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ÖNSÖZ
Mühendisliğin geçmişi insanoğlunun içindeki merak duygusu kadar
eskidir. Atalarımız doğanın sunduğu malzemeleri ve sahip olduğu
güçleri, tıpkı bizim bugün yaptığımız gibi insanlığın yararına
kullanmaya ve kontrol altına almak için çalışmışlardır. Mühendislerin
bu çabaları, onların toplum içerisinde "toplumun ihtiyaçlarını”
karşılamak gibi bir misyonu üstlenmelerine neden olmuştur.
Hayatımızı aydınlatan buluşların birçoğu mühendisliğe gönül veren
araştırmacıların başarılı gayretleri sayesinde günümüze ulaşmıştır.
Günümüz araştırmalarının da geleceğe ışık tutacağı, değerli bilim
insanlarının gayretli çalışmaları ile aşikardır. Günümüzde hukuktan
ekonomiye,

sağlıktan

teknolojiye

kadar

her

alanda

birtakım

problemler ortaya çıkmakta ve bu sorunların ele alınarak çözüm
önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitap, günümüz teknolojik bakış
açısıyla yapılmış olan teorik ve uygulamalı çalışmaları bilim ve
mühendislikteki

son

teknolojik

yenilikler

ve

eğilimler

ile

harmanlayarak sunmaktadır.
Bu kitabın bölümlerinde tartışılan ve sunulan konular, mühendislik
alanındaki geniş bir konu yelpazesini ve araştırma yöntemlerini
kapsamaktadır. Kitap sekiz bölümden oluşmaktadır: biyotaklit
yöntemiyle

insansız

deniz

yüzey

aracı

tasarımı,

gemilerin

havuzlanması ve havuzlama sırasında oluşan kazaların analizi,
doğrudan satış işlevli endüstriyel soğutma sistemlerinde enerji
verimliliğinin arttırılması ve çevresel etkilerinin azaltılması, esans
yağlarının gıda sanayinde aroma verici olarak kullanımı, betonarme
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binalara etkisi açısından geçmiş depremlerin incelenmesi ve önleme
yaklaşımına yönelik olarak yapılması gerekenler, kenevir bitkisinin
inşaat

mühendisliğinde

kullanım

alanları,

günümüz

öğütme

teknolojisinde karşılaşılan temel zorluklar ve çözüm önerileri,
durağan olmayan ve doğrusal olmayan zaman serilerine HilbertHuang dönüşümü’nün uygulanması, antibakteriyel tekstiller ve üretim
yöntemleri, klonal seçim ilkesi tabanlı yara iyileşme algoritması
kullanılarak optimum PID kontrolör tasarımı.
Bu kitap akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılar için bilim ve
mühendislik sorularını ele almak için gerekli bilgi ve teorik araçlar
sunmaktadır. Farklı alanlardan oluşan bu kitabın akademisyenler ve
araştırmacılar için bir kaynak olacağına inanıyorum. Bu önemli eserin
hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, kitabın okuyucularına
faydalı olmasını dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Abdul
Vahap Korkmaz
Ağustos,
2021
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GİRİŞ
Hem kıyı hem de açık deniz alanlarındaki petrol ve doğal gaz
kaynaklarının belirlenmesi, hem de deniz yapıları, denizaltı boru
hatları, limanlar gibi mühendislik projelerinin gerçekleştirilmesi için
gerekli olan jeomorfolojik, jeolojik ve jeofizik araştırmalar, araştırma
gemileri veya bu amaçlar için donatılmış küçük tekneler tarafından
sürdürülürken, bu sırada kapsamlı insan emeğine ihtiyaç duyulur. Bu
geleneksel

yöntemde

araştırmalar

yapılırken,

ölçümlerin

doğruluğunun azalması, yönetim ve araştırma maliyetlerinin hızla
artması, araştırma sürelerinin uzaması, can ve mal emniyetine yönelik
risklerin yükselmesi gibi sakıncalar söz konusu olmaktadır. Bu
nedenlerden dolayı, son yirmi yılda üniversitelerde ve araştırma
topluluklarında, otonom veya insansız yüzey araçlarının (OYA/İYA)
yoğun çalışmalarla geliştirildiğine tanık olmaktayız.
İnsansız

Yüzey

Araçları

(İYA),

denizlerin

ve

okyanusların

derinliklerinden ayrıntılı oşinografik, sismik ve jeolojik veriler
toplamak için önemli fırsatlar sağlar. İYA'lar için en önemli tasarım
faktörü, araçların stabilite karakteristiklerini bozmadan maruz
kaldıkları toplam direnç kuvvetlerini azaltmak ve sevk verimliliğini
artırmaktır. Bir İYA'nın gövde toplam direncinin kesin tahmini, belirli
bir motor güç gereksinimi aralığını ve dolayısıyla aracın çalışma
rotasını belirlemede en temel faktördür.
Bu çalışmada, tasarlanacak İYA'nın gövde direncini tahmin etmek için
önce Begovic ve diğerlerinin (2015) çalışması ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Bu çalışmada, SWATH (Swath Waterplane Area Twin
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Hull) tekne konseptinin farklı hidrodinamik yönleri ele alınmış ve bu
tasarımdan kaynaklanan avantajları ve kritik konuları tartışılmıştır.
Ayrıca detaylı simülasyonlar yapılmış ve elde edilen simülasyon
sonuçları, yapılan model havuz deneyleri ile doğrulanmıştır.
Qian ve diğ. (2015), eğimli dikmeler (strut) ile küçük su hattı enkesit
alanına sahip çift gövdeli (SWATH) bir tekneyi, sayısal ve deneysel
yöntemlerle incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, teknedeki eğimli
dikmelerin, dikey dikmelere sahip bir SWATH tekne ve bir katamaran
ile karşılaştırıldığında, daha gelişmiş denizci özellikler sergilediğini
göstermektedir. Alves ve diğ. (2006) tarafından hazırlanan bir
çalışmaya konu olan DELFIM isimli araç, deniz verileri toplamak ve
denizaltındaki bir araç ile bir destek gemisi arasında akustik bir röle
görevi yapmak için Institute for Systems and Robotics ve Instituto
Superior Tecnico (Portekiz) tarafından geliştirilen otonom bir deniz
yüzey aracıdır. Dunbabin ve diğ. (2009) tarafından hazırlanan başka
bir çalışmada, iç sularda, göletlerde seyretme özeliğine sahip ve çeşitli
su kalitesi özelliklerini ve sera gazı emisyonlarını ölçebilen yeni bir
otonom deniz yüzey aracı incelenmektedir. 4,88 m uzunluğundaki
güneş

enerjisiyle

çalıştırılan

katamaran,

ölçülmesi

amaçlanan

değerleri hareket halindeyken su sütunu boyunca toplayabilmektedir.
Othman (2015) tarafından hazırlanan makalede, otonom deniz
araçlarının

çeşitli

deniz

koşullarında

operasyon

yapabilme

yeterlilikleri ve bu araçların yaygınlaşmasına olanak tanıyan ileri
teknolojiler tartışılmıştır. Codiga (2015) tarafından hazırlanan
çalışmaya konu olan SCOAP adlı araç, kıyı boyunca ölçümler yapan,
kıyı ve açık denizde çoklu disiplinli oşinografik incelemeler için
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tasarlanmış otonom bir katamaran tipi yüzey aracıdır. Bu deniz
aracının, örnekleme gereksinimlerini karşılamak ve güçlü akımlar,
karmaşık batimetri ve yoğun gemi trafiği gibi operasyonel zorlukları
aşmak için tasarlanmış bir araştırma platformu olduğu, bu tip araçların
bilimsel çalışmalarda, diğer tipteki örneklere kıyasla önemli bir
maliyet avantajı sunduğu ifade edilmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı, 1.000 m derinliğe kadar deniz dip
yapısının ve denizlerin altındaki yerküre katmanının jeomorfolojik,
jeolojik ve jeofiziksel yönlerini incelemek ve denizlerimizde
oşinografik araştırmalar yapmak için maksimum 10 kn hıza ve 2 kn
operasyon hızına sahip olacak şekilde uygun bir insansız deniz yüzey
araştırma aracı geliştirmektir. Bu aracın üzerine yerleştirilen yanal
yüzey tarama sonarı (side scan sonar) ve tek ışınlı ses üreteci (single
beam

echo-sounder)

ile

elde

edilen

verilerin,

karadaki

iş

istasyonundan gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanacaktır.
Böylelikle

teknede

personele

ihtiyaç

duyulmadan,

yüksek

çözünürlüklü ve üç boyutlu deniz tabanı morfolojik-jeolojik yapısını
araştırmak ve haritalarını hazırlamak, inşaat ve işletme aşamalarında
ise kıyı ve açık deniz sörveyleri yapmak mümkün olacaktır. İYA,
belirli bir zaman aralığı içinde yüksek enerji verimliliğiyle, çok düşük
maliyetli operasyonlar yürütecek ve bakım-onarımı ise kolaylıkla
yapılabilecektir.

7

MATERYAL VE YÖNTEM
Genel olarak bir akışkan içinde hareket eden nesneler, Reynolds
sayısına bağlı olarak iki bileşenden, yani viskoz basınç ve sürtünme
direnci içeren viskoz direnç kuvvetine maruz kalırlar. Bu nesneler
akışkanın serbest yüzeyinde yüzüyorlarsa, Froude sayısına bağlı
olarak dalga direncine de maruz kalırlar. Bu nedenlerden dolayı
insansız yüzey araçları, viskoz ve dalga direnci açısından uygun
hidrodinamik forma ve yüzey özelliklerine sahip olmak zorundadırlar.
Tasarlanacak İYA, SWATH formunda bir tekne olduğundan, bu
araştırmada yapılan HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,
Computational Fluid Analysis; CFD) analizlerinin validasyonu için iki
torpido formlu sephiye elemanı ile dört dikmeden oluşan bir SWATH
tekne

formu

seçilmiştir

(Şekil

1-2).

Bu

çalışmadaki

tüm

simülasyonlarda uygulanacak HAD yöntemini doğrulamak için,
Begovic ve diğerleri (2015) tarafından yayımlanan eserdeki SWATH
tekne modelinin eşdeğeri modellenmiş ve analiz edilmiştir (Şekil 1-5).
Simülasyonlardan elde edilen sonuçlar, Begovic ve diğ. (2015)
tarafından

gerçekleştirilen

bu

tekne

modelinin

deneyleri

ile

doğrulanmıştır (Şekil 2-6). SWATH gemi modeli serbest deniz
yüzeyinde çalışacağından, direncin üç bileşeni, yani sürtünme ve
viskoz basınç ile dalga direnci eşzamanlı olarak ortaya çıkar. Şekil 3,
SWATH gemisinin doğrulamada kullanılan modelini gösterirken,
Şekil 4 ve 5, sırasıyla analiz edilen sistemin tanımlı analiz hacmini
(domain) ve ağ yapısını vermektedir. Şekil 6, bu çalışmada
gerçekleştirilen HAD analizlerinin sonuçları ile Begovic ve diğ.
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(2015) tarafından gerçekleştirilen deney sonuçlarının birbirleriyle çok
iyi bir uyum içinde olduğunu göstermektedir.

Şekil 1. SWATH tekne (Begovich ve diğ, 2015)

Şekil 2. Begovich ve diğ. (2015) ait çalışmanın model deneyi

9

Şekil 3. Modellenen SWATH tekne

Şekil 4. SWATH teknenin tanımlı analiz hacmi
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Şekil 5. SWATH teknenin ağ modeli

Şekil 6. SWATH tekneye ait test ve HAD analizinin toplam direnç sonuçları
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Bu çalışmada, ağırlıklı olarak biyotaklit (biomimicry) yöntemi
kullanılarak SWATH tekneye ait sephiye formlarının geliştirilmesinde
olgun

gagalı

bir

balina

(ziphius

cavirostris)

formundan

yararlanılmıştır. Çünkü bu balinalar su altında çok iyi yüzücüdürler
(Şekil 7). Biyotaklit veya biyomimikriyi araştırmasında açıklayan
Genç (2013) çalışmasında şu tanımlamayı yapmaktadır: “İnsan,
problemlerinin çözümü için esin almak (kimi zaman da taklit etmek)
üzere doğanın işleyişini, modellerini, sistemlerini, süreçlerini ve
bileşenlerini inceler. Bu incelemenin sonucunda yeni çözümler için
ipuçları bulmaya çalışır.

