık Projesi 

Türk halkı geleneklerinde tasarruf olan ve atık ürünleri yeniden kullanabilecek pratik zekâya sahip bir yapıdadır. Bu yapı 

sayesinde Türkiye’de tasarruf bilincindeki aksaklıklar kolayca giderilebilir. Bu sebeple tasarruf etmenin, israf etmemenin 

güzelliği ve insani görevini yapmış olmanın verdiği huzur ülke çapında hızlıca benimsenmiştir. 

Ülkemizde Sayın Emine ERDOĞAN’ın öncülüğünü yaptığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Sıfır Atık projesi 

ülke çapında yaygın bir etki yaratmıştır. Gönüllülük esasına dayanan atık yönetimi yaptırımlar ile denetlendiğinde hedeflenen 

sonuçlara ulaşmak mümkün olacaktır. Ülkemiz insanının tasarruf bilinci avantaj olmasına rağmen, eğitimle desteklenmesi 

atıkların azaltılması, kaynağında ayrı toplanması, yeniden kullanılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı sistemini doğru 

uygulanabilmesini sağlayacaktır. 
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2.3. Atık Yönetimi 

Zamanımızın en büyük tehlikesi bilinçsiz tüketimdir. Bu durum fark etmek istemediğimiz bir hastalık gibi yayılmakta ve 

herhangi bir önlem alınmamaktadır. Atık yönetimi artan ve önlenemeyen atık miktarları için çok önemli bir kavramdır. 

Atığın iyi yönetilmesi için yapay zekâ temelli modellerin kullanıldığı bilinmektedir (Yetilmezsoy, 2011). Ancak yaygın bir 

uygulamaya geçilmemiştir. İnsanın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ürün sayısı ve endüstriyel üretim, kullanım ve imha 

süreci boyunca bir ürün için oluşan atıkların miktarı artmaktadır. Bu durumda bir ürün için oluşan atık miktarının büyük bir 

kısmının tüketiciye ulaşana kadar oluştuğu söylenebilir. Toplumun tüketirken oluşacak atık miktarını algılaması bu sebeple 

zor olacaktır. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi oldukça önemlidir. Katı atık incelemesi yapılırken mutlaka toplumun 

psikolojik ve sosyo-ekonomik durumu göz önüne alınmalıdır. Toplumların ilerlemesi ve gelişmişlik düzeyinin artması 

dünyada üretimi ve tüketimi arttırmıştır. Artan nüfusun ve kültürel etkileşimin etkisi ile tüketim toplumları oluşmuş ve 

ihtiyaç için üretimin yanı sıra, ihtiyaç olmayanın üretildiği ve çok iyi pazarlandığı dünya da atık üreten bir makineye 

dönüşmüştür. Oluşan atık toplumun tüketimi ile orantılı olduğundan atığın üretiminde, tüketim toplumu olmanın ve 

gelişmişlik seviyesinin artması ana nedenler olarak gösterilmektedir. Tüketim toplumu olmanın ve gelişmişlik seviyesinin 

artmasının en büyük çevresel sonucu oluşan atığın büyük miktarlara ulaşmasıdır.  Dünyada oluşan atık miktarını 7.6 

milyarlık bir nüfus ve kişi başı günlük ortalama 1 kg atık üretimini baz alarak hesapladığımızda 2750 Mt/yıl atık miktarına 

ulaşılır. Bu dezavantajın avantaja çevrilerek bir hammadde olarak değerlendirilmesi gereklidir. Çevresel görünen bu sorunun 

aslında ekonomiye dayandığını görmek gerekir. Günümüzde sıkça kullanılan, döngüsel iktisat; endüstriyel iktisatta üretim, 

kullanım ve imha süreci yerine, dönüşümü ve yeniden dönüşümü esas almayı ifade eden endüstriyel bir terim olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Döngüsel iktisatta kârlılık; kaynakların mümkün olduğu kadar geri dönüşümden kazanılması ve 

atıkların mümkün olduğu kadar yeni kaynaklara dönüşebilmesiyle ölçülür. 

2.3.1. Geri Kazanılabilen Maddeler 

Geri kazanılabilen maddeler demir, çelik,  bakır,  alüminyum,  kurşun,  piller,  kağıt,  plastik,  kauçuk,  cam,  motor yağları,  

atık yağlar, akümülatörler,  araç lastikleri,  beton, röntgen filmleri,  elektronik atıklar, tekstil atıkları, organik atıklar olarak 

sıralanabilir. Geri dönüşümde amaçlanan kaynakların lüzumsuz kullanılmasının önlenmesi ve atıkların kaynağında 

ayrıştırılması ile birlikte atık miktarının azaltılmasıdır. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik 

atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum; ülkelerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden 

büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olacaktır (PAGÇEV, Erişim Tarihi: 11.05.2019). 

Plastik, cam, metal ve tekstil gibi atıklarının yeniden kullanımı mevcutken kağıdın neme, ısıya, su temasına dayanıklı 

olmaması kağıdın geri kazanım yöntemi olarak kağıt hamuruna dönüştürülmesinden başka çare bırakmamaktadır. Döngüsel 

ekonomi kapsamında ambalaj atıkları geri dönüştürülebilir olarak tasarlanmaktadır. Ancak önceliği yeniden kullanımına 

veren uygulamalardan biri depozito sistemidir. Bununla birlikte yönetmeliklerde yeniden kullanıma uygun 

malzemelerin/ürünlerin kaynağında ayrı toplanmasına öncelik verilmesine tek tip toplanmasına yönelik bir madde 

bulunmamaktadır. 

2.3.2. Geri Kazanım Yöntemleri 

Geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım bilindiği üzere atıkların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi ile alakalı üç 

önemli terimdir. Bu üç terim anlamca birbiri içine geçmiş ancak temelde atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmaları için 

doğru stratejiler belirlemek için kullanılmaktadır. Şekil 2.2’de verilen Atık Hiyerarşisinin doğru uygulanması ve sistemin 

doğru işlemesi kaynağında ayırmaya bağlıdır (Ercan, 2015). Genel anlamda geri kazanım yapabilmenin en temel yolu 

atıkların kaynağında ayrı toplanmasına bağlıdır. Karışık halde toplanan atıkların sonrasında ayrılması geri dönüşüme 

uygunluğu etkileyeceğinden geri kazanım verimini düşürmektedir. 

 

Şekil 2.2 Atık Hiyerarşisi 

2.3.3. Sosyo-Ekonomik Etki 

Araştırmacılar tarafından bireyin davranışının yalnızca bir temele dayanmadığına işaret ederek geliştirilen ve bireyin sosyo-

ekonomik etki altında davranış oluşturduğunu ifade eden modeller araştırılmıştır. Bu modeller arasında oluşturulan en dikkat 

çekici teorilerden biri Planlı Davranış Teorisi (TPB)’dir. 

Planlı Davranış Modeli göz önüne alınarak, halkın bu konuda yaptırım olmadan çevre bilinci ile hareket etmesi için bu 

konudaki hassasiyetin artması ve davranışı etkileyen faktörlere etki edilmesi gerekmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, katı atık 

konusunda özel çalışmalar yürütmektedir. Nüfusa bağlı olarak yıllık katı atık miktarı 1980’li yıllarda 179 Mton’a ulaşmış 
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durumdadır (Ma vd., 2017). Yürütülen bu çalışmada katı atığın ayrı toplanmasında halk davranışının ‘’Planlı Davranış 

Teorisi (TPB)‘’ modeline uygun oluğu tespit edilmiştir. Söz konusu çalışmada kişinin tutumunu yaşı, cinsiyeti, eğitim 

durumu, gelir seviyesi, ev büyüklüğü gibi sosyo-ekonomik durumlarının tamamının etkilediği ancak ağırlıkça en önemli 

parametrenin kişinin eğitim durumu olduğu tespit edilmiştir (Ma vd., 2018).  

3. Tekstil ve Kağıt Endüstrisi Geri Dönüşüm Potansiyeli 

3.1. Tekstil Endüstrisi Geri Dönüşüm Potansiyeli 

Döngüsel ekonominin rahatlıkla uygulanabilecek bir alan olan tekstil sektörü henüz tam anlamıyla geçişini tamamlamamıştır. 

Üretim fazlalıkları ve atma kültürü nedeniyle çevre geri dönüşüm hareketinin tam olarak uygulanmadığı bir sektördür. 

Sosyo-ekonomik bir çok fayda sağlayabilecek tekstil ürünlerinin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü uygulamaları 

uygulamalarının ülke genelinde planlanması yapılmalıdır (Walter vd., 2019). Döngüsel ekonominin uygulanması gereken 

önemli sektörlerden biri olan tekstil sektörü yeniden kullanım ve dönüşüm fikrini bazı çalışmalarla benimsemektedir (Sandin 

ve Peters, 2018). Yardım kuruluşlarına fayda amaçlı başlatılan bazı çalışmalarla bu çevresel yaklaşım elbette ekonomik 

kazanç da sağlamaktadır. Geri dönüşüm çalışması sosyo-ekonomik bir uygulama örneği olmaktadır. Tekstil sektörünün 

tekstil ana ürünlerindeki geri dönüşüm hassasiyetinin kullanılan yan ürünlerde de göstermesi beklenmektedir.  

3.2. Kağıt Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Potansiyeli 

Şekil 3,1’de sunulan İstanbul’a ait verilerden görülebileceği üzere genel atığın %13’lük miktarını kağıdın oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. Bu değer kağıdın kaynağında ayrı toplanmadığını göstermektedir. 2018 yılı verilerine göre İstanbul’da her 

gün oluşan evsel atık 19.500 tondur (İSTAÇ, 2018). Bu veriler günlük 2535 ton, yıllık 1 milyon ton dönüşebilen atık kağıdın 

depo sahalarında bertaraf edildiğini işaret etmektedir. İstanbul’da üretilen atıkların karakterizasyonu baz alarak yapılan 

hesaplamada ise TÜİK 2016 verilerine göre evsel atık miktarının Türkiye genelinde yıllık 32 milyon ton olduğu ve bunun 4 

milyon tonunun dönüştürülebilir atık kağıt olduğu görülmektedir (TÜİK, 2016). Bu rakamlar bize 2 milyar ₺ değerindeki 

kağıdın her yıl toprak altına verildiğini göstermektedir. Buna düzenli depolama maliyeti eklendiğinde maliyetin katlanacağı 

da aşikârdır (Tatoutchoup, 2016). 

Ülkemizde üretilen atık kağıdın kaynağında ayrı toplanarak elde edilecek kazanımlar döngüsel ekonomi açısından oldukça 

önemlidir. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre malzeme bazlı geri dönüşüm oranın (yeniden kullanıma 

hazırlama dahil) %54’den %60’lara çıkarılması hedeflenmiştir (ÇŞB,  2019).  

 

Şekil 3.1 İstanbul İçin Genel Atık Karakterizasyonu (İSTAÇ, 2016) 

Tüm veriler kağıt atığın kağıt hamuruna dönüşmesi üzerine yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Literatürde kağıdın yeniden 

kullanımı ve biyo-ekonomik katkısı çalışılmamıştır. Kağıdın geri dönüşümü detaylı bir prosestir bu nedenle atık 

hiyerarşisinde bir kademe üstte olan ve kimyasal işleme ihtiyaç duyulmayan yeniden kullanım değerlendirmelidir. Bu 

uygulama ile kağıdın kullanım ömrünün artması hedeflenmektedir. 

4. Materyal Metot  

Tekstil sektörünün en önemli ara komponentlerinden biri masuralardır. Üzerine endüstriyel ip sarmak amacı ile yüzeyi 

silikonlu parşömen kağıdı ile kaplı kağıt masuralar çok yüksek miktarlarda kullanılmakta ve kullanım sonrası ambalaj atığı 

olarak kağıt hamuru olmak üzere bertaraf edilmektedir. Kaynağından atık kağıt olarak alınan bu kağıt masuralar ancak 

yeniden kullanmak amacı ile bir tesis kurulduğunda bu amaca hizmet edebilmektedir. 

4.1. Ürün Hazırlama 

Bu çalışma kapsamında piyasada en çok kullanılan masuralardan biri olan Şekil 4.1’de gösterilen 230 mm’lik ve 90 gr 

ağırlığındaki silindirik masura (Tip 1) ve bir diğeri 290mm’lik ve 180gr ağırlığındaki silindirik masura (Tip 2) geri kazanımı 

yapılması tercih edilmiştir. Bu masuralar, üzerindeki ipi kullanıp ambalaj atığı olarak üreten firmalardan atık kağıt ücreti 

karşılığında temin edilmiştir. Şekil 4.2’de proses ayrıntılı şekilde verilmiş olup, tesise kabul edilen atığın ayırma yöntemi ve 

bertaraf şekli gösterilmiştir.  
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Şekil 4.1 Tip 1 (sağ) ve Tip 2 (sol) Masura Örnekleri 

Geri Kazanılmış Masura (GKM) olmaya uygun, kesime uygun, ipi alınması gereken ve ıskarta masura olacak şekilde ön 

ayırma işlemi tamamlandıktan sonra tesis içerisinde Ayırma, İp Sıyırma, Masura boyutlandırma, Masura düzeltme, Etiket 

Çıkarma, Arz edilen renk ve modelde paketleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Buradaki en ön önemli çalışma ip sıyırmanın 

masuraya zarar vermeden yapılmasıdır. Zarar gören masura yeniden kullanıma uygun olmamaktadır. 

 

Şekil 4.2 İş Akış Şeması 

Masuraların üzerinden çıkan iplik (deşe) ve ıskarta masura uygun şekillerde bertaraf edilmek üzere ayrılmıştır. Masuraya 

sarılı fantazi iplik sentetik olduğu için geri kazanımı mümkündür. Deşe tarakçıya gönderilmektedir ve oradaki işlem sonrası 

elyaf yapımında veya dolgu malzamesi olarak kullanılmaktadır. Gelen masuranın üzerinde belirli bir kalınlıkta ip varlığında 

ipin daha verimli kullanımını sağlamak ve yeniden kullanıma hizmet etmek üzere aktarmacıya verilmiştir. Bu şekilde çalışma 

kapsamında ip geri dönüşümü de gerçekleştirilmiştir. 

4.2. GKM Verim Analizi 

GKM kullanacak tekstil firmalarının arzını karşılamak amacı ile alınan atık masuranın özelliğine bakılarak ve verilebilecek 

fire payları hesaplanarak 1100 ila 1500 kg arasında kağıt atık alımı yapılmıştır. GKM kullanacak tekstil firmaları için 

masuranın balansı, üzerinde yırtık veya kesik olmaması, masurayı kullanmış olan önceki firmaya ait bilgi ve etiket 

bulunmaması, kullanacağı makinaya boyut olarak uygunluğu kontrol edilerek hazırlanmıştır. Uygun olmayan GKM’nin 

kullanımı makinanın durmasına neden olacağından bu iş ve zaman kaybının önüne geçilmesi için çok titiz bir çalışma 

yürütülmüştür.  

4.3. Döngüsel ve Biyo-Ekonomik Geri Kazanım Hesaplamaları 

Bu çalışmanın döngüsel ve biyo-ekonomiye katkısını belirlemek amacı ile literatür taramalarından elde edilen bilgiler 

doğrultusunda Tablo 4.1oluşturulmuştur. 

1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman aynı miktarda atık kağıt 

kullanılmadan kağıt üretmek  için ihtiyaç duyulan ağaç, su, salınım yapılacak sera gazı, kullanılacak enerji ve 1 ton atık 

kağıdın düzenli depoda kapladığı alan verileri kullanılmıştır. Öncelikli kabul edilen 5 farklı çevresel etki hesaplamasında bu 

katsayılar kullanılmıştır.  
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Tablo 4.1 Atık Kağıt için Kazanımlar (Öztürk, 2005; Sıfır Atık, 2019) 

Kazanımlar Kurtarılan 

Ağaç 

Su Tasarrufu 

(m3) 

Önlenen Sera 

Gazı (ton) 

Enerji Tasarrufu 

(kWh) 

Depolama Alanı 

Tasarrufu  (m3) 

1 Ton Kağıt 

Atık 

17 28 177 4100 2,5 

Bu çalışmanın döngüsel ekonomiye katkısı hesaplamalarında dolar tasarrufu elde edilirken T.C. Merkez Bankasının kur 

bilgileri kullanılmıştır (T.C. Merkez Bankası, 1 Temmuz – 30 Eylül 2019). Ayrıca sistemin ekonomik kazanç tabloları 

belirlenirken atık üreticisi için kağıt atık piyasasından alınan bilgilere dayanarak hesaplamalar yapılmıştır. GKM kullanıcısı 

için yeni masura yerine GKM kullanımdaki tasarruf hesaplanmıştır. Tablo 4.2’de kağıt atık için ton başına GKM 

paydaşlarının kazanç ve kârları verilmiştir. 

Tablo 4.2 Kağıt Atık için Ekonomik Kazanç Tablosu 

Kazanımlar Atık Üreticisi 

(Kazanç) 

Yeni İş Kolu 

(Kazanç) 

GKM Kullanıcısı 

(Kâr) 

₺/1 Ton Kağıt Atık 360₺ 2200₺ 5500₺ 

4.4. Döngüsel Ekonomik Kazanım Sonuçları 

Bu çalışmanın sonucunda yapılan literatür taramaları ile elde edilen bilgiler doğrultusunda yeniden kullanılan ve geri 

kazanılmış atık kağıt için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık projesi kapsamında verilen 1 ton kağıt atık 

için geri kazanım değerleri kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 

4.4.1. Çevresel Kazanımlar 

Kurtarılan ağaç belirlenirken GKM olarak değerlendirilen kısım 1 ton kağıt atık için 17 adet ağaç kesimi kabulü ile, geri 

dönüşüme giden ıskarta kısım için literatürden elde edilen %15-20’lik lif kaybı dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır 

(Öztürk, 2005). 

Kurtarılan ağaç miktarı değerlendirilirken ifade ettiği ekosistem, yaşayan canlıların varlığı ve ağaçların hava kirlilik 

absorblama ve adsorblama kapasitesinin göz önünde bulundurulması gerekmedir (Nuhoğlu, 2006). Ağaç çevre için çok yönlü 

bir arıtıcıdır. Ortalama bir ağacın ürettiği miktar ile 2 kişinin tükettiği oksijen miktarı hemen hemen aynıdır. Bu sebeple 1 

ağaç 2 insanın ihtiyacı olan oksijeni sağlayabilir (Öztürk, 2005).  

Sera gazı salınımı, su tasarrufu, enerji tasarrufu ve depo alanı tasarrufu olarak GKM’ya dönüşen kısım miktarı kadar, sadece 

yeni kağıt üretilmemesi nedeni ile edilen tasarruf hesaplanmıştır. Bu kısımda ayrıca bir proses olan masura üretiminde 

kullanılan su miktarı, sera gazı salınımı, tüketilen enerji miktarı eklenmemiştir. 

4.4.2. Enerji ve Ekonomik Kazanımlar 

Enerji kazanım hesaplamalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık projesi kapsamında verilen 1 ton atık 

kağıt için geri kazanım değerleri kullanılmıştır. Dolar tasarrufu ile ilgili olarak üretilen masuranın maliyetinin, üzerindeki 

ithal silikonlu parşömen kağıt ve ithal selüloz veya ithal kağıt atık sebebi ile maliyetin yarısı dolar bazlıdır kabulü ile 

hesaplamalar yapılmıştır.  

Atık üreticisinden hurda kağıt olarak her defasında 2,2-3 ton kağıt atık alınmıştır ve ton başına 360₺ kazanç sağlamıştır. 

Yeni iş kolu potansiyeli için brüt kazanç hesaplanmıştır. GKM üreticisi olarak yeni bir iş hacmi olduğu görülmektedir. Tez 

kapsamında asgari ücretle çalışan 2 işçi ile çalışma yapılmıştır. Kalite kontrolü çalışma kapsamında yapıldığından ayrıca bir 

denetleyici maliyeti oluşmamıştır. 3 aylık işçi giderinin asgari ücret kapsamında 18000 ₺ olmaktadır. Çalışma için uygun 

atölye kirasının da 3 aylık maliyeti 4500 ₺’dir. Fatura ve yemek maliyetleri 4500₺ olarak belirlenmiştir.  

Toplamda 9000 ₺’lik kağıt atık alımı yapılmıştır. Bu durumda 36000 ₺’lik gideri oluşan iş kolunun 3 ayda yaklaşık 12000 

₺’lik kazancı oluşmaktadır. GKM Kullanıcısı için yeni masura kullanımına karşı GKM’nin yaklaşık dörtte bir olan fiyatı 

nedeni ile ton başına kârı hesaplanmıştır. 

5. Değerlendirme 

3 ay boyunca yürütülen çalışmada 130 ton kağıt atık kaynağında ayrı toplanmıştır. 270.000 adet kağıt masura sisteme giriş 

yapmış ve 220.000 adet kağıt masura yeniden kullanıma hazırlanmıştır. Sıfır Atık Yönetmeliği’nce atık oluşmadan alınan 

önlem olarak kabul edilen ‘’yeniden kullanıma hazırlama’’ yöntemi ile özgün bir çalışma yürütülmüştür. Bununla birlikte 

Şekil 2.3’de belirtilen atık hiyerarşisinde kağıt atık bir kademe yukarı taşınmıştır. 3 aylık çalışmanın 1 yıllık projeksiyonu 

Şekil 5.1'de verilmiştir. 

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ‘’yeniden kullanıma hazırlama’’ atık önleme olarak kabul edildiğinden bu çalışma atık 

olarak değerlendirilen kağıt masuranın atık sınıfına girmeden döngüsel ekonomiye dahil edilmesini sağlayarak özgünlüğünü 

ortaya koymaktadır.  



II. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi, 07-10 Kasım 2019, Kızılay/Ankara/TÜRKİYE 

37 

 

UMUH BİLMES 2019 - ANKARA 

Tez çalışmasında yeniden kullanıma hazırlanan GKM miktarında yeni kağıt üretilmemesine bağlı tasarruflar hesaplanmıştır. 

Sisteme yeni bir proses gereken masura üretimindeki kullanımlar dahil edilmemiştir. Alınan sonuçlar bu eksikliğe rağmen 

dikkate değerdir. 

 

Şekil 5.1 Çalışmanın 1 Yıllık Kazanım Hedefleri 

Tezde kağıdın yeniden kullanımı amacı ile 2 tekstil firmasına tedarik edilen kağıt masura için 2019 yılında 3 ay sürdürülen 

pilot ölçekli çalışmasını içermektedir. Çeyrek yıllık çalışmanın sonuçları ve yıllık projeksiyonu verilmiştir.  

Çalışmada 32,5 ton masura kaynağında ayrı toplatılmıştır. 1 yılda 130 ton kağıt masuranın kaynağında ayrı toplanabileceği 

düşünülmektedir.  Tekstil firmalarına 26 ton GKM sağlanmıştır. Kağıt yeniden kullanılmıştır.  Tip 1 masurada verim %83 

iken Tip 2 masuranın verim %78 olmuştur. Tip 2 masuranın Tip 1 masuradan uzun ve ağır olması masuraların birbirine 

çarptığında daha fazla şekil bozukluğu oluşması nedeni ile verim farklı oluşmuştur. Ortalama %80 verimle çalışan sistemin 

%20’lik fire payı kağıt hamuru olmak üzere geri dönüşüm tesislerine iletilmiştir. 3 aylık çalışma boyunca 550 adet ağaç 

kesilmekten kurtarılmıştır. Yıllık 2126 adet ağaç kurtarılmış ve buna bağlı günlük 4000 kişinin ihtiyacı olan oksijen 

kazanılmış olması hedeflenmektedir. Sera Gazı salınımı 4600 ton önlenmiştir. Yıllık 18450 ton CO2 salınımının önlenmesi 

beklenmektedir. 3000 kişinin yıllık sera gazı salınımına eşdeğerdir (6,3 CO2/kişi.yıl - TUİK 2016). 730 m3 su tasarrufu 

yapılmıştır. Yıllık su tasarrufu ile 2919m3’lük değer yaklaşık 135 bin kişinin günlük su ihtiyacıdır (0,217 m3 su/kişi.gün – 

TUİK 2016 ). 75 m3’lük depo alanı tasarrufu yapılmıştır. Yıllık oluşan 300m3’lük depo yeri ihtiyacı bir basketbol sahasını 

yaklaşık 1 metre atık ile doldurmak anlamına gelmektedir. 107,5 MWh/yıl enerji tasarrufu yapılmıştır. Yıllık bazda 

403MWh/yıl 135 kişinin yıllık enerji ihtiyacıdır (3,224 kWh/yıl kişi başı elektrik tüketimi - TEİAŞ (2017), OECD 

Ülkelerinde Kişi Başına Kurulu Güç, Brüt Üretim, Brüt Arz, Net Tüketim 2015 Yılı Değerleri). 

Ekonomik katkısı ise yeni üretilen kağıt masura maliyetinin yaklaşık yarısı dolar bazlı kabulü ile 18.500 $ tasarrufu 

yapılmıştır. Bu sektör sayesinde atık üreticisi, yeniden kullanıma hazırlayan yeni iş kolu (tahmini) ve GKM kullanıcısı yıllık 

toplam 840.000 ₺’lik bir kazanç sağlamışlardır. Kaynağında ayrı toplamayı özendiren, kağıt atık için farklı bir yöntemle 

yeniden kullanım sağlayan çalışmanın çevresel çıktıları dikkate değerdir. Bunun yanı sıra döngüsel ekonomiye katkısı 

toplamda 1 Milyon ₺’dir. 
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Özet 

Bu çalışmada, inovatif anten çözümlerinden biri olarak kabul edilen zaman modülasyonlu dizi anten (ZMDA) sistemleri için 

örüntü sentezlenmesine yönelik sezgisel algoritma tabanlı bir optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. ZMA sistemleri, anten 

uç birimlerine enteğre edilen radio frekans (RF) anahtarlar vasıtasıyla belirli sürelerde aktif-pasif konumda tutulması 

prensibine dayanmaktadır. Bu sayede, antenlerin ışıma karakteristiklerinde önemli bir parameter olarak kabul edilen yan 

kulakçık seviyesi (YKS) kontrol edilebilir bir niceliğe dönüşmüş olup, çok düşük seviyelere erişebilmektedir. Ancak, söz 

konusu periyodik anahtarlamadan kaynaklanan ve anahtarlama frekansının tamsayı katlarında oluşan harmonik ışımalar 

ZMA sistemlerinin dezavantajı olarak görülmektedir ve literatürde geçekleştirilen çalışmaların birçoğu söz konusu 

istenmeyen ışımaları minimize etmeye yoğunlaşmıştır. Son zamanda gerçekleştirilen çalışmaların çoğu tekdüze frekans 

dağılımına sahip anahtarlama stratejisini kullanıyor olsa da yanband seviyesi (YBS) olarak da adlandırılan harmonik 

ışımaların düşürülmesinde etkili bir teknik olan tekdüze olmayan frekans dağılımına sahip ZMAlar ilgi çekmeye başlamıştır. 