…. biyomimikri, doğanın aklını (akıl

sistematiğini) aramanın bilimidir”. Kuşkusuz, biyomimikri ve
biyomimetik

kavramları

karıştırılabilmektedir.

Kuday

(2009)

“biyomimikri biyomimetik alanından etkilenir, kullandıkları şeyler
aynıdır, ancak aralarındaki tek fark biyomimikrinin bir tasarım
anlayışı olarak kullanılmasıdır” demektedir.
Bu bağlamda, bu araştırma kapsamında, Begovich ve diğ. (2015)
tarafından tasarlanan iki torpido şeklindeki sephiye elemanına sahip
bir İYA modeline (İYA-0) ek olarak, yukarıda ifade edilen gagalı
balina formundan yararlanılarak, biyotaklit yöntemiyle ikinci bir
sephiye formu geliştirilmiştir (İYA-1) (Şekil 8-9). İzleyen aşama, bu
modelin baş kısmı, bir elipsoid ile değiştirilerek formda iyileştirmeler
yapılmış ve bu yöntemle İYA-2 tipi elde edilmiştir (Şekil 10). Farklı
sephiye formlarına sahip tüm SWATH tekneler yaklaşık aynı
uzunluklarda olup eşit deplasman hacimlerine sahiptir. Tüm İYA’ların
detaylı HAD analizleri STAR CCM+ (Simulation of Turbulent Flow
in Arbitrary Regions - Computational Continuum Mechanics, C++
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based) ticarî yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve elde edilen
sonuçlar karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.

Şekil 7. Gagalı balinanın modellenmesi (Ziphius Cavirostris)
Şekil 8-11, SWATH teknelerin farklı sephiye elemanlarıyla, yani
torpido şekilli ve olgun gagalı balina formu ile bu formun
iyileştirilmiş versiyonundan oluşan modellerini ve analiz edildikleri
tanımlı analiz hacimlerini (domain) göstermektedir. Böylece, İYA'ları
bu

farklı

sephiye

formları

ile

birlikte

hidrodinamik

olarak

karşılaştırmak mümkün olmuştur. Gagalı balinalar, 11-12 km/h'lik
azami hıza ulaşabildikleri için, farklı sephiye elemanlarına sahip tüm
İYA'ların

optimum

hızları,

birbirleriyle

karşılaştırılabilmeleri

amacıyla 5 m/s olarak belirlenmiştir (Naughton, 2012).
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Şekil 8. Orijinal sephiye modeli (İYA-0)

Şekil 9. Gagalı balina modeli (İYA-1)
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Şekil 10. Gagalı balinanın geliştirilmiş modeli (İYA-2)

Şekil 11. İYA-2’ye ait domain
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MODELLERİN ANALİZİ
Begovich ve diğerlerine (2015) ait SWATH gemi konsepti
kullanılarak uygulanan HAD yönteminin başarılı bir şekilde
doğrulanmasından sonra, yukarıdaki bölümde ele alınan üç modelin
tümü, STAR CCM+ "Shear Stress Transport k – ω türbülans modeli"
(SSTKW) kullanılarak sayısal olarak analiz edilmiştir (Şekil 11-18).
Çünkü, SSTKW modeli, türbülanslı kayma gerilmesinin taşıma
etkilerini hesaplamak için değiştirilmiş bir türbülanslı viskozite
formülasyonu ve algoritma içerdiğinden, bu modelleme türünün
genellikle ters basınç gradyanı altında ayrışmanın (separation)
başlangıcını ve boyutunu doğru tahmin etmesi söz konusudur. Ayrıca
bu model, cidara yakın bölgelerde standart k-ω türbülans modelini ve
bununla birlikte cidara uzak bölgelerde ise dönüştürülmüş k-ε
modelini etkinleştiren bir karışım fonksiyonunu içerdiğinden türbülans
analizlerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilir (Menter, 1994;
Gürsel ve Taner, 2019).
Tüm

tasarımların STAR CCM+

yazılımı ile yapılan HAD

analizlerinden elde edilen toplam direnç sonuçları, formları farklı
olmakla birlikte her üç tasarımın da yaklaşık olarak aynı direnç
kuvvetlerine maruz kaldığını göstermektedir (Şekil 18). Dolayısıyla,
her üç modelin gövde yüzeylerinde nispeten benzer basınç ve son iki
modelde (İYA-1 ve -2) benzer türbülanslı kinetik enerji dağılım
alanları oluşmaktadır (Şekil 12-17).
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Şekil 12. İYA-0 ait toplam basınç dağılımı

Şekil 13. İYA-1 ait toplam basınç dağılımı

Gagalı balinanın gövde formuna benzer şekilde, İYA-1'in sephiye
elemanı aynı koşullar altında modellenmiş ve analiz edilmiştir (Şekil 7
ve 9). İYA-1 olarak isimlendirilen olgun gagalı balina formuna sahip

17

sephiye elemanının baş kısmı elipsoid form ile daha da geliştirilmiş ve
yeni

sephiye

elemanına

sahip

deniz

aracı

İYA-2

olarak

adlandırılmıştır (Şekil 10). Şekil 12-18'den görülebileceği gibi, bu
yeni formun toplam direnci, önceki forma (İYA-1) kıyasla yaklaşık
%3 oranında ilk forma göre ise (İYA-0) %13,5 oranında azalmış
durumdadır.
Bu modellerin basınç ve türbülanslı kinetik enerji dağılım alanları,
farklı türbülans dereceleri nedeniyle kıç omuzluk ve kıçta farklı
derecelerde ortaya çıkmaktadır, ancak İYA-2'de bu dağılımların İYA1'den daha iyileşmiş bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Şekil
15-18). Bu modelin kıç bölgesinde, diğer modellerin kıç bölgelerine
göre önemli ölçüde daha az türbülans oluşmaktadır (Şekil 17 ve 18).

Şekil 14. İYA-2’ye ait toplam basınç dağılımı
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Şekil 15. İYA-0’a ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı

Şekil 16. İYA-1’e ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı
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Şekil 17. İYA-2 ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı

Şekil 18. Tüm modellerin HAD analizlerinin toplam direnç sonuçları
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SONUÇLAR
Bu çalışma, deniz dibinin jeomorfolojik, jeolojik ve jeofiziksel yapısı
ile denizlerin altındaki yerküre katmanları ve bunun yanı sıra
denizlerin oşinografik karakteristikleri üzerinde araştırmalar yapmaya
elverişli bir insansız yüzey aracı formu geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu aracın üzerine yerleştirilen yanal yüzey tarama sonarı (side scan
sonar) ve tek ışınlı ses üreteci (single beam echo-sounder) ile elde
edilen verilerin, karadaki iş istasyonundan gerçek zamanlı olarak
izlenmesi sağlanacak ve araçta personele ihtiyaç duyulmadan, yüksek
çözünürlüklü ve üç boyutlu deniz tabanı yapısını araştırmak ve
haritalarını hazırlamak, inşaat ve işletme aşamalarında ise kıyı ve açık
deniz sörveyleri yapmak mümkün olacaktır.

Bu nedenle, tasarım

formu olarak SWATH tekne tipi seçildiğinden uygulanacak HAD
yöntemini doğrulayabilmek için Begovic ve diğ. (2015) tarafından
geliştirilen SWATH tekne modeli belirlenerek, modellenip analiz
edilmiştir. Bu çalışma kapsamındaki HAD analizlerinden elde edilen
sonuçların Begovic ve diğ. (2015) tarafından gerçekleştirilen tekne
modelinin deney sonuçları ile başarılı bir şekilde doğrulanmasının
ardından, torpido biçimli (İYA-0), gagalı balina (ziphius cavirostris)
formlu (İYA-1) ve elipsoid baş formu ile değiştirilmiş gagalı balina
formlu (İYA-2) sephiye elemanları ile oluşturulmuş SWATH
modelleri üzerinde simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Tüm modeller
eşit ve 5,0 m3 hacimsel deplasmana sahip olup, ticarî bir yazılım olan
STAR CCM+ kullanılarak aynı koşullarda analiz edilmiş ve elde
edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
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Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, direnç karakteristikleri açısından
geliştirilen İYA-2 formunun, İYA-1’e kıyasla yaklaşık %3 oranında,
baz form olan İYA-0’a göre ise %13,5 oranında düşük değerlere sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellik, teknenin enerji tüketim değerlerini
azaltırken operasyon süresini de etkili oranda uzatabilecektir. Ayrıca
İYA-2 aracının, önceki formlardan daha fazla hacim içermesi, motor
ve ekipmanın yerleştirilmesi ve bakım ile onarımı açılarından önemli
bir üstünlük ortaya koymaktadır. Bunların dışında, bu yeni
geliştirilmiş form, olası hidrodinamik fenomenler nedeniyle sephiye
elemanları arasındaki mesafe açısından da optimize edilmelidir.
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GİRİŞ
Gemilerin rutin planlı bakım faaliyetleri ve pervane, şaft, şaft yatağı,
karina sac ve mukavemet elemanı deformasyonları gibi plansız
arızaları sebebiyle havuza alınması işlemine havuzlama faaliyeti
denilmektedir.
Gemiler,

havuzlama

faaliyeti

için

yüzer

ve

taş

havuzlara

alınmaktadırlar (Şekil 1). Yüzer havuzlar, pontonlardan meydana
gelen çelik bir yapı olup, bünyelerindeki tanklara su alarak belirli bir
derinliğe dalarlar. Daha sonra havuzlanacak gemiler, çekici vasıtalarla
manevra yaparak havuzlama projesinde belirlenmiş konumlarına
getirilirler. İzleyen aşamada yüzer havuz balast tanklarına almış
olduğu suyu pompalar vasıtasıyla boşaltarak çıkış vaziyetine geçer.
Taş havuzlar ise, kıyı kesimlerde belirli bölge kazılarak oluşturulmuş,
gemilerin giriş ve çıkışı için deniz tarafında kapak ile sınırlandırılmış
beton yapılardır.
Tersanelerde sık uygulanan bir faaliyet olan havuzlama faaliyeti
emniyet ve özellikle gemi stabilitesi açılarından hayatî öneme sahiptir.
Geminin

kızak

hazırlığı

aşamasından,

gemi

havuzdan

çıkış

manevrasına kadar geçen tüm aşamalarda emniyet tedbirlerine çok
dikkat etmek gerekmektedir. Bu işlemler sırasında gerek gemi
kaynaklı gerekse de havuz kaynaklı çeşitli kazalar oluşabilmektedir.
Bu kazaların nedenleri aşağıdaki gibi gruplanabilir:
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Şekil 1. Gemilerin Yüzer (üst) ve Taş Havuzlarda Havuzlanması (alt)

● Geminin havuzda bulunduğu sırada, gemiye dışarıdan ağırlık
transferi yapılması (ya da tersi) veya gemi içerisinde yük
kaydırılması

sebebiyle

stabilite

ve

ağırlık

dağılımının

değiştirilmesi sonucu geminin meyil/trim yaparak, sabit
olmayan yüklerin kayması ve alabora olması.
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● Geminin takarya diziliminin yanlış yapılması veya dayanım
hesaplarının yapılmaması sonucu geminin meyil yaparak
devrilmesi.
● Özellikle yüzer havuzlarda, havuz dalış veya çıkışında yanlış
balast operasyonu yapılması sonucu havuzun kırılması.
● Geminin havuza girişi veya çıkışı esnasında yapılan manevra
hataları sonucu gerçekleşen kazalar.
● Geminin havuzlama öncesi tanklarının gazdan arındırma
işlemine tâbi tutulmaması veya havuzda bulunduğu periyotta
gemide yanıcı-patlayıcı madde bulundurulması sonucu yaşanan
yangın ve patlamalar.
● Gemilerin onaylı tüm tasarım ve inşa planlarının gemi
yönetiminin elinde bulunmaması ve/veya tank planlarının ve
göstergelerinin gerçeği yansıtmaması.
Özellikle geminin havuza giriş ağırlık dağılımı ve stabilitesinin gemi
havuzdan çıkana kadar aynı kalması sağlanmalıdır. Bu hususlar göz
ardı edildiğinde kaza riski kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenlerden
dolayı ülkemizde ve dünyada hafif ve ağır kazalar yaşanmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Gemilerin havuzlanması ile ilgili çok sayıda bilimsel yayın
bulunmamaktadır. Konunun detaylı olarak ele alınmasında tersane
tecrübelerinden

de

faydalanılacaktır.