Söz konusu ZMA çeşidini konu alan çalışmaların bir çoğu, YBS’nin düşürülmesinde ki güçlü yanlarına değinmiş olup 

frekans değişiminin sistemi nasıl etkileyeceği hususu hakkında derinlemesine incelemeye yer vermemiştir. Ancak 

literatürdeki söz konusu çalışmalara ek olarak, bu bildiride degişen genlikli darbe dalga formunu tekdüze 

olmayan  anahtarlama tekniğine uyarlamak suretiyle, dalga formunun dinamik genlikleri ve genlik değişim zamanı 

parametrelerine ek olarak frekans parametresini de içeren bir optimizasyon çalışması sunulmuş olup sonuçlar analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anten Dizileri, Zaman Modülasyonu, Yanbant Bastırımı 

1. Giriş 

Zaman modülasyon dizi anten (ZMDA) kavramı, “sistemin ışıma karakteristiğinin zamanın bir fonksiyonu olarak ifade 

edilmesi gerektiği” fikrine dayanır ve ilk olarak 1950 yılının sonlarında teorik olarak öne sürülmüştür [1]. Geleneksel anten 

dizileri ile karşılaştırıldığında, her bir anten birimi önceden belirlenmiş zaman aralıklarına göre bir dizi yüksek frekanslı 

anahtarlar aracılığıyla periyodik olarak açılıp kapatılmaktadır [2]. Bu teknik ile anten ışıma karakteristiğinin önemli bir 

parametresi olan yan kulakçık seviyesi (YKS), klasik anten dizilerine oranla oldukça düşük seviyelere indirilebilmektedir. 

Düşük YKS söz konusu sistemlerin en önemli avantajı olarak görülse de anahtarlamadan kaynaklanan ve anahtarlama 

frekansının tamsayı katlarında meydana gelen yanband ışımaları genellikle dezavantaj olarak değerlendirilmektedir [3]. 

Literatürdeki çalışmaların birçoğu ZMDA sistemlerinin YKS üzerindeki güçlü yanlarına odaklandığı için, harmonik 

salınımlar olarak da adlandırılan yanband ışımaları güç kaybı olarak düşülmüş ve minimize edilmeye çalışılmıştır. Özelikle 

genetik algoritma (GA), parçacık sürü en iyilemesi (PSO) ve diferansiyel evrim (DE) gibi sezgisel algoritmaların popüler 

olmasıyla birlikte, hedeflenen yanband seviyelerine (YBS) ulaşabilmek için anahtarların açık kalma sürelerinin optimize 

edilmesine yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmiştir [4-6]. Bunların yanı sıra, sistemin daha verimli ve daha kararlı bir 

düzeyde çalışabilmesi için birçok anahtarlama stratejisi önerilmiş ve söz konusu sezgisel algoritmalara giriş parametresi 

olarak kullanılmıştır. [7]’de tam olarak periyodik bir kare dalga olarak modellenebilen değişen açıklıklı dalga şekli 

kullanılarak YKS ve YBS parametreleri anahtarların açık kalma süreleri ile en iyileme çalışması gerçekleştirilmiştir. [8]’de 

değişen açıklıklı dalga şeklinin zamanda ötelenmesi ile meydana gelen dalga şekli kullanılarak PSO algoritmasıyla en 

iyileme çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu çalışmaların tümünde yanband ışımalarının aynı frekansta oluşmasına 

sebep olan ve tekdüze ZMA olarak adlandırılan eşit frekanslı anahtarlar kullanılmış olup anahtarlama frekansının yanband 

ışımaları üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Bu çalışmada ise farklı anahtarlama frekanslarının sistem üzerindeki etkisi, 

değişen genlikli darbe (DGD) anahtarlama stratejisi ile DE algoritması kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz kapsamında 30 

elemanlı ve aralarında 0.5 dalga boyu mesafe bulunan bir ZMA ele alınarak, dinamik genlikler, genlik değişim zamanı ve 

anahtarlama frekansları kullanılarak en iyileme yöntemi önerilmiştir. 

2. Değişen Genlikli Darbe Stratejisi ve Teorik Arka Plan 

ZMA sistemleri basit olarak anten elemanlarının yüksek frekansta çalışabilen anahtarlar vasıtasıyla açılıp ve kapanması 

prensibine dayanmaktadır. Yön-bağımsız anten birimlerinden oluşan N-elemanlı bir dizi incelenecek olursa, anahtarları 
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aktifleştirmek için kullanılan dalga formu dizi faktörüne ekstra bir çarpan olarak eklenir ve sistemin toplam dizi faktörü şu 

şekilde ifade edilir. 

𝜇𝑞(𝜃, 𝑡) = 𝑒
𝑗𝑤𝑐𝑡∑𝐼𝑛𝑈𝑛(𝑡)𝑒

𝑗𝑘𝑧𝑛 cos(𝜃),          (1)

𝑁

𝑛=1

 

  bu ifadede, 𝑈𝑛(𝑡) anahtarlama fonksiyonunu, 𝑧𝑛 anten birimleri arasındaki mesafeyi, 𝑘 merkez frekanstaki dalga 

numarasını, 𝐼𝑛 uyartım genliklerini, 𝜃 ise ana eksen ile olan gözlem açısını ifade etmektedir. Anahtarlama fonksiyonu olarak 

literatürde sıklıkla kullanılan yöntemlerden farklı olarak DGD stratejisi kullanılırsa sistemin toplam ışıma örüntüsü şu şekilde 

ifade edilebilir [9]. 

𝜇𝑞(𝜃, 𝑡) =

{
 
 

 
 
∑𝐼𝑛(𝜏𝑛∆𝑛 + 𝛼𝑛

2)𝛿(𝑓 − 𝑞𝑓𝑛)𝑒
𝑗𝑘𝑧𝑛 cos(𝜃)

𝑁

𝑛=1

,                     𝑞 = 0

∑ 𝐼𝑛(∆𝑛
sin(𝑞𝜋𝜏𝑛)

𝑞𝜋
𝑒−𝑗𝑞𝜋𝜏𝑛)𝛿(𝑓 − 𝑞𝑓𝑛)𝑒

𝑗𝑘𝑧𝑛 cos(𝜃)

𝑁

𝑛=1

, 𝑞 ≠ 0 

,                (2) 

Burada, 𝜏𝑛 genlik değişim süresinin normalize edilmiş değerini, ∆𝑛= 𝛼𝑛
2 − 𝛼𝑛

1  genlik değerleri arasındaki farkı, 𝑞 harmonik 

numarasını, 𝛿 ise dirac delta fonksiyonunu ifade etmektedir. Söz konusu sistemde toplam tüketilen güç merkez frekansta 

tüketilen güç (𝑃0) ve yanbandlarda tüketilen güçlerin (𝑃𝑌𝐵) toplamı olarak elde edilir ve şu şekilde hesaplanır. 

𝑃𝑇 = 𝑃0 + 𝑃𝑌𝐵 , 

𝑃0 = ∑|𝐼𝑛|
2(𝜏𝑛∆𝑛 + 𝛼𝑛

2)2,   

𝑁

𝑛=1

  (3)  

𝑃𝑌𝐵 = ∑|𝐼𝑛|
2(∆𝑛)

2𝜏𝑛(1 − 𝜏𝑛) +

𝑁

𝑛=1

∑ 𝐼𝑛𝐼𝑚
∗ 𝑠𝑖𝑛𝑐(𝑘(𝑑𝑛 − 𝑑𝑚)) ∑ (𝐶𝑛

𝑞

∞

𝑞=−∞

𝑁

𝑛,𝑚=1
𝑛≠𝑚

)(𝐶𝑚
𝑞∗
) 

Eğer anten birimleri arasındaki mesafe merkez frekanstaki dalga boyunun 0.5 katı olarak seçilirse, sinc fonksiyonundan 

dolayı yanbandlarda tüketilen toplam güç şu şekilde kısaltılabilir.  

𝑃𝑌𝐵 = ∑|𝐼𝑛|
2(∆𝑛)

2𝜏𝑛(1 − 𝜏𝑛)

𝑁

𝑛=1

                    (4) 

3. En İyileme Yöntemi ve Nümerik Sonuçlar 

Bu bölümde elemanlar arasında 0.5𝜆 mesafe bulunan N=20 elemanlı bir ZMA için DE tabanlı bir en iyileme yaklaşımı 

anlatılmaktadır. Söz konusu sistemin YKS<= -30 dB, YBS<= -30 dB ve 𝑃𝑌𝐵<= 0.08 isterlerine ulaşabilmesi için, popülasyon 

büyüklüğü, çaprazlama faktörü ve mutasyon faktörü 40,0.8 ve 0.6 olarak seçilmiş olup maliyet fonksiyonu ise şöyle ifade 

edilmiştir. 

𝐹𝑚 = ℋ(℧𝑌𝐾𝑆|𝑖𝑌𝐾𝑆)℧𝑌𝐾𝑆|𝑖𝑌𝐾𝑆 +  ℋ(℧𝑌𝐵𝑆|𝑖𝑌𝐵𝑆)℧𝑌𝐵𝑆|𝑖𝑌𝐵𝑆 +  ℋ(℧𝑃𝑠𝑟|𝑃𝑠𝑟)℧𝑃𝑠𝑟|𝑃𝑠𝑟          (5)   

Burada ℋ Heaviside birim basamak fonksiyonunu ℧𝑌𝐾𝑆|𝑖𝑌𝐾𝑆 = (𝑌𝐾𝑆ℎ − 𝑌𝐾𝑆𝑖), ℧𝑌𝐵𝑆|𝑖𝑌𝐵𝑆 = (𝑌𝐵𝑆ℎ − 𝑌𝐵𝑆𝑖) ve 

℧𝑃𝑌𝐵|𝑃𝑌𝐵 = (𝑃𝑌𝐵ℎ − 𝑃𝑃𝑌𝐵𝑖) olarak ifade edilmektedir. ℎ ve 𝑖 alt indisleri hesaplanan ve istenen değerleri ifade etmektedir. 

Genlik değişim zamanı, dinamik genlikler ve anahtarlama frekansı en iyileme parametreleri olarak seçilmiştir. Önerilen en 

iyileme yöntemi için biri minimum hata değeri ve diğeri maksimum tekrarlama sayısı olmak üzere 2 farklı durdurma kriteri 

belirlenmiştir. Önerilen algoritma ile 40 bağımsız deney gerçekleştirilmiş ve deneyler arasından tekrarlama sayısı 

bakımından sonuca en hızlı ve en yavaş ulaşan deneyler detaylı incelenip yorumlanmıştır. Gerçekleştirilen deneyler 

sonucunda en iyileme yöntemi en hızlı 23.  Deneyde 24. tekrarlama sayısında, en yavaş ise 37.  deneyde 497. tekrarlama 

sayısında ulaşmıştır. En hızlı ve en yavaş deneye ait maliyet fonksiyonunun tekrarlama sayısına göre evrişimi ve deneylerde 

elde edilen tekrarlama sayıları 1 numaralı şekilde gösterilmiştir. Önerilen yöntem sonunda elde edilen genlik değişim 

süreleri, dinamik genlikler ve anahtarlama frekansları ise şekil 2’de gösterilmiştir. Şekil 3’te ise elde edilen parametreler ile 

ortaya çıkan ışıma örüntüleri verilmiştir. 
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(a)                                                                (b)              

Şekil 1. (a) Maliyet fonksiyonunun tekrarlama sayısına göre evrişimi. (b) Deneyler sonucunda istenen değerlere 

ulaşılan tekrarlama sayıları. 

 

(a)                                                                             (b) 

 

                                                                                               (c) 

Şekil 2: En iyileme algoritması sonucunda elde edilen (a) En hızlı deneye ait dinamik genlikler; 𝜶𝒏
𝟏 = − ∗, 𝜶𝒏

𝟐 = −𝒐  

(b) Genlik değişim süreleri; − ∗ en hızlı deneye ait verileri, −𝒐 en yavaş deneye ait verileri göstermektedir. (c) 

Anahtarlama frekansları. 

 

Şekil 3: En hızlı ve en yavaş deneylerin ışıma örüntüleri. 
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4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada ZMA sistemlerine yönelik literatürdeki çalışmalara ek olarak farklı bir dalga formuna sahip ve anahtarlama 

frekansının farklı olmasının avantajlarını kullanarak sezgisel algoritma tabanlı bir en iyileme yöntemi önerilmiştir. 

Anahtarlama frekansının en iyileme algoritmasına ek bir parametre olarak kullanılmasının etkileri incelenmiştir. Önerilen 

yöntem 40 adet bağımsız deney ile tekrarlanmış en hızlı ve en yavaş sonuçlar derinlemesine analiz edilmiştir. Sonuçlar ilgili 

grafiklerle sunulmuştur. 
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Özet 

Bu çalışmada, EOS M290 makinesinde Direkt Metal Laser Sinterleme (DMLS) yöntemiyle standart parametrelerde üretilmiş 

AlSi10Mg parçalara T6 ve gerilim giderme ısıl işlemleri uygulanmıştır. Isıl işlem uygulanmış parçaların mikroyapı 

değişimleri incelenmiş ve sonuçlar ısıl işlemsiz (as-built) yapısıyla kıyaslamalı olarak verilmiştir. Mikroyapıdaki 

değişimlerin incelenmesinde optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Mikroyapıdaki 

kimyasal değişimlerin incelenmesi için ise Enerji Dağılımlı X-ışını Analizi (EDX) tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde 

edilen sonuçlara göre, eklemeli üretim ile üretilmiş AlSi10Mg alaşımına uygulanan ısıl işlemlerin alaşımın mikroyapısında 

önemli değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eklemeli üretim, Direkt Metal Laser Sinterleme (DMLS), AlSi10Mg, Isıl işlem, Mikroyapı. 

1. Giriş 

Eklemeli üretim, 3 boyutlu model verilerinden parçalar üretmek için malzemelerin katman katman birleştirilmesi işlemi 

olarak tanımlanmaktadır [1]. 3 boyutlu CAD modelinden doğrudan katmanlı olarak parça üreten bu teknoloji sayesinde 

karmaşık şekilli parçalar ve özel dizayn parçaların üretimi artık bir sorun olmaktan çıkmıştır [2]. 

Direkt Metal Laser Sinterleme (DMLS) yöntemi ile parçaların, doğrudan bir bilgisayar destekli tasarım verisinden direkt 

olarak istenilen nihai şeklinde farklı katmanların bir laser kaynağı yardımı ile bir araya getirilerek üretilmesi yöntemidir [3]. 

DMLS yöntemi, tasarım esnekliği, kısa üretim döngüsü, göreceli düşük üretim maliyetleri ve mikroyapısal üstünlükler 

nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır [4, 5].  

AlSi10Mg alaşımı, genellikle basınçlı dökümde kullanılan geleneksel bir döküm alaşımıdır. DMLS yönteminde kullanılan 

AlSi10Mg tozu, geleneksel döküm alaşımında kullanılan A360 alaşımı ile benzer kimyasal bileşime sahiptir. Bu alaşımın 

kimyasal bileşimi ötektik bileşime yakın olduğundan yüksek akışkanlık ve düşük katılaşma çekintisine sahiptir. Aynı 

zamanda, yüksek oranda geri dönüşüm yüzdesi vardır. Dolayısıyla, AlSi10Mg, özellikle DMLS yöntemi için uygun bir 

alaşımdır [6]. DMLS ile üretilen AlSi10Mg parçaları, havacılık-uzay, otomotiv, denizcilik ve medikal endüstrilerinin yanı 

sıra, özel yapım parçalara ihtiyaç duyulan çok çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır [6-9]. 

DMLS ile üretilen AlSi10Mg parçaların mikroyapıları döküm mikroyapısından oldukça farklıdır. DMLS ile üretilen alaşım, 

çok yüksek soğuma hızlarından dolayı (103-108 °C/s) çok ince mikroyapıya sahip olur. Bunun sonucunda, DMLS ile 

üretilmiş AlSi10Mg alaşımları döküm partnerine göre (A360) oldukça gelişmiş süneklik ve mekanik dayanıma sahiptir [10]. 

DMLS ile üretilen parçalarda üretim tekniğinin doğası gereği termal iç gerilmeler mevcuttur. Bu gerilmeleri azaltmak ve 

parçalardaki çarpılmaları önlemek için gerilim giderme ısıl işlemi uygulanmaktadır [11]. Alüminyum alaşımlarının mekanik 

özellikleri ve mikroyapısı ısıl işlemlere oldukça bağlıdır. Bu nedenle bazı çalışmalarda değişik ısıl işlemlerin 

DMLS/AlSi10Mg parçaların mekanik ve mikroyapı üzerine etkileri incelenmiştir [12, 13]. 

Bu çalışmada, ESO M290 makinesinde AlSi10Mg tozlarından DMLS yöntemi ile üretilen parçalarda gerilim giderme ve T6 

ısıl işlemlerinin mikropıdaki değişimler üzerine etkileri araştırılmıştır. 

2. Deneysel Çalışmalar 

2.1. Malzeme 

Deneysel çalışmalar için AlSi10Mg tozu kullanılarak DMLS yöntemiyle 25 x 25 x 25 mm boyutlarında parçalar üretilmiştir. 

Üretilen numuneler Şekil 1’ de görülmektedir. 
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Şekil 2: DMLS yöntemi ile üretilen AlSi10Mg numune 

2.2. Isıl İşlemler 

Tüm ısıl işlemler Nabertherm N 41/H model ısıl işlem fırınında uygulanmıştır. Uygulanan ısıl işlem parametreleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1: Isıl işlem parametreleri 

Isıl işlem türü Koşullar 

Gerilim giderme 300° C/2 saat (havada soğutma) 

T6 535 ° C/ 2 saat (suda soğutma) + 160 ° C/12 saat (havada 

soğutma) 

2.3. Mikroyapı İncelemeleri 

Işık metal mikroskobu görüntüleri Zeiss Axio Lab. A1 ile elde edilmiştir. SEM incelemeleri için Hitachi SU 3500 T2 

taramalı elektron mikroskobu kullanılmıştır. EDX analizleri Oxford XACT Elektron Dağılım Spektroskopisi (EDX) cihazı 

ile yapılmıştır. 

3. Sonuçlar 

Şekil 2’ de ısıl işlem parametrelerine bağlı olarak oluşan mikroyapıların optik görüntüleri verilmiştir. 
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Şekil 2: Isıl işlem sonucu oluşan mikroyapıların optik mikroskop görüntüsü 

Şekil 3’ de ısıl işlem parametrelerine bağlı olarak oluşan mikroyapıların SEM kesit-mikroyapı görüntüleri verilmiştir. 
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Şekil 3: Isıl işlem sonucu oluşan mikroyapıların SEM kesit-mikroyapı görüntüsü 

Şekil 2 ve 3’ de kesit mikroyapılardan görüldüğü gibi, DMLS/AlSi10Mg ısıl işlemsiz (as-built) mikroyapısında ergiyik 

havuzları (yarım daire şeklinde) rahatlıkla görülebilmektedir. Bu mikroyapı, DMLS üretim yönteminin katmanlı biriktirme 

sonucu oluşturduğu tipik mikroyapıdır. Yine, Şekil 2 ve 3’ deki yüzey mikroyapıları, DMLS sonucu oluşan ergime 

havuzlarının yönlü, sütün şeklinde ve düzensiz geometrilerde oluşan yüzey görüntüsünü göstermektedir. Bu mikroyapılar, 

DMLS yöntemindeki laser taraması sonucunda oluşmaktadır. Gerilim giderme ısıl işleminin as-built mikroyapısını çok fazla 

değiştirmediği rahatlıkla görülebilmektedir. Fakat T6 ısıl işleminden sonra mikroyapıda önemli değişimler olmaktadır. T6 ısıl 

işleminden sonra tanı sınırları ortadan kalkmış, ergiyik havuz mikroyapı görüntüsü kaybolmuştur. Şekil 4 mikroyapıların ısıl 

işlemler sonucundaki daha detaylı görüntüsünü vermektedir. 

 

Şekil 4: DMLS yöntemi ile üretilen AlSi10Mg numunelerin ısıl işlem sonrası detaylı SEM kesit-mikroyapısı 

Şekil 4’ de görüldüğü gibi, gerilim giderme ısıl işleminden sonra mikroyapıda ergiyik havuzu sınırları ve ergiyik havuzları 

mevcuttur. Bu mikroyapıda gri olan bölgeler (ana matris) birincil α-alüminyumdan oluşmaktadır. Ana matrisi saran dallantılı 

yapı ise ötektik Al-Si fazlarıdır. Gerilim giderme ısıl işleminden sonra ergiyik havuz sınırındaki Si ağ yapısı kabalaşmaktadır. 

Bu kadar ince ve dallantılı ağ yapısı çok hızlı soğuma hızlarından kaynaklanmaktadır. T6 ısıl işleminden sonra mikroyapı 
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oldukça değişmektedir. T6 ısıl işleminden sonra, dallantılı Si ağ yapısı parçalanmıştır. As-built yapısında çok hızlı 

katılaşmadan kaynaklanan aşırı doygun Si bulunmaktadır. T6 ısıl işlemindeki yüksek sıcaklıklarda Si parçacıkları matristen 

ayrılarak çökelmekte ve kabalaşmasıdır. Bunun sonucunda, T6 ısıl işlemi sonucu görülen mikroyapı ortaya çıkmaktadır. T6 

mikroyapısına uygulanan EDX-Haritalama ve parçacıklar üzerine yapılan nokta analizleri sonucunda kabalaşan Si 

parçacıkların varlığı tespit edilebilmektedir (Şekil 5). 

  

Şekil 5: T6 mikroyapısının EDX-Haritalama ve nokta analizi 

Bu çalışmada, farklı ısıl işlem parametrelerinin (gerilim giderme ve T6), DMLS/AlSi10Mg alaşımının mikroyapısındaki 

değişimler üzerine etkileri araştırılmıştır. Bulunan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir; 

• DMLS/AlSi10Mg as-built mikroyapısında ergiyik havuz ve sınırları mevcuttur. Ayrıca as-built mikroyapısı, 

alüminyum matrisi çevreleyen çok ince ve hücresel bir silisyum faza sahiptir.  

• Gerilim giderme ısıl işlemi ile bu yapı kısmen parçalanır ve silisyum partikülleri kabalaşmaya başlar. Ancak 

ergiyik havuzu sınırları hala belirgindir.  

• T6 ısıl işlemle erime havuzu sınırları tamamen kaybolur ve silisyum parçacıkları oldukça kabalaşır.  
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Özet 

 Kükürt ve peroksitli kür sistemleri kauçuk işleme proseslerinde çapraz bağların oluşumu için en sık kullanılan vulkanizasyon 

sistemleridir. Bu çalışmada akrilonitril-bütadien (NBR) kauçuğun üç farklı peroksit ve üç farklı aktivatör (ko-ajan) ile 

vulkanizasyon hızı üzerine etkisi incelenmiştir. Üç çeşit peroksitin aktif oksijen konsantrasyonları göz önüne alınarak her 

formülasyon için kullanılacak miktarlar belirlenmiştir. Aynı aktiflikte yapısal farklılık kaynaklı gözlemlenen farklı sonuçlar 

değerlendirilmiştir. Üç farklı peroksit ve üç farklı aktivatör ile vulkanizasyon sisteminin akrilonitril-bütadien kauçuğu (NBR) 

ile fiziko-mekaniksel özellikleri üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Yirmi yedi farklı her formülasyon için vulkanize olmamış 

kauçukta mooney pişme, mooney viskozite ve reometre testleri; vulkanize olmuş kauçukta ise yoğunluk, aşınma, kalıcı 

deformasyon, sertlik, yırtılma, kopma mukavemeti, kopma uzama testleri ve Tg (camsı geçiş sıcaklığı) analizi yapılmıştır. 

Vulkanize olmuş ürüne havada yaşlandırma testleri de uygulanmıştır. Yaşlandırma sonrası sertlik değişimi  (%), kopma 

mukavemeti değişimi (%), kopma uzama değişimi (%), ve yırtılma mukavemeti değişimi (%) ölçülmüştür. Çalışmada ki tüm 

testler için üç tekrar ölçüm yapılıp ortalama değerlendirmeye alınmıştır. Test sonuçları, ayrı ayrı peroksit ve aktivatör 

konsantrastyonları sabit tutulup diğer değişkenler ile karşılaştırma yapılıp yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda vulkanizasyon 

sisteminde kullanılan peroksitlerden ketal peroxan ‘nin kullanıldığı reçetenin vulkanize olmamış ürününde reometre test 

sonuçlarının diğer iki peroksitin kullanıldığı formüllere göre belirgin farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Peroksi ketal ile 

vulkanize olan mamüllerin sertlik değerlerinin diğer peroksit aktivatör kombinasyonları ile oluşturulan ürünlerin sertlik 

değerlerine oranla daha düşük çıkması dikkat çekmiştir. Kür sisteminde kullanılan peroksi ketal grubu peroxan ile 

gerçekleşen prosesler sonucunda elde edilen ürünlerin özelliklerinin diğer iki peroksit ile gerçekleşen ürünlerin 

özelliklerinden farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Vulkanizasyon, elastomer, peroksit, aktivatör, akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR)  

1. Giriş ve Kuramsal Çerçeve  

Elastomer seçimi, çalışma şartlarının gereksinimlerine, formülün maliyetine ve proses edilebilme kolaylığına bağlıdır. 