Bu

kapsamda

incelenen

Alankaya ve diğ. (2015) “Gemilerde Stabilite ve Havuzlama”
kitabında havuzlama süreci, havuzlama öncesi yapılması gereken
işlemler ve tüm havuzlama periyodunda adım adım uyulması gereken
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tedbirlere değinilmiştir.

Dry Dock şirketinin yayımlamış olduğu

“Dock Master Training Manuel (2005)”de havuzlama süreçleri,
takarya yükleme ve dayanım hesapları, stabilite hesapları, gemilerin
havuz üzerindeki yük dağılımı, havuzun su transfer operasyonu
detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Biran (2003) “Ship Hydrostatics and Stability” isimli kitabında ve T.
Yılmaz (2019) “Gemi Mühendisliği El Kitabı”nda gemilerin
yaralanma sonrasında durumlarının sağlıklı bir şekilde analiz
edilebilmesi için yaralanmanın gemi üzerindeki etkilerinin iyi
bilinmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yaralanma sonucu gemilerde
oluşan enine ve boyuna stabilite değişimleri ele alınmış ve bu
değişimlerin iyi bilinip, zamanında müdahale edilmesinin gemilerin
kurtarılabilmesi için son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca
farklı gemi tipleri için hem borda yaralanması hem de dip yaralanması
senaryolarında yaralı stabilite hesapları yapılmıştır. Türk Loydunun
yayımlamış olduğu “Askeri Gemi Kuralları Tekne Yapısı ve
Donanımı (2015) Cilt-5”de askeri gemiler için hasarlı durumdaki
stabilite detayları ile birlikte sunulmuştur. Burada yaralı stabilite
hesaplarını doğrudan etkileyen bölmeleme, yük durumu, yaranın
derinliği ve büyüklüğü faktörlerine değinilmiştir. Gemi yaralı
durumdayken meylettirici ve düzeltici kuvvet ve moment kollarını
hesaplarken rüzgâr, serbest yüzey etkisi vb. faktörlerin dikkate
alınması

gerektiği

vurgulanmıştır.

Bu

doğrultuda,

havuzlama

kazalarını ve gemilerin kaza anındaki hareketlerini analiz edebilmek
için, yaralı stabilite durumlarını iyi bilmek gerekmektedir.
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METOT
Bu çalışma kapsamında araştırmalar yapılırken, tecrübelerden ve
yayımlanmış kitaplardan faydalanılmış olup, gerçekleşmiş kaza
analizlerinin bir kısmında tersane çalışanları ile röportajlar yapılmış,
gazete ve dergi dokümanları kullanılmıştır. Araştırmada havuzlama
süreçlerine kısaca değinilerek, gerçekleşen ve haber, bilgi ve
fotoğraflarına ulaşılan kazalar ele alınmıştır.
i. Gemilerin Havuzlanması
Gemiler, raspa, boya, tekne sörveyi, şaft sörveyi gibi rutin planlı
bakım faaliyetleri ile pervane, şaft, şaft yatağı, karina sac ve
mukavemet elemanı deformasyonları gibi plansız arıza sebepleriyle
havuzlamaktadırlar. Gemiler tiplerine göre maksimum iki ile üç yıl
arasında değişen periyotlarla havuz onarımına tâbi tutulmaktadır.
Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’ne (SOLAS) göre
ticarî gemiler beş yıllık periyotlarda iki kez havuz bakımına tâbi
tutulmak zorundadır ve tekne sörvey süreleri 36 ayı geçmemelidir. Bu
da ticarî gemilerin maksimum 3 yıl süre içerisinde havuz bakımına
alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Askerî gemiler için bu süre ise
gemi tiplerine göre bir ile iki yıl arasında değişmektedir. Gemilerin
havuzlanması konusunu üç ana başlıkta inceleyeceğiz.
Örnek Bir Gemiye Ait Endaze Resmi Üzerinden Havuzlama Projesi
Oluşturulması ve Takaryaların Dayanım Hesabı
Havuz onarımına tâbi tutulacak gemilerin birçoğu havuzlama planına
sahipken, bazı eski gemilerde havuzlama planı bulunmamaktadır.
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Halihazırda

gemide

bulunan

havuzlama

planının

geminin

havuzlanacağı havuza uygun olmaması veya havuzlama planının
bulunmaması durumunda endaze planı kullanılarak havuzlama planı
hazırlanır. Havuzlama planını hazırlarken, takaryaların geminin dolu
postalarına denk gelmesi sağlanmalı ve takaryalar üzerine isabet eden
yük hesaplanmalıdır. Basma yükünün, emniyetli ve dayanım sınırının
altında kaldığı teyit edilmeli, eğer basma yükü dayanım sınırını aşıyor
ise, ekstra takarya eklenmelidir. Örnek olarak, havuzlama planı
bulunmayan “Fire Boat” adlı gemi için endaze planı kullanılarak
havuzlama planı hazırlanmıştır.
Fire Boat adlı geminin havuzlama planı hazırlanırken öncelikle
omurganın oturacağı merkez blok yüksekliği belirlenmiştir. Bu
yükseklik, omurgaya raspa ve boya uygulanması sırasında işçilerin
rahat çalışmasını mümkün kılacak şekilde belirlenmelidir. Merkez
blok yüksekliği için, eğer geminin omurga seviyesinden aşağı doğru
inen hayli derin sonar, salma, pervane vb. bir takıntı mevcut değil ise,
1500- 1700 mm arası bir değer belirlenir. Daha sonra merkez blok ve
yan bloklar dolu postalara denk gelecek şekilde konumlandırılır. Yan
bloklar konumlandırılırken, yalpa omurgası, parakete kılıcı gibi
takıntılar mevcut ise dikkat edilmelidir. Yan blok yarı genişlikleri de
belirlendikten sonra, geminin endaze planı kullanılarak yan blok
üzerine konulacak ağacın eğimi belirlenir. Böylece havuzlama planı
kabaca oluşturulmuş olur. En son olarak merkez ve yan bloklar
üzerine birim alana düşen tonaj hesaplanır ve ağacın maksimum
dayanım sınırını aşıp aşmadığı kontrol edilir. Gemilerde genel olarak
üç birim yükün merkez blok, bir birim yükün ise yan blok tarafından
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taşındığı kabul edilir. Fire Boat gemisi için takarya dayanım hesabı
Denklem 1-6’da verilmiştir:
Hesaba konu olan geminin deplasman tonajı

=340 ton olarak

alınmıştır. Merkez blok basma tonajı (WMerkez) ile merkez blokta birim
alana düşen basma tonajı (PMerkez) sırasıyla Denklem 1 ve 2
aracılığıyla belirlenir.
(1)
(2)

Denklem 2’deki AMerkez

ifadesi

merkez blok basma yüzey alanı olup,

Denklem 3 yardımıyla belirlenir. Bu denklemdeki nTkry takarya
sayısını, lTkry ve bTkry ise sırayla takaryaların boyu ve genişliğini ifade
etmektedir. Örnek hesapta bu değerler aşağıdaki gibi belirlenir.
(3)

Yan blok basma tonajı (WYanBlok) ile yan blokta birim alana düşen
basma tonajı (PYanBlok) sırasıyla Denklem 4 ve 5 aracılığıyla belirlenir.
(4)
(5)
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Denklem 5’deki AYanBlok ifadesi yan blok basma yüzey alanı olup,
Denklem 6 yardımıyla belirlenir. Bu denklemdeki nYnTkry yan takarya
sayısını, AYnTkry ise yan takaryaların yüzey alanını ifade etmektedir.
Örnek hesaptaki ilgili değerler aşağıda verilmiştir.
(6)

Sırayla çam ve meşe dolgunun maksimum basma dayanım değerleri
ise sırayla
2

ve

2

olarak verilmektedir.
Yukarıdaki takarya dayanım hesabına göre merkez blokta m2’ye düşen
tonaj, 133 ton/m2 ve yan blokta m2’ye düşen tonaj, 59 ton/m2 olarak
hesaplanmıştır. Bu değerler maksimum çam ve meşe dayanım
değerleri altında olduğundan havuzlama planı, emniyetli bir ağırlık
dağılımına sahiptir.
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Şekil 2. Fire Boat Gemisine Ait Endaze Planı Üzerinden Hazırlanmış
Havuzlama Planı

Havuzun ve Geminin Dalışa Hazırlanması
Gemiler havuza alınmadan bir hafta öncesinde tersane ve gemi
tarafından hazırlıklara başlanır. Havuzlama mühendisi gemiden
havuzlama planını ister, eğer yok ise havuzlama mühendisi ve tersane
tarafından endaze planı üzerinden havuzlama takarya planı hazırlanır.
Bu uygulama önceki bölümde yapılmıştır (Şekil 2). Daha sonra
havuzlama mühendisi havuzlama planını kullanarak, merkez ve yan
takaryaların konumlarını havuz üzerinde belirler. Kızakçı işçilerle
birlikte takaryaların belirlenmiş konumlara konulmasını ve ağaç
yüksekliklerinin ayarlanmasını sağlar (Şekil 2). İşlemler bittikten
sonra havuzlama mühendisi, havuzlama planı doğrultusunda ölçüleri
tek tek kontrol eder ve eksik veya hatalı bir husus var ise düzelttirir.
Takarya kontrolleri tamamlandıktan sonra havuzlama mühendisi
havuz güvertesi üzerinde bulunan yüzebilecek veya yer değiştirerek
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havuzlama emniyetini riske sokabilecek malzemeleri kontrol eder ve
çıkarttırır. Bu işlemler esnasında havuz personeli de havuzun mekanik
aksamlarını (valfler, pompalar, jeneratörler vb.) kontrol eder ve faal
olduğunu onaylayarak havuzlama mühendisine bildirir. Daha sonra
havuzlama

mühendisi

dalış

derinliğini

hesaplayarak,

havuz

personeline bildirir. Dalış derinliği hesabı Şekil 3’de gösterilmiştir.
Böylece tersane tarafından yapılması gereken hazırlıklar tamamlanmış
olur.

Şekil 3. Dalış Derinliği (d1+d2+d3+d4)

Dalma derinliği, geminin havuzlama planındaki en yüksek takarya
yüksekliği (d1), yaz şartlarında 0,3 m, kış şartlarında ise 0,5 m kabul
edilen emniyet payı (d2), geminin omurgası altında bulunan
takıntıların (sonar domu, salma, pervane vb.) derinliği (d3) ve geminin
havuzlama öncesi draft değeri (d4) toplanarak elde edilir (Şekil 3).
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Geminin havuzlanması öncesinde gemi personeli tarafından yapılması
gereken hazırlıklar kapsamında, öncelikle gemi sorumlusu, stabiliteyi
etkilemeyecek şekilde gemi tanklarındaki yakıtı ve diğer yanıcı
maddeleri gemiden boşaltır. Gemi ilgilisi havuzlama öncesinde
geminin meyilsiz olmasını sağlar ve gemi boyunun yüzde 1’ini
aşmayacak şekilde trimini ayarlar. Gemi bünyesinde bulunan hareket
edebilecek

malzemeler

gemi

personeli

tarafından

sabitlenir.

Havuzlama öncesinde eğer mevcut ise, katodik koruma sistemi
kapatılır. İlgili gemi personeli tarafından tüm denize iştirakli valfler
kontrol edilir ve çalışır durumda olduğundan emin olunur. Böylece
gemi havuzlamaya hazır hale gelir.
Tüm

yapılması

gereken

işlemler

ve

kontroller

geminin

havuzlanmasından önce yapılacak olan havuzlama toplantısında
konuşulur. Ayrıca toplantıda geminin havuzlanmasında risk teşkil
edebilecek tüm etmenler değerlendirilmelidir. Havuzlama toplantısı
sırasında geminin ilgili personeli (baş mühendis, ikinci mühendis)
geminin havuz öncesi deplasman tonajı ve stabilite durumunu
havuzlama mühendisine bildirir ve hesaplar birlikte kontrol edilir.
Daha sonra Tablo 1’de verilen kontrol listesi doldurulur. Karşılıklı
tüm hususların tam olduğuna mutabık kalındıktan sonra toplantı sona
erer.
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Tablo 1. Havuzlama Kontrol Listesi
No
1.

İşlem
Tankların doluluk durumu ve ağırlıkları, draft,
havuzlama anındaki deplasman bilgileri, yetkili
gemi personeli tarafından stabilite kitabına göre
hazırlanmış mıdır?

2.

Tankların doluluk oranı serbest yüzey etkisi
yaratmayacak şekilde midir? (Tam dolu veya boş)

3.

Baş/kıç draft arasındaki farkın gemi tam boyuna
oranı %1’i geçmekte midir?

4.

Havuza giriş/çıkış öncesi, cihaz ve sistemlerin
deniz
bağları
kontrol
edilerek
eksikler
tamamlanmış mıdır?

5.

Personel geçiş yolları neta mıdır?

6.

Gemi bünyesinde serbest, askıda yük var mıdır?

7.

Tüm personele havuzlama faaliyetinin riski ve
uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilmiş
midir?

8.

Havuzlama işlemi esnasında tüm kapı, kaporta ve
lumbuzlar kapalı durumda bulundurulabilecek
midir?

9.

Havuzlama işlemi öncesi gemi dahilinde onarım
için açılan ve kapatılmayan peç var mıdır, gemi
sızdırmazlığı tam mıdır?

10.

Acil aydınlatmalar faal midir?

11.

Tankların menhol kapakları kapalı mıdır?

12.

Geminin alabora olacağı meyil açısı 30 dereceden
fazla, GM’i pozitif ve 25 cm’nin üzerinde midir?

13.

Merkez takaryalar aynı hatta mıdır?

14.

Havuzlama resmine göre yan takaryaların gemi
boyuna konumu olması gereken yerde midir?

15.

Yan takarya yükseklikleri ve yarı genişlikleri
kontrol edilmiş midir?
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Hayır

16.

Havuzun dalma derinliği hesaplanmış ve havuz
personeline bildirilmiş midir?

17.

Geminin sancak, iskele ve boyuna yerinin
ayarlanacağı şaküller kontrol edilmiş midir?

18.

Havuz kreynleri sabitlenmiş midir?

19.

Havuz güvertesi neta mıdır?

20.

Kızak güvertesinde yüzebilecek veya dalış
faaliyetine mâni olacak malzeme var mıdır?

21.

Geminin takaryalara
hesaplanmış mıdır?

oturma/yüzme

derinliği

Geminin Havuzdan Çıkışı
Havuz onarımı tamamlanan gemilerin havuzdan çıkarılması öncesinde
yapılması ve kontrol edilmesi gereken birtakım işlemler mevcuttur.
Öncelikle havuzdan çıkış operasyonundan bir gün önce, tersane
personeli ve gemi ilgili personelinin katılımı ile havuzdan çıkış
toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda giriş toplantısında konuşulan
konulara ek olarak, gemide havuz sürecinde ağırlık değişimi olup
olmadığı teyit edilir. Eğer ağırlık değişimi olmuş ise, bu ağırlığın
meyil, trim ve GM (metasentrik yükseklik) değerine olan etkisi
hesaplanır. Eğer gemiye ağırlık giriş veya çıkışı olmuş ise, meyil
değerinin sıfır olması, trim değerinin gemi boyunun %1’inden az
olması ve GM değerinin pozitif ve 25 cm’den yüksek olması
gerekmektedir. Özellikle güncel GM değeri, geminin stabilite
kitapçığından, güncel deplasman ve draft değeri kullanılarak grafikten
okunmalı ve uygun olduğu onaylanmalıdır. Toplantıda son olarak,
Tablo 1’de belirtilen kontrol listesi doldurularak, geminin havuz
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çıkışına hazır olduğu konusunda taraflar mutabık kalır ve toplantı sona
erdirilir.
Havuz çıkış hazırlıkları toplantı sonrası tamamlanır ve son gün sabahı
tekrar kontrol

edilir. Havuz

çıkış işlemine

ait

hazırlıkların

tamamlamasının akabinde, gemi sahil bağlantıları (deniz suyu, tatlı su,
pis su ve elektrik bağlantıları) sökülür, dört adet açmaz halat ve iki
adet çapraz halat havuza giriş pozisyonunda olduğu gibi havuz ile
gemi ırgat ve babalarına bağlanır. Daha sonra havuz dalışa başlar.
Gemi takaryalardan kurtulmadan yani yüzmeden 0,5 metre dalma
derinliği öncesinde havuz dalışı durdurulur ve gemi jeneratörleri
çalıştırılarak karina, kiniştin valfi ve denize iştirakli diğer tüm
valflerin sıdırmazlık kontrolleri yapılır. Gemi tarafında herhangi bir
problem olmadığı teyidi alındıktan sonra dalışa devam edilir. Bu
esnada gemi yüzene kadar sürekli meyil kontrolü yapılır ve bir meyil
değişimi olması durumunda havuzlama mühendisine ivedi bilgi
verilmesi gerekmektedir. Dalma derinliğine gelindiğinde çekici
vasıtalar havuz içerisine alınır ve gemiye aborda olurlar. Çekici
vasıtaların yerini alması akabinde halatlar çözülür ve gemi düz bir
hatta kalmak kaydıyla havuzdan çıkartılır. Böylece bir geminin
havuzlama süreci tamamlanmış olur.
ii. Gemilerin Havuzlanması Sırasında Gerçekleşen Kazaların
Analizi
Gemilerin havuzlanması esnasında gerek gemi kaynaklı, gerekse de
havuz

ile

tersane

kaynaklı

problemlerden

ötürü

kazalar

oluşabilmektedir. Bu bölümde geçmişte yaşanmış olan kaza
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örneklerini inceleyecek ve analiz edeceğiz. Gemilerin havuzlanması
esnasında yaşanan kazaları, gemi kaynaklı problemler sonucu yaşanan
kazalar ve havuz ve tersane kaynaklı sorunlar sonucu yaşanan kazalar
olarak iki ana başlıkta gruplandırabiliriz.
Gemi Kaynaklı Problemler Sonucu Oluşan Kazalar
Gemilerin havuz girişi ve çıkışı esnasında, Tablo 1’de verilen kontrol
listesindeki gemi tarafını ilgilendiren hususlarda eksiklik veya hata
olması sonucunda oluşan kazaları, gemi kaynaklı problemler sonucu
yaşanan kazalar olarak adlandırabiliriz. Bu tip kazalar genel olarak,
gemini tanklarının tam dolu veya boş olmaması sonucu oluşan serbest
yüzey etkisi, geminin bünyesindeki hareket edebilecek teçhizatların
sabitlenmemesi, gemi kaporta ve lumbuzlarının kapalı durumda
olmaması, geminin özellikle su altı kısmından ağırlık çıkarılması
sonucu düşük GM’e sahip olması, havuzlama faaliyeti öncesi geminin
meyle veya gemi boyunun %1’inden fazla trime sahip olması gibi
sebeplerden ötürü ortaya çıkmaktadır. Bu kaza tipine örnek olarak
Delta gemisi ile INS BETWA gemisinin havuzlanması sırasında
oluşan kazaları inceleyeceğiz (Şekil 4).
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Şekil 4. Hindistan Donanma Tersanesinde gerçekleşmiş INS BETWA taş havuz
kazası

Delta gemisi 2014 yılında havuz inişi esnasında sancak tarafa alabora
olmuştur. Delta gemisinin aşağıdaki maddeler sebebiyle alabora
olduğu değerlendirilmektedir:
● Geminin düşük dizayn GM değerine

rağmen redüktör

donanımının sökülmesi ve güncel GM değerinin 0,15 m
olmasına rağmen geminin havuzlanmasına karar verilmesi.
● Gemi havuz periyodunda iken gemiden, jeneratör sökümü ve
kritik balast tankının boşaltılması şeklinde iki ağırlık azaltımının
yapılması ve havuz inişi öncesinde tekrar yerine konmaması.
● Geminin havuz inişi esnasında, iskele tarafa 11 derece meyil
yapması akabinde geminin GM’inin negatif ve kararsız
stabiliteye sahip olduğu bilinmesine rağmen, geminin sancak
tarafındaki balast tankının doldurularak yük alınması.
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● Gemi bünyesinde bulunan ve meyil esnasında hareket
edebilecek teçhizatların sabitlenmemesi.
● Geminin havuz inişi esnasında kaportalarının ve menhollerinin
kapatılmaması.
INS BETWA gemisi 2016 yılında havuz inişi esnasında iskele tarafına
devrilmiştir. Hindistan Donanma Tersanesindeki INS BETWA taş
havuz

kazasının

aşağıdaki

maddeler

sebebiyle

oluştuğu

değerlendirilmektedir (Şekil 4):
● Gemiden teçhizat sökümü yapılması ve çıkan ağırlıklar
bakımından sancak-iskele dengesine dikkat edilmemesi. Yani
geminin sancak tarafından daha fazla ağırlık çıkartılması.
● Taş havuzun deniz suyuyla doldurulması esnasında gemi
yüzmeden önce, açık unutulmuş ve emniyete alınmamış bir
borda valfinden geminin iskele tarafına deniz suyu dolması.
● Taş havuzun deniz suyuyla doldurulması esnasında, suyun
yaratmış olduğu deplasmanın ve ilk iki maddenin de etkisiyle
geminin iskele tarafına meyil yapması, iskele yan takaryalarının
kayması ve geminin iskele tarafındaki desteğin tümüyle boşa
çıkması.
Havuz veya Tersane Kaynaklı Problemler Sonucu Oluşan Kazalar
Gemilerin havuz giriş ve çıkışı ile havuzda kalmış oldukları periyot
içerisinde, havuz dalış veya çıkışı esnasında balast tanklarına yanlış
balast operasyonu uygulanması, iki veya daha fazla geminin aynı anda
havuzlanması

durumunda

gemilerin

havuz

üzerindeki

ağırlık
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dağılımına dikkat edilmeden yanlış yerleştirilmesi, takaryaların
diziliminin veya takarya dayanım hesabının yanlış yapılması gibi
sebeplerden ötürü oluşan kazaları havuz veya tersane kaynaklı
problemler sonucu yaşanan kazalar olarak adlandırabiliriz.
2019 yılında Tuzla tersaneler bölgesinde, bir tersanede oluşmuş olan
bir yüzer havuz kırılması kazasını bu kaza tipine örnek olarak
verebiliriz. Tuzla tersaneler bölgesinde gerçekleşmiş olan yüzer havuz
kazasında havuz ortadan ikiye bölünmüş olup, aşağıdaki maddeler
sebebiyle oluştuğu değerlendirilmektedir (Şekil 5 ve 6):

Şekil 5. Tuzla bölgesinde gerçekleşmiş yüzer havuz kazasında bordanın görünümü
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Şekil 6. Tuzla bölgesinde gerçekleşmiş yüzer havuzun iç duvarları

● İki geminin aynı anda havuzlanması ve bu gemilerin havuz içi
yerleşim planları ile mukavemet hesaplarının yanlış/eksik
yapılması.
● Dalmış olan havuzun, yükselmesi esnasında gerekli tanklara
balast yükünün paylaştırılmaması ve sonuç olarak yanlış balast
operasyonu.
● Yüzer

havuzun

eski

ve

bakımsız

olması,

mukavemet

elemanlarının ve kaplama sacının korozyona uğramış olması.
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SONUÇ
Bu tip kazaların tekrar oluşmaması, can ve mal kaybına sebep
olmaması için, tersanelerde havuzlama operasyonları esnasında
emniyet tedbirleri maksimum seviyede ve istisnasız uygulanmalı,
stabilite ve mukavemet hesapları detaylı ve hatasız bir şekilde
yapılmalıdır. Aşağıdaki KONTROL LİSTESİ her aşamada gözden
geçirilmelidir.
● Takaryaların üzerinde doğru pozisyonlama,
● Yeterli GM değerine ulaştıktan sonra havuzlama,
● Hareketli her donanımın ve sistemin sabitlenmesi,
● Her aşamada ağırlık dengelemesi,
● Her aşamada balast dengelemesi,
● Kapalı tutulması gereken vana ve kapaklarının açılmaması,
Havuzlamadan sonra çıkarılan ağırlıkların çıkış öncesi yerine
sabitlenmesi.
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GĠRĠġ
Soğutma sistemlerine olan talebin artması ve buna bağlı olarak enerji
tüketimindeki artıĢ beraberinde sera etkisine neden olan yüksek
küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akıĢkanların soğutma
sistemlerinde aktif kullanımıyla oluĢan küresel ısınma ile ilgili
endiĢelerin de artmasına yol açmıĢ ve bu alanlara yönelik
düzenlemelere ve iyileĢtirme çalıĢmalarına zemin hazırlamıĢtır.
Küresel ısınma, atmosfere salınan sera gazlarının etkisiyle dünya
genelinde oluĢan sıcaklık artıĢına bağlı iklim değiĢikliğidir. Küresel
Isınma Potansiyeli (KIP) değeri bir soğutucu akıĢkanın atmosferde
küresel ısınmaya olan etkisini gösterir. CO2 için bu değer 1’dir ve
diğer akıĢkanların KIP değeri CO2 referans alınarak belirlenir. Benzer
Ģekilde Ozon Delme Potansiyeli (ODP), soğutucu akıĢkanın ozon
tabakasına verdiği zararın ifade edilmesi için kullanılan değerdir.
Özellikle soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan soğutucu
akıĢkanların yüksek KIP ve ODP değerleri sürdürülebilir çevre için
önemli bir tehdit unsurudur. Tablo 1’de soğutma sistemlerinde sık
kullanılan geleneksel ve alternatif soğutucu akıĢkanların KIP ve ODP
değerleri görülmektedir (USGBC, 2004).
Tablo 1: Bazı Soğutucu AkıĢkanların KIP ve ODP Değerleri (USGBC, 2004)