Elastomerler doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olarak iki genel kategoriye ayrılmaktadırlar. Sentetik kauçuklar, petrolün 

parçalanması ve rafine edilmesinden elde edilen monomerlerden üretilir. Genel amaçlı ve özel amaçlı olarak, doğal kauçuğun 

dezavantajlarını (yağ direnci, alev direnci ve hava direnci) aşmak için üretilmiştir. Çalışmalarımızda akrilonitril-bütadien 

(NBR) kauçuğu kullanılmıştır. Akrilonitril-bütadien kauçuk, bütadien ve akrilonitril’in kopolimeridir (Şekil 1). Akrilonitril-

bütadien kauçuğu, akrilonitril oranına bağlı olarak özelliklerinde farklılık göstermektedir. Kauçuktaki akrilonitril miktarı 

arttıkça mineral ve bitkisel yağlara, yakıtlara, aromatik hidrokarbonlara, zayıf asit ve bazlara karşı dayanım ve yoğunluk, 

sertlik, vulkanizasyon hızı ve mekanik özellikler artmaktadır.(1,2,3)      

 

Şekil 1: Akrilonitril-bütadien kauçuğu. 

Kauçuk hamur formu vulkanizasyon öncesinde visko elastik özelliklere sahip bir akışkan olup, elastikliği ve dayanımı 

düşüktür. Moleküller dağınık dizilime sahip olsa da, gerilim altında, viskoz bir akışa yol açarak, karmaşık polimer zincirleri 

durumunu kolayca değiştirebilme yetisine sahiptir. Kauçuk karışımının, dışarıdan müdahale ile plastik halden elastik hale 

geçiş işlemine vulkanizasyon denir. Vulkanizasyon enerji yüklü moleküllerin, çapraz bağlarla birbirine bağlanıp meydana 

gelen kuvvetli ağ örgüsü sayesinde yer değiştirmeyen bir yapının elde edilmesidir.(4) Kükürt ve peroksit kür sistemleri kauçuk 

malzemelerin çapraz bağlanması için en sık tercih edilenlerdendir. Her iki kür sistemi içinde reaksiyon mekanizmaları tam 

olarak aydınlatılamamıştır. Peroksit ile vulkanizasyonun en büyük avantajlarından biri hem doymuş hem de doymamış 

elastomerlerin vulkanize edilmesi için kullanılır. Peroksit kür sistemin dezavantajları ise zayıf mekanik özellikler ve çapraz 

bağlama ile birlikte rekabet eden çoğu zaman vulkanizasyon verimini azaltan yan reaksiyonların gelişmesidir. Peroksitler, 

polimer zincirinde homolitik bölünme ile radikal oluştururlar. Peroksitin O-O kimyasal grupları polimerin işlenme 

sıcaklığında kırılır ve moleküllerden H atomları ayrılarak oksi-radikaller oluşur. Peroksit radikalleri, polimer zincirleri ile 

kararlı karbon-karbon çapraz bağları kurarlar. Karbon-karbon bağları, sülfür vulkanizasyonu ile kurulan karbon-sülfür 

bağlarından daha güçlüdür. Genel olrak peroksit vulkanizasyonu için elastomer zincirinde hidrojen soyutlama ve doymamış 

çift bağlara eklenme olarak iki yolla gerçekleşir. Organik peroksitler tek bağ ile en az iki oksijen atomu içeren kimyasal 
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gruplara bağlıdır. Birincil veya ikincil karbona bağlı peroksi grubu olan peroksitler daha az kararlıdır. Organik peroksitler 

kimyasal yapılarına bağlı olarak dialkil peroksit, alkil-arilalkil peroksit, di-arilalkil peroksit, di-açil peroksit, peroksi ketal ve 

peroksi ester olarak altı gruba ayrılırlar.(5,6,7,8) Çalışmada kullanılan peroksitler peroksit-C (Di-(tert.-butyl-peroxyisopropyl)-

benzene (40%, powder with chalk), peroksit-A (Dicumylperoxide (40%,powder with chalk) ve peroksit-B (1,1-Di(tert.-

butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane) dir. Yapılarına göre peroksit-C alkil-aril alkil peroksit, peroksit-A di-aril alkil 

peroksit ve peroksit-B peroksi ketal sınıfına girmektedir. Ko-ajanlar (aktivatörler), serbest radikallerin varlığında oldukça 

reaktif olup çapraz bağ oluşumunu arttıran doymamış organik moleküllerdir. Çapraz bağ kurulmuş yapının özellikleri 

kullanılan aktivatörlerin türüyle doğrudan ilgilidir.(9) Aktivatörler hem vulkanizasyon çapraz bağ yoğunluğunu hem de 

etkinliğini arttırmak için kullanılır. Yan reaksiyonları büyük ölçüde engelleyerek peroksit verimliliğini artırırlar.  Aktivatörler 

kimyasal rekativitelerine ve yapılarına göre tip I ve tip II aktivatörler olarak ayrılmaktadırlar. Çalışmada kullanılan 

aktivatörler ko-ajan-3 (Trimethylolpropan trimethacrylate), ko-ajan-1  (Triallyl cyanurate) ve ko-ajan-2 (Triallyl 

isocyanurate) dir. Ko-ajan-3 ve Ko-ajan-2 aktivatörleri tip-I iken Ko-ajan-1 aktivatörü tip-II sınıfına girmektedir. Tip-I 

aktivatörler, düşük molekül ağırlığına sahip, polar yapılı aktif çift bağa sahip ve ilave reaksiyonlar yoluyla bağ oluşturan 

moleküllerdir. Tip I aktivatörler sadece vulkanizasyon oranını artmaz, aynı zamanda çapraz bağ yoğunluğu da artar. Ancak 

polar yapıda oldukları için polar olmayan kauçuk matrislerle uyumlulukları sınırlı olabilir. Radikallere karşı oldukça aktif 

davranış sergilerler. Tip-II aktivatörler polarlığı tip-I aktivatörlara oranla daha az, düşük molekül ağırlıklı ve daha kararlı 

serbest radikal oluşturan moleküllerdir. Her iki peroksit mekanizması yoluyla reaksiyona girebilirler. Tip II aktivatörler 

çapraz bağ yoğunluğunu arttırılar fakat tip I aktivatörlere oranla kür oranını arttırmazlar. Birçok elastomer ile uyumluluğu 

iyidir.(10-16) 

2. Amaç  

Nitril-bütadien (NBR) kauçuk kullanılarak peroksit-A, peroksit-B ve peroksit-C yapılarının aktif oksijen konsantrasyonları 

sabit tutulmak şartıyla farklı konsantrasyonlardaki Ko-ajan-3, Ko-ajan-1 ve ko-ajan-2 aktivatörlerinin vulkanizasyon hızı 

üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Farklı tip aktivatör türleri kullanılarak vulkanizasyon çapraz bağ oluşum hızı ve 

verimliliğini arttırmak istenmiştir. Bu amaçlada reolojik, mekanik, termal ve morfolojik özellikler testler yardımıyla 

incelenmiştir. Aktif oksijen konsantrasyonları sabit tutulan peroksit-A, peroksit-B ve peroksit-C peroksitlerinin yapısal 

farklılıklarının da vulkanizasyon hızına etkisi değerlendirilmiştir. Peroksit miktarı sabit kalmak şartıyla aktivatör tür ve 

konsantrasyon değişiminin ürünlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerine yansımasıda incelenmiştir. 

3. Kapsam 

Çalışmada peroksit-A, peroksit-B ve peroksit-C ‘nin aktif oksijen miktarı göz önünde bulundurularak konsantrasyonları 

hesaplanıp sabit tutulmuştur. Peroksitlerin aktif oksijen konsantrasyonları eşitlenmiştir. Aktivatör olarak ko-ajan-1, ko-ajan-2 

ve ko-ajan-3 konsantrasyonları ise sırasıyla x phr, 2x phr ve 3x phr‘dır. Aktivatör konsantrasyonları iki kat (2x) ve üç kat 

arttırılarak yirmi yedi farklı vulkanize olmamış ve vulkanizasyonu gerçekleşmiş ürün elde edilmiştir. Her farklı 

konsantrasyonda ki yarı mamüle reometre testleri,  mamüle ise fiziksel-mekaniksel testler ve Tg analizi uygularak peroksit 

konsantrasyonunun sabit kalmasına karşılık aktivatör tür ve konsantrasyonundaki değişimin vulkanizasyon hızına etkisi 

incelenmiştir. Formülasyonda ki diğer tüm etkenler ve peroksit miktarı sabit kalmak şartıyla aktivatör değişiminin ve 

aktivatör konsantrasyon artışının vulkanizasyon mekanizması üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 

4. Yöntem 

Çalışmada formülize edilen yirmi yedi farklı reçeteye reometre testi (TS 3436/ISO 3417) yapılmış pişme zamanı (Ts1), 

Tc(90) , ML (minimum kuvvet) ve MH (maksimum kuvvet) değerleri üç tekrar çalışılarak ölçülmüştür. Fiziko-mekaniksel 

sertlik (ISO 48), aşınma (ISO 4649-A), yoğunluk (ISO 2781), yırtılma (ISO 34-1), kopma mukavemeti (ISO 37), kopma 

uzama (ISO 37) ve kalıcı biçim değiştirme (ISO 815-1 )  testleri yapılmıştır. Kauçuk türü değişmeden farklı formülasyonlar 

da camsı geçiş sıcaklıklarını karşılaştırmak amacıyla tüm reçetelerin Tg analizleri BTU ‘de yaptırılmıştır.  

5. Bulgular 

Yapılan test ölçümlerinin sonucunda çalışmada yer alan her üç peroksit de artan aktivatör konsantrasyonlarına karşı Tc90 

değeri kayda değer değişim göstermeyip sabit kalmıştır. Çalışmada en kısa Tc90 değeri sırası ile peroksit-B, peroksit-A ve 

peroksit-C şeklindedir. Peroksit-B’nin her üç aktivatör kombinasyonu ile çapraz bağ yoğunluğunun %90’nı tamamlama 

süresinin diğer peroksitlere oranla daha hızlı olduğu görülmüştür. Peroksit radikallerinin aktivitesi sadece yapılarına bağlı 

değil aynı zamanda sterik olarak boyutlarına bağlıdır. Peroksit-B’nin yapısında çift bağ olmayışı O-O bağının homolotik 

olarak daha hızlı kırılmasını ve hızlı bir şekilde Tc90 ‘a varmasını sağlar. Oluşan sekonder metil radikalleri daha küçüktür ve 

sterik olarak daha az engellenir. Böylece elastomer merkezlerine daha hızlı erişebilir.(Şekil 2.) 
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Şekil 2: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı aktivatör konsantrasyonunda Tc90 değer grafiği. 

Her üç peroksitin ve kullanılan her üç aktivatörün artan konsatrasyonları için pişme zamanı değerlerinde belirgin farklılık 

gözlenmemiştir. Aktivatör konsantrasyonunda ki değişim çapraz bağ başlangıç zamanını etkilemediği görülmüştür. Ko-ajan-

1, ko-ajan-2 ve ko-ajan-3 ile kurulan peroksit kombinasyonlarında peroksit-B’nin diğer peroksitlere göre daha erken çapraz 

bağ yapmaya başladığı görülmüştür. Bu durum hızla oluşan radikaller ile Nitril-bütadien kauçuğun çapraz bağlı ağ yapısı 

oluşumu ile açıklanabilir. Peroksit-A her iki peroksit mekanizması ile reaksiyon verebilir. Peroksit-A’nın O-O bağ enerjisi 

Peroksit-C’nin bağ enerjisine oranla daha düşük olduğu için daha hızlı radikal oluşturup doymamış yapılara atak başlatabilir. 

(Şekil 3.) 

 

Şekil 3: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı aktivatör konsantrasyonunda pişme zamanı grafiği. 

Peroksit-C’nin ise O-O bağını kırmak ve radikal oluşturmak için daha yüksek enerjiye ihtiyacı vardır. Peroksit-C yapı 

itibariyle birden fazla peroksi grubu içerir ve sterik olarak engellenebilir. Bu durum Peroxan-A’ın Peroksit-C’den daha erken 

pişme zamanına ulaşmasına sebep olur. Yapılan test ölçümlerinin sonucunda, kendi içinde yapılan peroksit aktivatör 

kombinasyonları ile sertlik parametresi değerlendirildiğinde artan aktivatör konsantrasyonuna bağlı olarak sertlik değerinde 

kayda değer değişim gözlenmemiştir. Peroksit-B ve her üç aktivatör kombinasyonu ile vulkanize olmuş ürünlerin sertlik 

değerlerinin birbirlerine yakın olmakla birlikte diğer peroksit-A ve peroksit-C ile vulkanize olmuş ürünlerden daha düşük 

sertlik değerine sahip olduğu görülmüştür. Bu durum beklenildiği gibi peroksit-B’nin aşınma değerinin diğer peroksitler ile 

elde edilen ürünlerin aşınma değerlerinden daha iyi olmasıyla neticelenmiştir. Peroksit-B ile her üç aktivatörün farklı 

miktarlardaki kullanımı ile oluşan vulkanizattaki aşınma değerleri aktivatör miktarı iki katına çıkarıldığında artış gösterirken, 

miktar üç katına çıkarıldığında azalma gözlenmiştir. Peroksit-B ile tüm aktivatör konsantrasyonlarının iki kat olduğu 

durumda çapraz bağ yoğunluğu artıyor ve halkalaşma başlıyor ve aşınma değerini en yüksek değere ulaştırırken, 

konsantrasyonun üç kat olduğu durumda ise blokajın gerçekleştiği ve aşınma değerinin azaldığı gözlenmektedir. Peroksit-A 

ile her üç aktivatörün farklı miktarlarındaki vulkanizatlarının aşınma değerleri aktivatör miktarı iki katına çıkarıldığında 

azalma gösterirken, miktar üç katına çıkarıldığında artış gözlenmiştir. Peroksit-A ile her bir aktivatörün konsantrasyonu iki 

kat olduğunda çapraz bağ yoğunluğu optimuma ulaştığı için aşınma değeri azalmıştır. Aktivatör konsantrasyonu üç kat 

olduğunda çapraz bağların halkalı yapıyı oluşturarak mekanik değerlerin, aşınma değerinin artmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Peroksit-C aşınma değerlerine farklı aktivatör etkisi gözlenmiştir. Peroksit-C ve ko-ajan-3 

kombinasyonunda konsantrasyon artışı ile aşınma değeri artış göstermiştir. Ko-ajan-3’ün halkalı yapıda olmayışı ve zincir 
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uçlarında aktif peroksit gruplarının olması bağ yapımını kolaylaştırmıştır. Ko-ajan-1 ile konsantrasyon iki katına 

çıkarıldığında aşınma değeri azalırken konsantrasyon üç katına çıkarıldığında aşınma değerinde artış gözlenmiştir. Ko-ajan-2 

de konsantrasyon artışına bağlı kayda değer değişim gözlenmemiştir. (Şekil 4.)  Peroksit-C ile ko-ajan-3 reaksiyonunda 

aktivatör konsantrasyon artışına bağlı olarak çapraz bağ yoğunluğu artmış ve aşınma değerinde de artışa neden olmuştur.  