Soğutucu AkıĢkan
Kloroflorokarbon (CFC)
R-11
R-12
Hidrokloroflorokarbon (HCFC)
R-22
R-123
Hidroflorokarbon (HFC)

KIP

ODP

4.680
10.720

1
1

1.780
76

0.04
0.02
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R-134a
R-404a
R-407c
R-410a
R-507a
Doğal Soğutucu AkıĢkanlar
R-744 (CO2)
NH3 (Amonyak)
R-290 (Propan)

1.320
3.900
1.700
1.890
3.900

< 1.5 x 10-5
10-5
10-5
< 2 x 10-5
10-5

1
0
3

0
0
0

Ozon tabakasını tahrip etme potansiyeli olan kloroflorokarbon (CFC)
ve

hidrokloroflorokarbon

(HCFC)

tabanlı zararlı

akıĢkanların

yasaklanarak, KIP değeri yüksek olan yaygın akıĢkanların yerine KIP
değerleri düĢük olan akıĢkanların kullanılması ve endüstriyel
soğutucularda enerji tasarrufuna iliĢkin yapılan performans arttırma
çalıĢmaları;
azaltılmasıyla

enerji

verimliliğini

çevresel

ve

sera

gazı

emisyonlarının

sürdürülebilirliğin

sağlanmasını

amaçlamaktadır. Yapılan düzenlemeler dahilinde 1 Ekim 2019
tarihinde yayınlanan Doğrudan SatıĢ ĠĢlevli Soğutma Cihazlarının
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ ile enerji
verimliliği endeksi (EVE) değerinin sınırları; 1 Mart 2021 itibariyle
dikey ve kombine tip süpermarket dolapları için EVE<100 ve 1 Eylül
2023’ten itibaren ise EVE<80 olma zorunluluğu bulunmaktadır
(Commission Regulation (EU), 2019). Türkiye’de ise 25 Mart 2021
tarihinde Doğrudan SatıĢ ĠĢlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ yayınlanmıĢ olup ve bu
tebliğ; 2009/125/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
Uyarınca Doğrudan SatıĢ ĠĢlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini Belirleyen 1/10/2019 tarihli ve (AB)
2019/2024 sayılı Komisyon Tüzüğü ile bu tüzükte değiĢiklik yapan
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23/2/2021 tarihli ve (AB) 2021/341 sayılı Komisyon Tüzüğü esas
alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıĢtır. Bu tebliğ
ile doğrudan satıĢ iĢlevli soğutma cihazlarının piyasaya arz edilmesi
veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarımına yönelik
gerekliliklerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır (Doğrudan SatıĢ ĠĢlevli
Soğutma

Cihazlarının,

2021).

Bu

çalıĢma,

tasarımcılara

ve

okuyuculara verimlilik anlamında bilgiler sunarak son geliĢmeleri
aktarmayı amaçlamıĢ ve bu bağlamda son yıllarda endüstriyel
soğutma sistemleri üzerinde verimlilik, performans ve zararlı çevresel
etkilerin azaltılmasına yönelik yapılan çalıĢmaların bir incelemesini
sunmaktadır.
1. TEġHĠR TĠPĠ (DOĞRUDAN SATIġ ĠġLEVLĠ SOĞUTMA
CĠHAZLARI) SOĞUTUCULAR VE TĠPLERĠ
Doğrudan satıĢ iĢlevli teĢhir tipi soğutma cihazı; belirli sıcaklık
aralığında kontrol edilen, doğal veya cebri konveksiyon vasıtasıyla
mekanik buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimi ile çalıĢan, soğutulan gıda
maddelerinin teĢhir ve satıĢı amaçlı farklı modül boyutlarına sahip
yalıtımlı bir kabin anlamına gelir. Bu kabin tipleri remote / merkezi
sistem (kompresör, kondenser grubu kabin bünyesine dahil olmayan)
ve plug-in / alttan kompresörlü (kompresör, kondenser grubu kabin
bünyesine dahil olan) sistemler olmak üzere iki ana grupta
tanımlanabilir. Yatay, dikey, kombine, açık, kapılı tip olmak üzere
farklı özellikleri mevcuttur.
 Süt ürünleri-paket et teĢhir soğutucu kabinleri,
 Meyve-sebze vb. teĢhir soğutucu kabinleri,
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 Servis reyonları (et, meze, Ģarküteri ürünleri teĢhir reyonu),
 Derin dondurucu kabinler ve dondurulmuĢ gıda teĢhir reyonları,
 Pasta dolapları,
 Deniz ürünleri teĢhir reyonları,
 Havuz-promosyon tipi teĢhir soğutucu kabinleri olarak birçok
çeĢitleri bulunmaktadır.
TS EN ISO 23953-2 / 2017, Soğutuculu teĢhir dolapları- Bölüm 2:
Sınıflandırma, kurallar ve deney Ģartları standardı gereği teĢhir tipi
soğutucuların

performansı

Tablo

2’de

tanımlanan

sıcaklık

sınıflandırmalarından birine uygun olarak çalıĢmalıdır.
Tablo 2: TeĢhir Tipi Soğutucular Ġçin Sıcaklık Sınıflandırmaları (TS EN ISO
23953-2, 2017).

Sınıf

L1
L2
L3
M1
M2
H1
H2
S

En sıcak M
paketinin en yüksek
sıcaklığı,
(aĢağıdakine eĢit
veya küçük)
-15
-12
-12
+5
+7
+10
+10

En soğuk M
paketinin en düĢük
sıcaklığı,
(aĢağıdakine eĢit
veya büyük)
°C
-1
-1
+1
-1
Özel sınıflandırma

En sıcak M paketinin
en düĢük sıcaklığı,
(aĢağıdakine eĢit
veya küçük)

-18
-18
-15
-

Soğutucular, standartta belirtilen koĢullara ve test yöntemlerine göre
doğrulanmalıdır (TS EN ISO 23953-2, 2017).
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2. TEORĠK ANALĠZ
Endüstriyel soğutma cihazlarında yaygın olarak kullanılan mekanik
buhar sıkıĢtırmalı soğutma çevrimi ve log P-h diyagramı ġekil 1’de
verilmiĢtir.

ġekil 1: Mekanik Buhar SıkıĢtırmalı Soğutma Çevrimi ve Log P-h Diyagramı

Sistemin performans analizi, termodinamiğin birinci ve ikinci
kanununa dayanmaktadır. Kararlı koĢullar için, sistemin kütle ve
enerji dengesi denklemi (Yamankaradeniz, 2017),
∑ ̇

∑ ̇

∑ ̇

̇

0

(1)

eĢitliği ile ifade edilmektedir. Çevrim ekipmanlarının kapasitelerini
hesaplamak için aĢağıdaki eĢitlikler kullanılır.
Sistemdeki kompresörün gücü,
̇

̇

(2)

Tersinir adyabatik sıkıĢtırma için kompresörün gücü,
̇
̇

(3)
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eĢitlikleri ile ifade edilir ve Py ve Pb sırasıyla yüksek ve alçak basınç
olup kompresör iç verimi (Yamankaradeniz, 2017),
̇

̇
̇

(4)
̇

eĢitliği ile hesaplanır. Evaporatör ve kondenserde iĢ etkileĢimi
olmadığı ( ̇ =0) için evaporatörden çekilen enerji miktarı,
kondenserden atılan enerji ̇
̇
̇

ve

, EĢ. 5 ve EĢ. 6 ile hesaplanmaktadır.

̇
̇

̇

(5)
(6)

Soğutma Performans Katsayısı (COPs), bir soğutma grubunun
performansının en önemli parametresidir ve harcanılan birim iĢ baĢına
yapılan soğutma miktarını gösterir. Sistemin soğutma performansı
katsayısı,
̇
̇
̇

̇

(7)

eĢitliği ile hesaplanır. Enerji verimlilik oranı (EER) bir soğutma
cihazında evaporatör tarafından soğutulan kapasitenin, sistemin
tükettiği toplam güce oranıdır ve soğutma performansı ile iliĢkilidir.

(8)

56

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

eĢitliğinden yararlanılarak hesaplanmaktadır (Çengel ve Boles, 2008).
Soğutma sistemleri için yapılan aĢırı soğutma ve aĢırı kızdırma
iĢlemleri sistemin performans katsayısı değerini arttırmak için
yöntemlerdendir.

kullanılan

Kompresör

bulunan

soğutma

sistemlerinde doğru miktarda yapılan aĢırı soğutma ve kızdırma
iĢlemleri evaporatörden çekilen ısı miktarını artırarak sistemin
performans katsayısını da artırmaktadır. ġekil 2’de AĢırı soğutma /
kızdırma uygulanan bir sistemin çevrimi ve log P-h diyagramı yer
almaktadır.

ġekil 2: AĢırı Soğutma / Kızdırma Çevrimi ve Log P-h Diyagramı

AĢırı kızdırmalı sistemde kompresörde sıkıĢtırılan akıĢkan kapasitesi
artarken harcanan enerji miktarını da artmıĢ olur. Bu sebeple aĢırı
kızdırma sıcaklığı doğru seçilmelidir. AĢırı kızdırma yapılan sistem
için performans katsayısı COP1,
̇
̇
̇

̇

(9)

57

eĢitliği ile hesaplanmaktadır. Benzer Ģekilde aĢırı soğutma yapılan
sistemin performans katsayısı COP2,
̇
̇
̇

̇

(10)

eĢitliği ile hesaplanmaktadır. AĢırı soğutma iĢlemi ile kompresörde
harcanan güç değeri değiĢmese de evaporatör tarafından çekilen ısı
kapasitesi artar ve bu artıĢ performans katsayısını da artırır.
Sistemde bulunan fanlar için güç ve verim ifadeleri aĢağıdaki
denklemler ile elde edilir ve bir fanın teorik gücü ve toplam verimi
aĢağıda verilen eĢitlikler ile hesaplanabilir (Yamankaradeniz, 2012).
(11)
(12)

Endüstriyel soğutma sistemlerinde genellikle ısı değiĢtirici olarak
kanatlı borulu ısı eĢanjörleri kullanılır. Isı değiĢtirici toplam ısı
transfer katsayısı (U) EĢ. 13 ile hesaplanabilir (Getu ve Bansal, 2006).
(13)

BuharlaĢtırıcıda soğutulan ortamdan soğutucu akıĢkana taĢınan ısı
miktarı aĢağıdaki eĢitlik ile hesaplanır.
̇

(14)
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Evaporatörün iki fazlı bölgesindeki toplam ısı transfer hızı Ģu Ģekilde
hesaplanır (Threlkeld, 1970).
̇

̇

̇

(15)

Kondenser için ısı transferi denklemi (Getu ve Bansal, 2006):
̇

̇

̇

Kanatçık verimi denklemi (Incropera, 2007):

̇

̇

̇

(16)

(17)

Ticari soğutucularda, merkezi sistem teĢhir tipi soğutucu kabinler için
doğrudan günlük elektrik enerjisi tüketimi (DEC) değeri aĢağıdaki
eĢitlikler ile hesaplanır (TS EN ISO 23953-2, 2017).
[kWh/24h]

(18)

EĢitlikte yer alan değerler elektrik gücü kullanan bileĢenleri ifade eder
ve gün baĢına kWh olarak hesaplanır. FEC, sistemde bulunan bütün
fanların enerji tüketim değeri,
⁄

(19)

⁄

(20)

LEC, tüm aydınlatmalar için elektrik enerjisi tüketim değeri,

AEC, tüm yoğuĢma önleyici ısıtıcılar için elektrik enerjisi tüketim
değeri,
⁄

(21)
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DFEC, tüm defrost ısıtıcılarından kaynaklanan elektrik enerjisi
tüketim değeri,
⁄

(22)

eĢitlikleri ile hesaplanır ve PEC değeri, defrost kabı içerisindeki tüm
ısıtıcıların tükettiği elektrik enerjisi tüketim değeridir ve EĢ. 23 ile
hesaplanmaktadır.
⁄

(23)

EĢ. 18’te yer alan CPEC değeri, yalnızca merkezi sistem teĢhir tipi
soğutucu kabinler için tanımlanır.
Dahili yoğuĢma üniteli (Plug-in) teĢhir tipi soğutucu kabinler için
doğrudan günlük elektrik enerjisi tüketimi (DEC) aĢağıdaki eĢitlik ile
hesaplanmaktadır (TS EN ISO 23953-2, 2017).
[kWh/24h] (24)

FEC, LEC, AEC, DFEC ve PEC değerleri merkezi sistemli teĢhir
soğutucuları ile aynı denklemler kullanılarak hesaplanır. CEC,
soğutucu kabin içine yerleĢtirilmiĢ kompresör tarafından tüketilen
enerjiyi ifade eder ve EĢ. 25 ile hesaplanmaktadır.
⁄

(25)

Alternatif bileĢenlerle revize edilmiĢ, doğrudan elektrik enerjisi
tüketimi DECR,
(26)
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eĢitliği ile hesaplanır (TS EN ISO 23953-2, 2017). FECR, LECR,
AECR, DFECR ve PECR alternatif bileĢenlerinden gelen değerlerdir
ve aĢağıdaki eĢitliklerle hesaplanır (TS EN ISO 23953-2, 2017). 24
saatlik periyot baĢına kWh olarak ifade edilmektedir.
⁄

(27)

⁄

(28)

⁄

⁄

(29)

⁄

(30)
(31)

Dahil edilen kompresörün performans katsayısı

, aĢağıdaki

eĢitlik ile hesaplanmaktadır.
⁄

(32)

, kullanımda olan soğutucu akıĢkan için doyma özellikleri
tablosundan

bulunularak

yoğuĢma

basıncından

elde

edilen

yoğuĢturucu doymuĢ sıcaklığının aritmetik ortalamasını temsil
etmektedir. Entegre ünitelere sahip kabinlerde kullanılan pistonlu
kompresörler için tipik COP değerleri
= −35 °C (donma) ve

= −10 °C (soğutulma),

= 35 °C referans çalıĢma koĢulunda;

(donma) ve

(soğutulma) olarak kabul

edilmektedir (TS EN ISO 23953-2, 2017).
Enerji Verimlilik Endeksi (EVE) enerji performansının ölçülmesi için
kullanılan verimlilik ifadesidir. EVE değeri, doğrudan satıĢ iĢlevli
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soğutma cihazları için aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır (Commission
Regulation (EU), 2019):
(33)

Burada AE, yıllık enerji tüketimini (kWh/yıl) ve standart yıllık enerji
tüketimi SAE, bir soğutma cihazının referans yıllık enerji tüketimini
(kWh/yıl) ifade eder. kWh/yıl cinsinden ifade edilen ve iki ondalık
basamağa yuvarlanan AE aĢağıdaki gibi hesaplanır.
(34)

Egünlük, 24 saat boyunca doğrudan satıĢ fonksiyonuna sahip soğutma
cihazının enerji tüketimidir, kWh/24h cinsinden ifade edilir ve üç
ondalık basamağa yuvarlanır. Ġki ondalık basamağa yuvarlanan ve
aynı sıcaklık sınıfına sahip tüm bölmeler için SAE,
(35)

eĢitliği ile ifade edilir. Soğutuculu otomatlar hariç, farklı sıcaklık
sınıflarına sahip birden fazla bölmeye sahip doğrudan satıĢ
fonksiyonlu soğutma cihazları için SAE aĢağıdaki gibi hesaplanır:
∑

(36)

Bu denklemde yer alan c, 1 ile n arasında değiĢen bir bölme tipi için
dizin numarasıdır ve n, bölme türlerinin toplam sayısıdır. M ve N
değerleri Tablo 3'den alınır.
Tablo 3: M ve N Değerleri (Commission Regulation (EU), 2019)
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Kategori
Ġçecek soğutucuları
Dondurma kabinleri
Soğutmalı otomatlar
Dondurma tezgahları (Gelato-scooping cabinets)
Dikey ve kombine süpermarket soğutma kabinleri
Yatay süpermarket soğutma kabinleri
Dikey ve kombine süpermarket derin dondurucu kabinleri
Yatay süpermarket derin dondurucu kabinleri
Tekerlekli soğutma kabinleri (1 Mart 2021)
Tekerlekli soğutma kabinleri (1 Eylül 2023)

M değeri

N değeri

2,10
2,00
4,10
25,00
9,10
3,70

0,006
0,009
0,004
30,400
9,100
3,500

7,50
4,00
9,20
9,10

19,300
10,300
11,600
9,100

Sıcaklık katsayısı C değerleri Tablo 4’te belirtilmiĢtir.
Tablo 4: Sıcaklık KoĢulları ve KarĢılık Gelen Sıcaklık Katsayısı Değerleri, C
(Commission Regulation (EU), 2019)

Kategori

Dikey,
kombine
süpermarket
soğutma
kabinleri
Yatay
süpermarket
soğutma
kabinleri
Dikey ve
kombine
süpermarket
derin
dondurucu
kabinleri

Sıcaklık
sınıfı

M2
H1 ve H2
M1
M2
H1 ve H2
M1
L1
L2

En sıcak M
En soğuk M
paketinin en
paketinin en
yüksek
düĢük sıcaklığı
sıcaklığı
(ºC)
(ºC)

Tüm M
paketlerinin en
yüksek asgari
sıcaklığı (ºC)

C
değeri

Uygulanmaz
Uygulanmaz

1,00
0,82

Uygulanmaz
Uygulanmaz
Uygulanmaz

1,15
1,00
0,92
1,08
1,00
0,90

≤ +7
≤ +10

≥ -1
≥ -1

≤ +5

≥ -1

≤ +7
≤ +10

≥ -1
≥ -1

≤ +5

≥ -1

≤ -15
≤ -12

Uygulanmaz
Uygulanmaz

Uygulanmaz
≤ -18
≤ -18

≤ -12

Uygulanmaz

≤ -15

L3

0,90
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Yatay
süpermarket
derin
dondurucu
kabinleri

L1
L2

≤ -15
≤ -12

Uygulanmaz
Uygulanmaz

≤ -18
≤ -18

≤ -12

Uygulanmaz

≤ -15

1,00
0,92

L3

0,92

Dikey ve
kombine
süpermarket
soğutma
kabinleri

M0

≤ +4

≥ -1

Uygulanmaz

1,30

Yatay
süpermarket
soğutma
kabinleri

M0

≤ +4

≥ -1

Uygulanmaz

1,13

Yc, doğrudan satıĢ iĢlevli soğutma cihazının metrekare (m2) cinsinden
ifade edilen ve iki ondalık basamağa yuvarlanan aynı sıcaklık
sınıfındaki tüm bölmelerin toplam teĢhir alanının (TTA) toplamıdır.
TTA, net hacmin yatay ve dikey olarak yansıtılan yüzey alanlarının
toplamı ile tanımlanan, camdan görülebilir alan da dahil olmak üzere
toplam görünür gıda malzemeleri ve diğer malzemelerin alanını ifade
etmektedir (Commission Regulation (EU), 2019). P değeri Tablo 5’ten
seçilir.
Tablo 5: P Değerleri (Commission Regulation (EU), 2019)
Dolap tipi

P

Plug-in süpermarket soğutma kabinleri

1,10

Diğer doğrudan satıĢ iĢlevli soğutma cihazları

1,00

Görüldüğü gibi EVE değerinin azaltılması için yıllık enerji
tüketiminin azaltılması gereklidir. Enerji tüketiminin azaltılması,
verimliliği arttırmakla beraber, enerji kaynaklarına olan talebi ve
çevresel kirliliği de azaltma konusunda önemli bir husustur ve cihaz
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ekipmanlarına, kullanılan akıĢkanlara ve ortam Ģartlarına yönelik
yapılan iyileĢtirmelerle enerji tüketiminin azaltılması mümkündür.
Avrupa Komisyonu tarafından 11 Mart 2019 tarihinde yayınlanan
Doğrudan SatıĢ ĠĢlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine
Dair Tebliğ (Commission Delegated Regulation (EU), 2019)
kapsamında doğrudan satıĢ iĢlevli soğutma cihazının enerji verimliliği
sınıfı Tablo 6’da görüldüğü gibi EVE değerine göre belirlenmektedir.
Tablo 6: Doğrudan SatıĢ ĠĢlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Verimliliği Sınıfı
(Commission Delegated Regulation (EU), 2019)
“Enerji verimlilik sınıfı

Enerji verimliliği endeksi (EVE)

A

EVE <10

B

10 ≤ EVE <20

C

20 ≤ EVE <35

D

35 ≤ EVE <50

E

50 ≤ EVE <65

F

65 ≤ EVE <80

G

EVE ≥ 80

Test edilen belirli özelliklerde olan bir soğutucunun yapılan
hesaplamalar sonucunda EVE değeri 38 olarak hesaplanmıĢ ise Tablo
6’da verilen değerlere göre soğutucunun enerji etiketi “D” sınıfı
olarak belirlenir.
3. ÇALIġMALARIN ĠNCELENMESĠ
Son yıllarda enerji verimliliğini sağlamak için endüstriyel soğutucular
üzerinde yapılan çalıĢmalar 4 ana baĢlık altında toplanmıĢtır.
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3.1. Enerji Depolama Yöntemi ile Ġlgili ÇalıĢmalar
Alzuwaid, Ge, Tassou, Raeisi ve Gowreesunker (2015) açık kapılı çok
katlı bir soğutucu kabin üzerinde ısı transferini arttırmak amacıyla
kabin evaporatörünün arkasına faz değiĢtiren malzeme (FDM)
bulunan iki adet tekli panel radyatör yerleĢtirmiĢ ve deneysel olarak
inceleme yapmıĢlardır. Test sonucunda FDM bulunmayan kabinde
33.01 kWh olan enerji tüketiminin FDM bulunan kabin için 31.35
kWh’a düĢürüldüğünü ve yaklaĢık %5 oranında bir enerji tasarrufu
sağlanabileceğini gözlemlemiĢlerdir.
Wu vd. (2017) dikey açık kapılı bir soğutma kabini için üç farklı FDM
kullanarak kompozit raf tasarlamıĢlardır. RT4 en iyi sonucu vererek
ürün sıcaklıklarını diğer iki türe kıyasla 0.2–0.5 ºC azaltmıĢtır.
Yapılan deneyler sonucunda gıda paketlerinin ortalama sıcaklığının
%13,7–32, sıcaklık dalgalanmasının %53,3–83,3 ve sol taraf ile sağ
taraftaki yiyecek sıcaklık farkının %40–80 oranında azaldığını
gözlemlemiĢlerdir.
Ezan, Doganay, Yavuz ve Tavman (2017) FDM içeren dikey bir
içecek soğutucusu inceleyerek FDM levha kalınlığının soğutma
performansı ve iç ortam sıcaklık homojenliği üzerindeki etkisini
araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma boyunca 2, 4, 6, 8 ve 10 mm olmak üzere 5
farklı kalınlık değeri kullanmıĢlardır. ÇalıĢma sonunda FDM
kullanımının kompresör çalıĢma süresini ve buna bağlı olarak enerji
tüketimini azaltacağını ve minimum kompresör çalıĢma süresi
oranının %26 ile 6 mm kalınlıklı FDM kullanımında gerçekleĢtiğini
gözlemlemiĢlerdir.
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Bista, Hosseini, Owens ve Phillips (2018) faz değiĢtiren malzemenin
evaporatörlere, kondenserlere ve gıda bölümüne yerleĢtirildiği
durumlara iliĢkin yapılan araĢtırmaları incelemiĢlerdir. Ġnceleme
sonucunda FDM kullanımının COP değerlerini arttırdığını, gıda
bölümüne yerleĢtirilen durum için bu artıĢın daha az olduğunu
gözlemlemiĢlerdir.