 

Şekil 4: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı aktivatör konsantrasyonunda aşınma değer grafiği. 

Peroksit-B ile ko-ajan-3 ve ko-ajan-2 aktivatörlerinin kullanıldığı reçetelerde aktivatör konsantrasyonu iki katına 

çıkarıldığında kopma mukavemet değerleri azalırken konsantrasyon üç katına çıkarıldığında kopma mukavemet değerlerinde 

artış gözlenmiştir. Ko-ajan-1 de ise konsantrasyon artışına bağlı olarak kopma mukavemeti değerinde azalma gözlenmiştir. 

Bu durum Mh değeri ile bağlantılı olarak yorumlanabilir. %100 pişmenin gerçekleştiği durumda bağ türü ve yoğunluğuna 

bağlı olarak maksimum tork değerinin artış ve azalış hareketi ile orantılı olarak kopma mukavemeti değeri değişim 

göstermiştir. Kalıcı deformasyon testi elastomer malzemenin sızdırmazlık özelliği açısından önemlidir. En iyi kalıcı 

deformasyon C-C kısa çapraz bağları ile gerçekleşir. Peroksit-C en iyi kalıcı deformasyon değerine sahipken peroksit-A ve 

peroksit-B daha yüksek deformasyon değerlerine sahiptir. Bu değerlerden peroksit-A’ın yüksek çapraz bağ yoğunluğuna 

sahip olduğu düşünülebilir. Peroksit-B ile hazırlanan vulkanizatlar da aktivatör konsantrasyonu iki katına çıkarıldığında 

kalıcı biçim değiştirme değişim göstermezken konsantrasyon üç katına çıkarıldığında kalıcı biçim değiştirme değerinde 

azalma gözlenmiştir. (Şekil 5.)  

 

Şekil 5: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı aktivatör konsantrasyonun da kalıcı biçim değiştirme (%) grafiği. 
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Kopma uzama; kopma anında, elastomer malzemenin ilk boyuna oranla uzama miktarıdır. %uzama cinsinden ifade edilir. 

Peroksit-C ve peroksit-A kopma uzama değerleri peroksit-B uzama değerinden kayda değer farklılık göstermiştir. Peroksit-B 

ile özellikle ko-ajan-1 (2x) ürününde polimer bağların genişlediği ve kaymaların başladığı bunun sonucunda da yüksek 

uzama değeri gözlenmiştir. (Şekil 6.) 

 

 

 Şekil 6: Üç farklı peroksit ile artan üç farklı aktivatör konsantrasyonun da kopma uzama (%) grafiği. 

6. Sonuç 

NBR kauçuk vulkanizasyonuna peroksit ve aktivatör yapısının etkisi gözlenmiştir. Testlerde en kısa optimum pişme süresi 

sırası ile peroksit-B, peroksit-A ve peroksit-C şeklindedir. Peroksit-B’nin her üç aktivatör kombinasyonu ile optimum pişme 

süresinin diğer peroksitlere oranla daha hızlı olduğu görülmüştür. Çalışmadaki üç peroksit ve kullanılan her üç aktivatörün 

artan konsantrasyonları için pişme zamanı değerlerinde kayda değer değişim gözlenmemiştir. Tek tip peroksitte  farklı tip ve 

konsantrasyonda aktivatör etkisi incelenmiştir. Yapılan testler sonucunda farklı tip ve konsantrasyondaki aktivatörler ile 

vulkanizasyon hızı arasında direkt bağıntı olmadığı görülmüştür. Peroksit-B’nin aşınma test sonuçları diğer peroksitler ile 

elde edilen ürünlerin aşınma değerinden daha iyidir. Seçilen peroksitin vulkanizasyon hızını en çok etkilediği sonucu 

çıkarılmıştır. Artan aktivatör konsantrasyonu ile sertlik, yoğunluk gibi parametrelerin doğrudan ilişkilendirilemeyeceği 

görülmüştür. Çalışmada hazırlanan yirmi yedi farklı formül sonucu elde edilen tüm ürünlerin yoğunluk değerleri birbirlerine 

yakın değerler bulunmuştur. Maksimum tork değeri aktivatör tip ve konsantrasyonundan etkilenmemiştir. Peroksit-B 

vulkanizatında MH değeri diğer iki peroksitin MH değerine oranla daha düşük bulunmuştur. Peroksit-C ve peroksit-A 

minimum tork değerleri Peroksit-B minimum tork değerinden yüksek bulunmuştur. Havada yaşlandırma sonrası sertlik 

değişiminin (%) de değişen aktivatör tip ve konsantrasyonundan doğrudan etkilenmediği gözlenmiştir. Hazırlanan tüm 

formülasyonlarda Tg tayini yapılmış ve sonuçlar birbirleri ile örtüşmüştür. 
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Özet 

Son yıllarda önemi artmakta olan Eklemeli İmalat birçok çalışma konusunda halen bakir durumdadır. Bu konulardan bir 

tanesi de kullanılan parametrenin malzemenin yüzeyinde nasıl bir özellik meydana getirdiğidir. Bu çalışmada, Direkt Metal 

Laser Sinterleme (DMLS) yöntemiyle iki farklı parametrede çalışmalar yapılmıştır. İki farklı parametre ile iki farklı yönde 

(toplamda 4 parametre oluşturulmuştur) numuneler üretilmiştir. Numunelerin yüzey özelliklerinin incelenmesi kapsamında 

pürüzlülük ölçümleri, yüzeyden optik ve yüzeyden taramalı elektron mikroskobu (SEM) incelemeleri yapılmıştır. Numune 

yüzeyinde oluşabilecek kimyasal değişimlerin gözlemlenebilmesi için ise Enerji Dağılımlı X-ışını Analizi (EDX) tekniği 

kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Eklemeli İmalat ile üretilmiş AlSi10Mg alaşımında üretim parametresi 

ve üretim yönü malzemenin yüzey özelliklerinde önemli değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eklemeli İmalat, Direkt Metal Laser Sinterleme (DMLS), AlSi10Mg, Morfoloji, Proses Parametresi. 

1. Giriş 

Son yıllarda eklemeli imalat teknolojilerine ilgi giderek artmaktadır. Bu ilgi beraberinde detaylı çalışmaların ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. 3 eksende özgür tasarımların üretimini mümkün hale getiren bu sistemler birçok endüstrinin beklentilerine cevap 

verebilecek kapasitededir. Üç boyutlu üretim tekniklerinden en yaygın kullanılanlarını ; Seçici Lazer Sinterleme (Selective 

laser sintering (SLS)),  Filament Ektrüzyonlu Birleştirme (Fused Deposition Modelling (FDM)), Seçici Lazer Ergitme 

(Selective Laser Melting (SLM)), Elektron Demeti Ergitme (Electron Beam Melting (EBM)) vd. adları ile bilinmektedir 

(Mercelis vd., 2006; Kruth vd., 2003). Tüm bu yöntemler haricinde EOS firmasının özel isimlendirme kullanarak literature 

kattığı Direkt Metal Lazer Sinterleme (Direct Metal Laser Sinterin (DMLS)) yöntemde yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Kullanılan eklemeli imalat yöntemlerinin adlarından da anlaşılacağı gibi birçok yöntem ve malzeme özelinde çalışmalar 

yapılmaktadır. Sarf malzemenin kullanımına göre de gruplandırma yapılmaktadır ve en geniş kullanım alanine sahip olan 

gruplandırma toz yataklı sistemlere aittir. Toz yataklı sistemlerde, toz halindeki sarf malzemeler lazer enerjisi kullanılarak 

birleştirilir ve üç boyutlu nesneler yaratılır. Yöntem mühendislik plastikleri, termoplastikler, elastomerler, metaller ve 

seramikler gibi farklı malzeme sistemlerine uygulanabilir (Simchi, 2006; Kruth vd., 2005; Manfredi vd., 2013). DMLS 

yöntemi de toz yataklı sistemler arasındadır ve üç boyutlu nesneleri katmanlar halinde üretmektedir. Bu katmanlı üretim 

yöntemini Şekil 1’de tarif edilmiştir (Grünberger vd., 2015; Ventola vd., 2014).   

 

Şekil 1. Toz yataklı eklemeli imalat sistemi çalışma prensibi; 1-toz toplama haznesi, 2-üretim platform, 3-toz serme 

bıçağı, 4- laser üretim ünitesi (manufacturingguide.com). 

DMLS yöntemi, hem tasarım süreçlerini hem de üretim süreçlerini geleneksel yönteme kıyasla zaman ve maliyet kazancı 

sağlamaktadır. Devrim niteliğindeki bu teknoloji sayesinde geleneksel motedlar ile üretilmesi mümkün olmayan geometric 

ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Atık üretimi konusunda da doğa dostu olan bu yöntemin en önemli dezavantajı seri 

üretime uygun olmamasıdır (Cabrini vd., 2016).  

Eklemeli imalat süreçlerinde takip edilmesi gereken birçok parameter bulunmaktadır. Bu parametrelerin birçoğu henüz 

detaylı bir şekilde incelenmemiştir. Bununla birlikte kullanılan lazerin gücü, lazer tarama hızı, toz serme kalınlığı, çalışılan 

atmosfer, tarama çizgisi aralığı, tarama stratejisi, toz yatağının çalışma sıcaklığı ve kullanılan malzemenin özellikleri gibi 

birçok parametrenin üretim özelliğine ektisi olduğu bilinmektedir (Fox vd. 2016). 
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Bu çalışmada, farklı lazer güçlerinde üretim parametreleri kullanılmıştır. Tasarımı yapılan ürün iki farklı yüzeyi üzerinden 

üretilmiştir. Hem lazer gücü hem de üretim yüzeyi farklılıklarının ürün üzerinde yüzey özelliklerini nasıl etkilediği 

araştırılmıştır. Ürünün z ekseninde yüzey özelliklerinin değişimi son ürünün kullanım özelliklerini doğrudan etkileyeceği ve 

üretim parametrelerinin optimize olmasının gerekliliği araştırılmıştır.  

2. Deneysel ve Metod 

Çalışmalarda AlSi10Mg alaşımı kullanılmıştır. Toz metal olarak kullanılan alaşımın kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de 

verilmiştir. Kullanılan tozun dağılım değeri; d50 = 35±5 µm ‘dir. Kullanılan tozun SEM görüntüsü Şekil 2.’de verilmiştir. 

Table 1. AlSi10Mg toz alaşımının kimyasal analiz sonucu (ağırlık %) 

Si Fe Cu Mn Mg Sn Ni Zn Ti Al 

9-11 ≤0.55 ≤0.05 ≤0.45 0.2-0.45  ≤0.05 ≤0.05 ≤0.10 ≤0.15 Kalan 

Analizlerde kullanılan numuneler EOS marka M 290 model (400W, Yb lazer) DMLS cihazından üretilmiştir. Toz serme 

platformunda 30˚C altında metal tozlarına ön ısıtma yapılmıştır. Araştırması yapılan parametreler ve üretim yönleri Tablo 

2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. AlSi10Mg metal tozunun SEM görüntüsü (Özer vd. 2019). 

Tablo 2. DMLS sisteminde kullanılan parametreler ve üretim yönleri. 

Numune No Lazer gücü Tarama hızı Taban yüzeyi Isıl işlem Numune ebatı 

1 150 1000 40x15 Yok 

40x15x5 mm 

2 370 1000 40x15 Yok 

3 150 1000 5x15 Yok 

4 370 1000 5x15 Yok 

İki farklı taban yüzeyinde gerçekleştirilecek olan üretimlerin görselleri Şekil 3’de verilmiştir. Bu üretimlerin her yüzeyinden 

morfolojik incelemeler yapılacak ve üretim parametresine ve ürün tasarımına bağlı olarak morfolojik karakterlerin 

değişimleri incelenmiştir. 