ÇalıĢma

sonucunda

FDM’nin

evaporatöre,

kondensere ve gıda bölümüne yerleĢtirildiği durumlarda oluĢan
avantaj ve dezavantajlar Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7: Farklı Bölümlerde FDM Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları
(Bista, Hosseini, Owens ve Phillips, 2018)
Evaporatör Bölümüne
YerleĢtirilmesi

Kondenser
Bölümüne
YerleĢtirilmesi

Sistem performansının
Daha yüksek COP
iyileĢtirilmesi

Avantaj

Dezavantaj

Buzdolabı
gürültüsünün azalması
Daha kısa kompresör
toplam açık zaman
oranı
Soğutma sisteminin
genel maliyetlerinde
azalma
Pik saatte elektrik
tüketiminin
azaltılması

Daha düĢük enerji
tüketimi
Daha düĢük
yoğuĢma sıcaklığı
ve basıncı

Gıda Bölümüne
YerleĢtirilmesi
Depolanan
öğelerdeki sıcaklık
dalgalanmalarının
azaltılması
Daha düĢük enerji
tüketimi
Elektrik kesintileri
sırasında sıcaklık
artıĢının azaltılması

Daha yüksek aĢırı
soğutma derecesi

Öğeleri saklamak
Daha yüksek yoğuĢma Daha sık kompresör
için kullanılabilir
sıcaklığı
açma-kapama
alanın azalması
BaĢlangıçta
Daha fazla soğutucu FDM türünün
kompresör çalıĢma
akıĢkan yer
seçimi daha
süresi artıĢı
değiĢtirme kayıpları önemlidir

Mađerić, Pavković ve Lenić (2019) bir içecek soğutucusunda buz
bankası kullanarak enerji tüketimini azaltmaya yönelik analizler
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yapmıĢlardır. Gizli ısı depolama yöntemi ile %15 oranında enerji
tasarrufu elde etmiĢlerdir.
Ben-Abdallah vd. (2019) yaptıkları çalıĢma ile faz değiĢtiren
malzemenin açık bir soğutucu kabindeki enerji performansını
araĢtırmıĢlardır ve FDM için Ģarj deĢarj sürelerini karakterize ederek
Ģarjının, deĢarjından iki kat daha uzun olduğunu gözlemlemiĢlerdir. 7
kg FDM kullanılan ve kullanılmayan iki durum içinde 16 ºC ortam
sıcaklığında 24 saat boyunca enerji tüketimlerini ölçmüĢlerdir. Buna
göre iki konfigürasyondaki enerji tüketimi arasındaki fark %2’den
azdır. Kompresör durduktan iki saat sonra ürün sıcaklıklarındaki artıĢ
FDM içeren konfigürasyon için 1 ºC iken FDM bulunmayan durumda
2 ºC olarak ölçülmüĢtür.
Yılmaz, Mancuhan ve Yılmaz (2020) kapalı bir soğutucu kabin
içindeki FDM’lerin, kabin içerisindeki konumlarının etkilerini
araĢtırmıĢlardır.

FDM’nin

kabinin

arka

tarafına

ve

raflarına

yerleĢtirildiği iki durum ile FDM bulunmadığı kabin için olan durumu
değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda kompresörün 24 saatlik
çalıĢma periyodunda enerji tüketimini arka kasada bulunan durumda
1003 kJ, raflarda bulunan durumda 888 kJ ve FDM bulunmayan
durumda 929 kJ olarak hesaplamıĢlardır. Rafa yerleĢtirilen FDM’nin,
FDM bulunmayan duruma kıyasla %4.4 oranında enerji tasarrufu
sağladığını ve arka kasaya yerleĢtirilen FDM’nin enerji tüketimini %8
arttırdığını bulmuĢlardır.
Ben-Abdallah vd. (2021) açık kapalı dikey bir soğutucu kabin için
FDM’nin tasarım parametreleri ile çalıĢma koĢullarını analiz ederek
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ve yenilenebilir enerji kaynaklarını fotovoltaik (PV) panelleri
kullanarak enerji yönetimini esnekleĢtirmeyi amaçlamıĢlardır. ÇalıĢma
sonucunda tasarım parametreleri için optimum aralıkların belirlenmesi
ile FDM kullanımının PV paneller olmayan durumda maksimum güç
talebinin referans değer, 124 kW'tan 114 kW'a %8 ve PV panellerin
kullanıldığı durumda 124 kW'tan 108 kW'a %13 azaltabileceğini
gözlemlemiĢlerdir.
Ko, Thu ve Miyazaki (2021) R-744/R-744 kaskad soğutma sisteminin
güç tüketimini azaltmak ve kompresör çalıĢma süresi üzerinde
FDM’lerin etkisini araĢtırmak için modeller geliĢtirmiĢlerdir. FDM
olan durumda, olmayan duruma kıyasla kompresör açık kalma
oranının ve güç tüketiminin azaldığını bununla birlikte açık zaman
oranının FDM’nin Ģarj miktarı ile azaldığını da gözlemlemiĢlerdir.
Güç azaltma oranının %12'ye kadar çıktığını tespit etmiĢlerdir.
3.2. Soğutma

Çevrimi

/

Soğutucu

AkıĢkanlar

ile

Ġlgili

ÇalıĢmalar
Jung, Kim, Song ve Park (2000) propan/izobütan (R290/R600a)
karıĢımının performansını ev tipi bir buzdolabı için incelemiĢlerdir.
Propan / izobütan karıĢımının COP değerlerinin, CFC12'ye kıyasla
%2.3'e kadar arttığını ve enerji verimliliğinde %2-4 artıĢ gösterdiğini
hem

deneysel

sonuçlarda

hem

de

simülasyon

analizinde

gözlemlemiĢlerdir.
Sarkar ve Agrawal (2010) paralel sıkıĢtırma ile transkritik CO2
soğutma çevriminin optimizasyonu üzerine çalıĢarak COP değerini
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arttırmayı amaçlamıĢlardır. Bununla birlikte diğer COP iyileĢtirme
teknikleri olan, yeniden soğutuculu paralel sıkıĢtırma ve flaĢ gaz
geçiĢli çok aĢamalı sıkıĢtırma sistemleriyle karĢılaĢtırmıĢlardır.
ÇalıĢma sonucunda paralel sıkıĢtırmanın daha düĢük evaporatör
sıcaklığında daha etkili olduğunu ve temel bir CO2 transkritik soğutma
çevrimine

kıyasla

COP

değerini

%47,3

artırabileceğini

gözlemlemiĢlerdir.
Cecchinato, Corradi ve Minetto (2012) amonyak, propan ve
karbondioksit kullanılan orta ve düĢük sıcaklıklardaki soğutma ve
iklimlendirme

entegre

sistemleri

bulunan

farklı

bölgelerdeki

süpermarketlerin enerji performanslarını araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma
sonunda söz konusu iklimlerde %18,7'ye varan bir enerji tasarrufu
sağlandığını tespit etmiĢlerdir. Bununla birlikte araĢtırılan en verimli
durumun bütün iklimler için, temel çözüme göre yıllık olarak %15’in
üzerinde enerji tasarrufu sağlayabileceğini gözlemlemiĢlerdir.
Bagarella, Lazzarin ve Noro (2014) su döngülü bağımsız bir sistemle
soğutulan bir süpermarketi 12 ay boyunca incelemiĢ ve multipleks
soğutma sistemleriyle karĢılaĢtırmıĢlardır. Elde edilen sonuçlara göre
su döngülü soğutma sisteminin enerji tüketiminde %15,8 tasarruf
sağlayabileceğini hesaplamıĢlardır.
Gullo, Elmegaard ve Cortella (2016) sıcak iklimde bulunan
R744/R134a kademeli sistemini; geleneksel ve geliĢtirilmiĢ R744
güçlendirici

sistemleri,

mekanik

aĢırı

soğutmalı

güçlendirici

sistemleri, paralel sıkıĢtırmalı ve paralel sıkıĢtırmalı ve mekanik aĢırı
soğutmayı birleĢtiren sistemlerden oluĢan yedi farklı ticari R744
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soğutma sistemini incelemiĢ ve yıllık enerji tüketimini ile çevresel
etkilerini

analiz

etmiĢlerdir.

ÇalıĢma

sonucunda

geleneksel

güçlendirici soğutma sisteminin ve geliĢtirilmiĢ güçlendirici soğutma
sisteminin, kaskad soğutma sisteminden sırasıyla yaklaĢık olarak %20
ve %5 daha fazla enerji tükettiğini ve sistemlerin toplam eĢdeğer
ısınma

etkisini

en

az

%9,6

oranında

azaltabileceğini

gözlemlemiĢlerdir.
Karampour ve Sawalha (2017) bir süpermarkete kurulan soğutma ve
iklimlendirme
verimliliğini

için entegre
incelemiĢ

ve

transkritik
HFC

CO2

tabanlı

sisteminin

enerji

enerji

sistemleriyle

karĢılaĢtırmıĢlardır. Simülasyon sonuçlarında entegre CO2 sisteminin,
soğutma, ısıtma ve iklimlendirme için bağımsız geleneksel HFC
çözümlerinden

yaklaĢık

%11

daha

az

elektrik

tükettiğini

gözlemlemiĢlerdir.
Mylona, Kolokotroni, Tsamos ve Tassou (2017) hem orta hem de
düĢük sıcaklıklı sistem için bağımsız soğutma dolapları içeren temel
bir soğutma sistemi, paralel bir soğutma sistemi, R134a/CO2
kullanılan kaskad soğutma sistemi ve kaskad sistemden farklı olarak
orta ve düĢük sıcaklıkların her ikisinde de CO2 kullanılan güçlendirici
CO2 soğutma sistemini karĢılaĢtırarak analiz etmiĢlerdir. ÇalıĢma
sonunda güçlendirici CO2 soğutma sisteminin çalıĢma için kullanılan
örnek depoda, toplam yıllık enerji kullanımında %17,4'lük bir azalma
sağladığını gözlemlemiĢlerdir.
Purohit, Gupta ve Dasgupta (2017) sıcak iklimler için dört farklı CO2
transkritik

güçlendirici

soğutma

sistemini

standart

bir
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güçlendirici sistem ile karĢılaĢtırmıĢ ve analiz etmiĢlerdir. ÇalıĢma
sonunda kısma için geniĢletici kullanılan ve paralel sıkıĢtırma bulunan
sistemin standart sisteme kıyasla yıllık %22.16 oranında enerji
tasarrufu sağlayabileceğini bulmuĢlardır.
Llopis, Sánchez, Cabello, Catalán-Gil ve Nebot-Andrés (2017) R513A ve R-450A soğutucu akıĢkanlarını yüksek KIP değerlerine sahip
R-507A ve R-134a'nın yerine kullanılması üzerine deneysel çalıĢmalar
yapmıĢlardır. ÇalıĢma boyunca yarı hermetik kompresörlü tek aĢamalı
bir çevrim, her bir soğutucu akıĢkan için özelleĢtirilmiĢ bir elektronik
genleĢme valfi ve bir iklim odası içine yerleĢtirilmiĢ kapıları olan
ticari bir dikey kabin kullanılmıĢ ve 24 saat boyunca test edilmiĢtir.
Sonuçlara bakıldığında enerji tüketiminde R-134a’ya kıyasla R-513A
için %-1.6 ile +1.2 arasında, R-450A için %+1.3 ile +6.8 arasında artıĢ
olabileceğini ve R-513A’nın enerji tüketiminde R-507A’ya kıyasla
%4.4-8.2 arasında ve R-450A’ya kıyasla %0-3.3 arasında azalma
sağladığını gözlemlemiĢlerdir.
Sánchez, Cabello, Llopis, Catalán-Gil ve Nebot-Andrés (2018)
soğutucu akıĢkan olarak R134a kullanan orta sıcaklıklı bir doğrudan
genleĢmeli soğutma sistemini ikincil akıĢkan kullanarak dolaylı bir
sisteme dönüĢtürmüĢ ve cam kapılı dikey bir ticari bir soğutma kabini
üzerindeki enerji etkisini deneysel olarak incelemiĢlerdir. Deneyler
boyunca dolaylı sistem için R134a, R152a ve R1234ze (E) olmak
üzere üç farklı soğutucu akıĢkan kullanmıĢlardır. Deney sonuçları
akıĢkan cinsinden bağımsız dolaylı sistemin toplam enerji tüketimini
arttırdığını göstermektedir. Bu enerji tüketimi artıĢının ortalama olarak
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R134a için %21,8, R152a için %18,7 ve R1234ze (E) için %27,2
olduğunu gözlemlemiĢlerdir.
Catalán-Gil, Llopis, Sánchez, Nebot-Andrés ve Cabello (2019) paralel
sıkıĢtırmalı bir CO2 güçlendirici soğutma sistemiyle; entegre mekanik
aĢırı soğutmaya sahip ve R-290'a özel mekanik aĢırı soğutma
döngüsüne sahip CO2 güçlendirici soğutma sistemini analiz etmiĢ ve
karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda R-290 ile yapılan mekanik
aĢırı soğutmalı sistemin soğuk iklimler için enerji avantajı
oluĢturmayacağını, ılık iklimler için %2,9-3,4 arasında ve sıcak
iklimler için %3,0-5,1 arasında yıllık enerji azalması sağlayabileceğini
belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte entegre aĢırı soğutma sistemiyle,
soğuk bölgeler için %3,1-4,0, ılık bölgeler için %2,9-3,4 ve sıcak
bölgeler için %1,3-2,4 arasında yıllık enerji tüketimi azalması
sağlayabileceğini gözlemlemiĢlerdir.
Cortella, Coppola ve D’agaro (2019) yaptıkları çalıĢma ile CO2
soğutma sistemi verimliliğini arttırmak için paralel sıkıĢtırma, aĢırı
soğutma ve adyabatik soğutmayı karĢılaĢtırarak analiz etmiĢlerdir.
ÇalıĢma sonucu adyabatik soğutma sisteminin en iyi performansı
gösterdiğini ve paralel sıkıĢtırma veya aĢırı soğutma ile, temel bir CO2
döngüsüne kıyasla yaklaĢık %10 enerji tasarrufu sağlayacağını
gözlemlemiĢlerdir.
Bellos ve Tzivanidis (2019) temel bir CO2 soğutma çevrimini referans
alarak iç ısı değiĢtiricili, paralel sıkıĢtırma sistemi, iki aĢamalı
sıkıĢtırma sistemi ve gazdan sonra mekanik aĢırı soğutmalı olmak
üzere 4 farklı sistemi karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuçlara bakıldığında
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incelenen tüm sistemlerin referans sistemden daha verimli olduğunu
ve mekanik aĢırı soğutmalı ve iki aĢamalı sıkıĢtırmalı sistemin,
sırasıyla %75,8 ve %49,8 ortalama performans geliĢtirme katsayısı ile
en verimli seçenekler olduğunu gözlemlemiĢlerdir.
Mitsopoulos vd. (2019) 10 farklı CO2 soğutma sistemini incelemiĢ ve
geleneksel bir soğutucu akıĢkan olan R404a ile karĢılaĢtırmıĢlardır
(ġekil 3) Yaptıkları karĢılaĢtırmaya göre soğuk iklimde CO2 soğutma
sistemleri, R404a akıĢkanından daha az enerji tüketirken ortam
sıcaklığı yükseldiğinde, (Temmuz-Ağustos) bu çözümlerin enerji
tüketimi