 

Şekil 3. Üretilen numunelerin görselleri 

Numunelerin görüntü analizlerinde Hitachi marka SU3500 T2 model taramalı electron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. 

Optik görüntü analizlerinde ZEISS Axio Lab. A1 Ters Metal Mikroskobu kullanılmıştır. Numunelerin detaylı pürüzlülük 

haritası Mitutuoyo marka SJ-500P model pürüzlülük ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Ürünlerin elemental dağılımını incelemek 

için SEM cihazı ile birlikte çalışan Enerji Dağılımlı X-ışını Analizi (EDX) tekniği kullanılmıştır.  

Çalışılan numuneler üzerinde pürüzlülük haritalandırması için dikeydeki numune 4 parça halinde incelenmiştir. Z yönünde 

mesafe arttıkça yüzey özelliklerindeki değişimler gözlemlenmiştir. Numnelerin tüm yüzeylerinden analizler yapılmış ve 

parametrik etkiler araştırılmıştır. 
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3. Sonuçlar ve Tartışma 

Üretimi gerçekleştirilen numunlerin fazlarına bakılmıştır (Şekil.4). spektral sonuçlardan da görüldüğü gibi iç yapıda 

alüminyum ve silisyumdan başka element tespit edilmemiştir ve özel bir faz oluşmamıştır.  

Dört farklı parametre ile yapılan üretimlerde numunlerin kritik yüzeylerinden pürüzlülük analizleri yapılmıştır. Literatürde 

yapılan çalışmalar farklı yüzeylerin farklı yüzey özelliklerinde olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmada hangi yüzeylerden 

pürüzlülük ölçümleri yapıldığı Şekil 5’ de verilmiştir. 

Genel pürüzlülük ölçümlerinin yanında dikey üretim yapılan numunelerde yüksekliğe bağlı olarak pürüzlülük değerlerinin 

ölçümü yapılmıştır. Şekil 5’ de verilen bölgelere bağlı pürüzlülük değerleri Tablo 3’ da verilmiştir. 5x15 taban yüzeyi 

üzerinde üretilen numunelerde taban noktasından tepe noktasına kadar yan yüzeylerinden pürüzlülük ölçümleri yapılmıştır. 

Tabana yakın bölgeye DYY0 kodlaması yapılmıştır ve tepe noktasına doğru gidildikçe alt indis değeri (DYY3) 

yükseltilmiştir. Yüksekliğe bağlı pürüzlülük sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Şekil 4. AlSi10Mg numunesinin XRD analiz sonucu. 

 

Şekil 5. Ürünler üzerindeki pürüzlülük ölçüm bölgeleri 
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Tablo 3. DMLS sisteminde kullanılan parametreler ve üretim yönleri. 

 Numune No 

1 2 3 4 

Pürüzlülük 

(Ra. µm) 

Strd. 

sapma 

(Ra, µm) 

Pürüzlülük 

(Ra. µm) 

Strd. 

sapma 

(Ra, µm) 

Pürüzlülük 

(Ra. µm) 

Strd. 

sapma 

(Ra, µm) 

Pürüzlülük 

(Ra. µm) 

Strd. 

sapma 

(Ra, µm) 

YÜY 6,67 ±1,47 9,62 ±0,98 - - - - 

DÜY - - - - 5,73 ±1,50 6,39 ±1,25 

YYY 18,59 0,72 18,79 1,77 - - - - 

DYY0 - - - - 21,07 1,78 20,14 1,12 

DYY1 - - - - 19,30 2,83 21,28 1,05 

DYY2 - - - - 21,77 1,11 21,35 2,78 

DYY3 - - - - 20,33 1,63 20,09 0,84 

Ürünlerin yan yüzeylerindeki pürüzlülük değerleri parametreler değiştirildikçe herhangi bir değişim göstermemiştir. Yan 

yüzeylerdeki bu durum sintermele esnasında yüzeye yapışık kalan metal tozları ile açıklanmaktadır. Sistemde kullanılan 

metal tozlarının fiziksel yapılarının birbirine benzer olması ve tüm çalışmalarda ana malzemeye yapışarak bir yüzey 

oluşturmaları yüzey karakterinde farklılık oluşmasına engel olmuştur.  

Yan yüzeylerdeki pürüzlülük değerinin aksine numunelerin Z ekseninde tepe yüzeylerini temsil eden YÜY ve DÜY 

bölgelerindeki pürüzlülük değerleri önemli farklılıklar göstermiştir. Artan laser gücü ile tepe yüzeylerinin (YÜY) pürüzlülük 

değerleri artmıştır (numune 1 ve 2 kıyaslaması). Artan laser gücü daha çok metal tozunun sinterleme havuzuna temas 

etmesine sebep olmaktadır. Daha fazla temas olunca yüzeye yapışık kalan metal toz miktarı artmakta ve pürüzlülük 

değerinde artış oluşturmaktadır. Aynı zamanda yüzeyde lazerin temas ettiği hatlarında oluşmasına sebep olmaktadır. Bu hatlı 

morfoloji Ra değerinin artmasına sebep olmuştur. 

Üretimin yüksekliğinde yapılan artış ile tepe yüzeylerindeki pürüzlülük incelemelerinde çok ciddi farklılıklar tespit 

edilmiştir. Üretim yüksekliği artınca malzemenin tepe yüzeylerin (DÜY) Ra değerinde %10-30 aralığında düşüş 

gözlemlenmiştir. Lazer gücünün yüksek olduğu parametrede bu düşüş daha fazla olmuştur. Bu arklılıkları oluşturan birçok 

mekanizmanın varlığından sözedilebilir (lazer geliş açıcı, hazne içi hava akış haritası, numunenin konumu vb.). Pürüzlülükte 

en etki mekanizmanın kullanılan lazer gücü olduğu düşünülmektedir. Lazer gücünün daha yüksek olması tozun daha yüksek 

ısılara mağruz kalması demektir. Bu ısı malzemenin morfolojisinde ektin mekanizmalar meydana getirmektedir. 

Numunelerin üst yüzeyine yapılan SEM çalışmaları neticesinde Şekil 6’ daki görüntüler elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Numunelerin tepe yüzeylerinin görüntüleri (75 ve 1800 büyütmeli). 

Numunelerin üst yüzeylerinden çekilen resimlerde lazerin geçtiği bölgeler net bir şekilde görünmektedir. Bu dalgalı yapı 

artan lazer gücü ile daha belirgin hale gelmiştir. Numunenin Z eksenindeki mesafesinin artışı ile bu lazer izlerinin daha az 

belirgin olduğu da görülmektedir. Numunenin yüksekliğinin artışı ile yüzey pürüzlülüğünün düşüşünde parçanın üretim 
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anındaki sıcaklığının etkili olduğu düşünülmektedir. Üretim süresi arttıkça parçadaki ısı akışı yavaşlamakta ve bu sıcaklık 

artışına sebep olmaktadır. Yüksek sıcaklıktaki malzeme ıslatmanın daha kolay olacağı da bilinmektedir. 

Ürünlerde tüm yüzeylerin pürüzülülük değerleri önem arzetmektedir. Bu amaçla Z ekseninde yüksekliği olan 3 ve 4 numaralı 

numunelerden yüksekliğe bağlı pürüzlülük ölçümleri yapılmıştır. Ra ve standart sapma değerleri Tablo 3’te verilmiş olan 

yüzeylerin SEM görüntüleri Şekil 7’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Numunelerin yan yüzeylerinin Z ekseni böyunca görüntüleri (75 büyütmeli). 

Farklı parametreler ile üretilen numunelerin yan yüzeylerinde pürüzlülük farklılığı oluşmamıştır. Hem profilometer 

ölçümlerinden hem de SEM incelemelerinde bu durum tespit edilmiştir.  

4. Sonuçlar 

DMLS ile üretimde parametre ve üretim yönünün yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen 

sonuçlar aşağıda paylaşılmıştır: 

- Yapı içerisinde parametrik değişimler farklı bir faz oluşumuna sebep olmamıştır. 

- Artan lazer gücü numunelerin tepe yüzeylerindeki pürüzlülüğü arttırmıştır. 

- Z ekseninde mesafenin artışı ile tepe yüzeydeki pürüzlülük değeri düşmüştür. 

- Düşük lazer gücünde ve yükse Z mesafesindeki çalışmalarda en pürüzsüz tepe yüzeyi elde edilmiştir. 

- Lazer gücü veya Z mesfesindeki artış, yan yüzeylerin pürüzlülük değerlerinde herhangi bir değişim 

oluşturmamıştır. 

Bu çalışmanın devamında malzemenin korozyon, aşınma ve mikroyapı özelliklerinin de incelenmesine karar verilmiştir. 
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Özet 

Sızdırmazlık elemanları kullanım amaçları, imal edildikleri malzemeler ve formları bakımından çeşitlilik gösteren 

elemanlardır. Birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışma prensipleri, özellikleri ve kullanım alanları pek çok 

yayında ele alınmaktadır.(1-3) Elastomerler sızdırmazlık elemanlarının üretiminde en çok tercih edilen malzemeler olup 

günlük yaşamın içinde her alanda yer alan mühendislik malzemeleridir.. Otomobil sektörü başta olmak üzere hortum, cam 

silecekleri, transmisyon kayışları, contalar, aks körükleri, kapı ve cam fitilleri, conta ve o-ring gibi günlük yaşamdaki birçok 

araç ve gereçte kullanılmaktadır.  Elastomerler çapraz bağlanmamış ama çapraz bağlanabilme özelliğine sahip polimer 

yapılardır. Kauçuk kavramı elastomer ile eş anlamlıdır . Doğal ve sentetik tipleri mevcuttur. Çalışmamızda sentetik kauçuk 

olan Nitril kauçuk (NBR) kullanılmıştır. Nitril kauçuk (NBR) akrilonitril ve bütadien monemerlerinin kopolimerizasyonu ile 

elde edilir. Yapıda bulunan akrilonitril ve bütadien oranlarına bağlı olarak NBR kauçuğun fiziksel ve mekaniksel özellikleri 

değişmektedir. NBR kauçuğun polar özelliğinden dolayı yağ, solvent ve aşınma dayanımı oldukça iyidir. Formdaki 

akrilonitril oranı arttıkça soğuk direnci azalırken yağ direnci artmaktadır. Sızdırmazlık elemanlarının birçoğu için önerilir ve 

yoğun kullanım alanına sahiptir. Hem kükürt hem de peroksitli sistemler ile vulkanize olabilmektedir. Bu çalışmada 

vulkanize olmuş NBR kauçuğun aşınma direncinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Aşınma özelliği ile diğer fizikomekaniksel 

özellikler arasındaki bağıntı da incelenmiştir. Bu amaçla prosesteki kür sistemleri, kullanılan NBR kauçuk türü ve dolgu 

parametrelerinin aşınma değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Hem peroksit hem de kükürt vulkanizasyon sistemlerinin aşınma 

değeri üzerine etkisi incelenmiştir. Dolgu tür ve miktarları, kauçuk tür ve konsantrasyonları ile formüller geliştirilip ürün test 

sonuçlarına bakılmıştır. Geliştirilen reçete kombinasyonlarında vulkanize olmamış ürünlerin reometre testi yapılmış, 

minimum ve maksimum viskozite, optimum pişme süresi, değerleri ölçülmüştür. Vulkanize olmuş ürünlerin ise yoğunluk, 

aşınma direnci, kalıcı deformasyon, sertlik, yırtılma, kopma mukavemeti, kopma uzama testleri yapılmıştır. Vulkanize olmuş 

ürüne deterjan, saf su, yakıt, gres, yağ ve su buharında yaşlandırma testleri de uygulanmıştır. Yaşlandırma sonrası sertlik 

değişimi  (%), kopma mukavemeti değişimi (%), kopma uzama değişimi (%), hacimsel genleşme değişimi (%) ve yırtılma 

mukavemeti değişimi (%) ölçülmüştür. Yapılan test sonuçları aşınma değerleri öncelikli olarak karşılaştırılıp yorumlanmıştır. 

Haf ve Fef  karbon dolgular ile  nitril kauçuğun belirli oranlarda kullanılmasıyla elde edilen ürünün aşınma dayanımı 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elastomer, nitril, aşınma, dolgu, peroksit vulkanizasyonu, kükürt vulkanizasyonu 

1. Giriş ve Kuramsal çerçeve 

Sızdırmazlık elemanlarının üretiminde en çok tercih edilen malzemeler elastomer malzemelerdir. Elastomerin bir diğer adı 

ise makromoleküler malzemelerdir. Elastomerler yüksek molekül ağırlıklı, uzun zincirli, amorf yapılı polimer malzemelerdir. 

Elastomerler kür edilmediklerin de hamur yapıdadırlar. Bu formlarında uzama ve  esneklik özelliklerine sahip değildirler. 

Elastomerlerin belirtilen bu özelliklerini değiştirmek için yüksek molekül ağırlıklı yapılarla, birbirlerine kimyasal çapraz 

bağlarla bağlanırlar. Bu bağlanma yüzlerce karbon atomunun birbirine yeterli bağ oluşum enerjisi ile bağlanmasıyla oluşur ve 

bu bağ oluşumuna vulkanizasyon veya kür adı verilir [4].  Elastomer malzemelerin tercih edilmelerindeki önemli sebep 

belirli sınırlar dahilindeki yükler altında şekil değiştirmeleri ve yük kalktığında ilk baştaki şekil ve ölçülerine hızlı bir şekilde 

geri dönebilmeleridir. Elastomerleri daha geniş bir şekilde ‘‘düşük sıcaklıklarda sert yapıya sahip olan, çok yüksek 

sıcaklıklarda dahi yoğun akışkan özellikler göstermeyen, oda sıcaklığından, ayrılma sıcaklığına kadar geniş alanda elastik 

özellikler gösteren çapraz bağlanmış (yani vulkanize olmuş) polimerik malzemeler’’ olarak tarif edebiliriz [5,6]. 

Çapraz bağlanabilme özelliği vulkanizasyonla açıklanabilir (Şekil 1). Vulkanizasyon, kauçuğun kimyasal yapı değişikliğine 

uğrayarak ve geri dönüşümsüz olarak elastik özelliklere sahip olma durumudur. Vulkanizasyondan önce plastik özellikler, 

vulkanizasyon sonrası, yerini yüksek elastik özelliklere bırakır [7].  

 

Şekil 1: Çapraz bağ ve elastomer yapı. 
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Elastomerler doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olmak üzere iki gruba ayrılır. Çalışmamızda kullanılan nitril kauçuk sentetik 

grubuna girmektedir. Yapay olarak üretilirler. Bir monomer olan Bütadien’in  (C4H6) polimerizasyon işlemi ile sentetik 

kauçuk (polimer) elde edilmektedir. Doğal kauçukla sentetik kauçuk karşılaştırıldığında, sentetik kauçuklar daha uzun ömre 

sahiptir. Sentetik kauçuklar yağ, asit ve diğer kimyasallara karşı daha fazla dayanım gösterirler. En önemli sentetik 

kauçuklardan bazıları butadien, stiren-bütadien, neopren / polikloropren, polisülfür kauçukları, akrilonitril- bütadien kauçuğu 

ve silikondur. Birçok sentetik kauçuk sahip oldukları özellikleri sebebiyle doğal kauçuk yerine kullanılmıştır. Birçok 

endüstriyel uygulamada tercih edilen, yağa ve grese dayanıklı keçe malzemesi NBR kauçuktur. Yapısal olarak diğer 

elastomerlerden daha güçlüdür. Kimyasal olarak nitril, butadien ve akrilonitrilin bileşiminden oluşur. NBR’ nin özelliklerini 

nitril oranı ve viskozitesi belirler. Nitril oranı %18’den %48’ e doğru attıkça petrol esaslı yağlara, hidrokarbonlara, sıcaklığa, 

sertliğe karşı direnci artar. Aynı zamanda nitril içeriği azaltılırsa düşük sıcaklıklarda esneklikte azalır Nitril, doğal kauçuğa 

kıyasla daha iyi yağ direncine, düşük sıcaklık esnekliğine, aşınmaya direnç ve esnekliğe sahiptir.  

Avantajları : • Yağ, gres ve suya karşı dirençlidir. 

• Yüksek kopma mukavemetine sahiptir.  

Dezavantajları ise: • Kimyasallara karşı dirençli değildir. 

 • Yüksek sıcaklıklarda sertleşme gösterirken, düşük sıcaklıklarda ise dirençli değildir. 

Kauçuk formülünde yer alan maddeler proses özellikleri, son üründen beklenen özellikler ve maliyet gibi özellikleri kontrol 

etmede kullanılırlar. Bunlardan dolgu maddelerini, siyah ve beyaz dolgu maddeleri olarak iki gruba ayırmak mümkündür. 

 • Aktif dolgu maddeleri: karbon siyahı ve silikalardır. 

• Yarı aktif dolgu maddeleri : sodyum alüminyum silikat, kalsiyum silikat, talk, kaolin  

• İnaktif dolgu maddeleri: kalsiyum karbonat. 

Dolgu maddelerinin tane büyüklüğü ve dağılımı, kauçuğun fiziko-mekaniksel özelliklerini güçlendirmesi yönünden en 

önemli parametrelerden biridir. Dolgu maddelerinin tane büyüklüğü, nanometre cinsinden ifade edilmektedir. Çalışmamızda 

elastomerde dolgu miktar (Şekil 2) ve yapı değişikliği sağlayarak formüller geliştirilmiştir.  

 

 

Şekil 2: Farklı tip ve boyuttaki karbon siyahı dolgular.  

Keçenin işlevini yerine getirebilmesi için gerekli çalışma şartlarını sağlaması gereklidir. Mil, keçe yuvası, yağlama, sıcaklık 

ve basınç keçenin çalışma performansını etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Keçe dudağındaki ısı, 

sürtünmeye bağlı olarak artar. Yüksek çalışma sıcaklıkları dudakta yaşlanmayı hızlandırırken, keçe dudağı performansını ve 

mili etkilemektedir. Sürtünme nedeniyle açığa çıkan ısı, çevresel hız, çapsal yük, mil yüzey kalitesi ve yağlamaya bağlıdır. 

Çapsal yük, mil çapı, dönme hızı, keçe malzemesi, ortam gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak her keçe için belli sınırlar içinde 

olmalıdır. Çapsal yük azaldıkça keçenin mile uyguladığı kuvvet azalacak ve sızıntı başlayacaktır. Çalışmada sızdırmazlık 

elemanı için önemli testlerden olan aşınma üzerinde durulmuştur. Sürtünme ve aşınma ne kadar az ise yağ keçesinin ömrü o 

kadar uzun olacaktır. 

2. Amaç 

Sızdırmazlık ve triboloji düşünüldüğünde aşınma önemli bir parametredir. Dinamik çalışan bir yağ keçesinde sızdırmazlığı 

sağlayan keçe dudağındaki aşınma ile keçenin mile uyguladığı çapsal yük düşecek ve yağ keçesinin işlevi azalacaktır. 

Proseste kullanılan vulkanizasyon-kür sistemleri ve dolgu karbon (C-siyahı) parametrelerinin aşınma değeri üzerine etkisi 

incelenmiştir. Aşınma değeri iyileştirilmiş malzeme geliştirildiğinde gerek dinamik gerekse statik ortamlarda herhangi bir 

malzeme maruziyeti olsun veya olmasın sızdırmazlık elemanının ömrünün uzayacağı öngörülmektedir. 

Kauçuk vulkanizasyonunda çeşitli dolgular kullanılmaktadır. En önemli dolguyu oluşturan karbon siyahını birçok çeşidi 

mevcuttur. Bu çalışmada iki farklı proses ile üretilen iki ayrı tanecik boyutuna sahip dört farklı karbon siyahları önemli 

değişkenleri oluşturmaktadır. Karbon siyahı türleri üç farklı kauçuk türü ve iki tip kür sistemi ile değişik kombinasyonlarda 

formüle edildi. Çalışmada üç farklı tip nitril butadien kauçuk kullanılmıştır. Bu farklı kauçuk tiplerinde akrilonitril içeriği her 

bir üründe farklıdır. Bu farklar nihai vulkanizata farklı fiziko-mekaniksel özellikler olarak yansır. İki farklı kür sistemi ile 

elde edilen ürünlerin fiziko-mekaniksel özellikleri karşılaştırılmıştır.  

Haf Fef 
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3. Yöntem 

Dört tip karbon siyahı ,üç farklı nitril kauçuk ve iki tip kür sistemi ile yirmi dört farklı reçete hazırlanmıştır. Hazırlanan her 

bir formülün vulkanize olmamış ürününde mooney viskozite, mooney pişme süresi, reometre testleri yapılırken, vulkanize 

olmuş ürününde başta aşınma olmak üzere sertlik, yoğunluk, deformasyon kopma mukavemeti, yırtılma dayanımı, kopma 

uzama testleri yapılmıştır. Ek olarak vulkanize olmuş üründe deterjan, su buharı, saf su, yakıt, gres ve yağ yaşlandırma 

testleri uygulanmıştır. Her test üç tekrar çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

4. Bulgular 

Yirmi dört farklı formülasyon da farklı karbon siyahları ile farklı NBR kauçuk tipleri değerlendirildiğinde Haf türleri ile 

formüle edilen  tüm reçetelerde en iyi aşınma değeri gözlenmiştir. Kür sistemleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde kükürt ile 

vulkanize olmuş üründe aşınma değerinin her zaman peroksitli sistemdeki aşınma değerinden daha düşük olduğu 

gözlenmiştir. 

 

Şekil 3: Kükürt ile vulkanize olmuş üç farklı nitril kauçuk ve dört farklı karbon siyahına ait aşınma değerleri. 

 

Şekil 4: Peroksit ile vulkanize olmuş üç farklı nitril kauçuk ve dört farklı karbon siyahına ait aşınma değerleri. 

Peroksit kür sistemi ile elde edilen ürünlerin uluslararası test sıvılarında yapılan yaşlandırma testlerinde aşınma değeri 

konusunda daha üstün değerler elde ettiğimiz kükürt kür sistemi ile elde edilen ürünlerle yapılan yaşlandırma testlerinden 

daha stabil değerler elde edilmiştir. Aşağıdaki tablo reçete denemelerimizde aşınma değerinin daha iyi olduğunu 

gözlemlediğimiz Haf karbon siyahı ile olan çalışmaları içermektedir. 
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Şekil 5: Kükürt ve peroksit vulkanizasyon ürünlerinin test sonuçları 

5. Sonuçlar 

Yapılan çalışmalar sonucunda nitril kauçuğun moleküler yapısının farklılığının aşınma değerini etkilediği görülmüştür. 

Kauçuk türünü sabit tutarak karbon siyahını değişken atadığımızda belirgin olarak Haf karbonunun kullanıldığı üründeki 

aşınma dayanımı değerinin diğer Fef karbonunun kullanıldığı üründen daha iyi değerlere sahip olduğu görülmüştür. 

Aynı reçeteler iki ayrı kür sisteminde hazırlandığında ve test edildiğinde kükürt kür sistemi ile elde edilen ürünlerin aşınma 

dayanımının daha iyi olduğu gözlenmiştir. Fakat aynı reçete ve testlerin yaşlandırma test sonuçları değelerlendirildiğin de 

peroksit  kür sistemi ile hazırlanan ürünlerin kükürt kür sistemi ile hazırlanan ürünlere oranla daha iyi ve stabil sonuçlar 

verdiği görülmüştür. 
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PROPOLİS YÜKLÜ MİKROKÜRELER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KRİYOJEL 

MEMBRANLARDAN KONTROLLÜ İLAÇ SALIMI 

Hazal Işın Çayhan1, Ceren Haktanir2 

1Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Ankara/TÜRKİYE 

hazalisin@gmail.com 

2Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Ankara/TÜRKİYE 

  ceren.oktar@gazi.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada amaç; transdermal ilaç etken maddesi olarak kullanılacak olan propolisi PVP-CMC mikrokürelere yükleyerek, 

en iyi salım oranlarına sahip olanları , PHEMA kriyojele entegre edilmesiyle, salıma etkisini araştırmaktır. Böylelikle 

optimum değerlerin sağlandığı haliyle, propolis yüklü bir yara örtüsü oluşturulması amaçlanmıştır.  

Toz halde alınan 3g propolis, mekanik karıştırıcı da %96’lık etanol ile 17 saat karıştırıldı. Macun haline gelen propolis 75 ml 

etanolle seyreltilerek 90dk manyetik karıştırıcı da karıştırılarak süzüldü. Elde edilen çözelti PVP/NaCMC mikrokürelere 

etken ilaç maddesi olarak yüklendi. PVP/NaCMC polimerik mikroküreler emülsiyon çapraz bağlama yöntemiyle, 

PVP/NaCMC, İlaç/Polimer oranları ile çapraz bağlama süresi değişken kabul edilerek 11 ayrı numune hazırlandı. 

Mikrokürelerin denge şişme değerini ve PVP/NaCMC oranının, mikrokürenin denge şişme değerine etkisini görebilmek için 

farklı oranlarda PVP/NaCMC içeren boş mikroküreler hazırlandı. Boş mikrokürelerin denge şişme değerleri PVP/NaCMC 

oranlarının 2/1;1/1;1/2 olduğu durumlar için sırasıyla, %37, %27, %15 bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Kontrollü İlaç Salımı, Propolis, PVP-CMC mikroküre. 
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Özet 

Bu araştırma, Horoz Karası, Italia, Red Globe, Trakya İlkeren ve Yalova İncisi üzüm çeşitlerinde kış gözü verimliliğini 

belirleyerek, en uygun budama yükünü (şarj) tavsiye edebilmek için yürütülmüştür. Arazide, kış budamasında omca üzerinde 

her çeşitten 15 gözlü, 10’ar adet bir yıllık sürgün bırakılmıştır. Serada, kış budamasında omca üzerinde her çeşitten 15 gözlü, 

10’ar adet bir yıllık sürgün alınarak ithal torf bulunan viyoller içine tek gözlü çelikler halinde dikilmiştir. Çeşitlere ait göz 

verimliliği, gözlerin uyanmasından sonra sürgün üzerindeki salkım taslaklarının sayılması ile belirlenmiştir. Arazi ve seradan 

elde edilen veriler birlikte değerlendirildiğinde, optimum verim alabilmek için tüm çeşitlerin 4.-5. göz üzerinden budanması 

tavsiye edilebilir bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bir yıllık sürgün, Kış gözü, Somak sayısı, Kış budaması 

 

 

 

 