de

R404a

akıĢkanına

kıyasla

artmaktadır.

CO2

konfigürasyonları içinden en iyi yıllık performansı gösteren sistemin
paralel sıkıĢtırmalı, orta ve düĢük sıcaklıkta aĢırı beslemeli
buharlaĢtırıcılar, ara soğutucu ve aĢırı soğutma bulunan sistem
olduğunu ve yıllık R404a akıĢkanına kıyasla %8,53 daha az enerji
tükettiğini gözlemlemiĢlerdir.

ġekil 3: 10 Farklı CO2 Soğutma Sisteminin Aylık Enerji Tüketimi (Mitsopoulos vd.,
2019)

Efstratiadi, Acha, Shah ve Markides (2019) geleneksel hava soğutmalı
sistemler ile su soğutmalı soğutma sistemleri karĢılaĢtırmıĢlardır.
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Enerji tüketimi göz önüne alındığında su soğutmalı alternatifin, hava
soğutmalı

sisteme

göre

%3

daha

az

elektrik

kullandığını

hesaplamıĢlardır. Paralel çalıĢan hava soğutmalı ve su soğutmalı hibrit
sistemin, temel sistemlere göre %6 oranında daha az enerji tükettiğini
gözlemlemiĢlerdir.
Cui, Gao, Zhang ve Zhang (2020) altı tipik CO2 güçlendirici soğutma
sistemi

çözümünü

analiz

etmiĢ

ve

referans

sistemler

ile

karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuçlara bakıldığında en iyi performansı yaĢ
(ıslak) evaporatör ve paralel sıkıĢtırma ile desteklenen sistemin
sağladığını ve çalıĢmada yer alan farklı Ģehirler için yıllık enerji
verimliliği

oranının

(EER)

%3,9-23,2

oranında

arttığını

gözlemlemiĢlerdir.
Zendehboudi, Mota-Babiloni, Makhnatch, Saidur ve Sait (2019)
R450A soğutucu akıĢkanının soğutma sistemlerindeki davranıĢlarını
incelemiĢ

ve

optimizasyonu

üzerine

çalıĢmıĢlardır.

ÇalıĢma

sonucunda motor-kompresör elektrik güç tüketimindeki azalmanın
%18,39 olduğunu gözlemlemiĢlerdir.
Maouris, Escriva, Acha, Shah ve Markides (2020) bir süpermarketin
kabinlerinde hem alan ısıtması hem de soğutma sağlamak için termal
depolamalı bir CO2 güçlendirici entegre ısıtma ve soğutma sisteminin
potansiyelini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda oluĢturulan modelin
alan ısıtması için kazan kullanan geleneksel sistemlere kıyasla enerji
tüketimini %17-18 ve sera gazı emisyonlarını %12-13 azaltabileceğini
gözlemlemiĢlerdir.
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Wang, Li, Jia ve Zhang (2021) seri ve paralel bağlı iki aĢamalı buhar
sıkıĢtırmalı soğutma çevrimlerinde ve R134a, R600 ile R290 soğutucu
akıĢkanlarını karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda seri bağlı
sistemin COP değerinin, aynı koĢullar altında paralel sistemden daha
yüksek olduğunu ve R600 soğutucu akıĢkanının COP değerinin
R134a'ya kıyasla seri ve paralel sistem için sırasıyla %1,4 ve %2,7
daha büyük olduğunu gözlemlemiĢlerdir. R600 bulunan seri ve iki
aĢamalı sistemin COP ve ekserji verimliliğini, paralel bağlı iki aĢamalı
sisteme göre sırasıyla %7,8 ve %11 daha yüksek olarak bulmuĢlardır.
Tsimpoukis vd. (2021) bir süpermarketin ısıtma, soğutma ve
iklimlendirme ihtiyaçlarını karĢılaması için R744 ünitesi kurma
potansiyelini araĢtırmıĢlardır. OluĢturulan farklı konfigürasyonları
enerji verimliliği açısından incelediklerinde; aĢırı soğutma ve
adyabatik soğutma konfigürasyonunu içeren kasanın, sadece aĢırı
soğutmalı kasanın ve aĢırı soğutmalı veya adyabatik soğutma
konfigürasyonlu kasanın yıllık olarak sırasıyla %20,9, %17,6 ve %8,7
oranında daha az enerji tükettiğini gözlemlemiĢlerdir.
3.3. Tasarım Parametreleri ile Ġlgili ÇalıĢmalar
Cao, Han ve Gu (2011) dikey açık kapılı bir soğutma kabininde hava
perdesini optimize etmek için iki akıĢkanlık soğutma kaybı modeli ile
destek vektör makinesi algoritmasını kullanmıĢlardır. Uygulanan
yöntemden sonra yapılan deney sonucunda, optimize edilmiĢ model
ile hava perdesi soğutma kaybının ve enerji tüketiminin sırasıyla
%19,6 ve %17,1 oranında azaldığını gözlemlemiĢlerdir.
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Bahman, Rosario ve Rahman (2012) bir süpermarket için yaptıkları
simülasyon ile iç mekan bağıl neminin enerji tüketimi ile olan
iliĢkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmaya göre depo bağıl neminde %5'lik
bir azalma olduğunda kabin soğutma yükünün %9,25 ve toplam depo
enerji yükünün %4,84 oranlarında azaldığını gözlemlemiĢlerdir.
Gaspar, Gonçalves ve Pitarma (2012) yaptıkları HAD simülasyonunu
küresel performans ve enerji verimliliğindeki geliĢmeleri tahmin
etmek için düĢük maliyetli geometrik ve fonksiyonel özelliklerle
geliĢtirmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmada fan hızı, arka panel delik
yoğunluğu ve hava ızgarası açıları gibi parametreleri ele alarak
yaptıkları tahminler ile sürüklenme faktöründe %43,5 oranında ve
toplam ısıl yükün %46,5'inde (birim uzunluk baĢına 900 W) azalma
sağlayacağını hesaplamıĢlardır.
Nascimento, Heidinger, Gaspar ve Silva (2014) açık dikey bir
soğutma kabininde önünden geçen kiĢilerden kaynaklanan parazit
sürüklenmelerin ürün sıcaklığına ve enerji tüketimine etkilerini
araĢtırmıĢlardır. Yapılan testlerin sonucunda oluĢan hava hareketi
nedeniyle ürün sıcaklığının %16, ısıl yükün yaklaĢık olarak %4,6 (210
kcal/h)

ve

enerji

tüketiminin

de

%2-5

arasında

arttığını

gözlemlemiĢlerdir.
Wu

vd.

(2015)

havalandırma

ve

süpermarkette

ortam

hava

iklimlendirme

(HVAC)

koĢulları

sistemi

ile

ısıtma
kontrol

edildiğinden dolayı HVAC sisteminin dikey açık kapılı bir soğutma
kabini üzerindeki etkisini araĢtırmak için hava sıcaklığı, bağıl nem,
hız gibi parametreleri içeren ve enerji tüketimi ile raflardaki ürün
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sıcaklığını tahmin edebilen, süpermarket, dolap ve raf olarak üç farklı
ölçekle tasarlanmıĢ bir model geliĢtirmiĢlerdir. Sonuçlar dönüĢ havası
ızgarasındaki sıcaklık ve bağıl nem sapmalarının süpermarket ölçekli
ve dolap ölçekli modellerde sırasıyla %13.46 ve %0.20 olduğunu ve
doğru tahmin yapılabileceğini göstermektedir. GeliĢtirilen model ile
HVAC sisteminin besleme havası parametreleriyle kabin dönüĢ havası
parametrelerinin hava perdesi performansına olan etkilerinin analiz
edilebileceğini belirtmiĢlerdir.
Hammond, Marques ve Ketteringham (2016) soğutma kabinin ön
tarafında, tek bir uzun hava perdesi yerine her raf için birden çok kısa
hava perdesi ile geleneksel hava perdesini karĢılaĢtırmıĢlardır.
Deneysel sonuçlar ile kısa hava perdesinin geleneksel kabinlere
kıyasla

soğutma

yükünü

4,24

kW'tan

3,04

kW'a

(-%28,3)

düĢürdüğünü ve elektrik enerjisi tüketimini %35,9 azalttığını
gözlemlemiĢlerdir.
Acha, Du ve Shah (2016) soğutma sistemi için yeni bir enerji
performans göstergesi (EnPG) oluĢturmuĢ ve CO2 soğutucu akıĢkan
sistemlerinin enerji faydalarını, soğutma kabinlerinde bulunan gece
perdeleri ile emme basıncı optimizasyonunu incelemiĢlerdir. ÇalıĢma
sonucu kabinlerde gece perdesi kullanımının bir yıl boyunca
soğutmadan en az %10 enerji tasarrufu ve emiĢ basıncı optimizasyonu
ile birlikte %7 daha fazla enerji azalması sağlanabileceğini
gözlemlemiĢlerdir.
Sun, Tsamos ve Tassou (2017) dikey, açık kapılı ve çok katlı bir
soğutma
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etkisini

incelemiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda soğutma kapasitesi tüketiminin
890 W değerinden 586 W değerine düĢtüğü (%34) gözlemlemiĢlerdir.
Heidinger, Nascimento, Gaspar ve Silva (2018a) yaptıkları araĢtırma
ile bulunulan ortamın (iklim sınıfının) enerji tüketimine ve ısıl
performansa etkisini değerlendirmek için dikey, kapalı bir dondurucu
kabinde

deneysel

olarak

incelemeler

yapmıĢlardır.

Sonuçlara

bakıldığında, iklim sınıfı n.°3'ü (Tortam = 25 °C, ϕortam = %60) n.°6'ya
(Tortam = 27 °C, ϕortam = 70%) değiĢtirerek, kompresör enerji
tüketiminin, kondenser sıcaklığı 40 °C olduğunda 84 kW değerinden
89 kW değerine (%8), 45 °C iken 90 kW değerinden 96 kW değerine
(%9) ve son olarak 50 °C iken 94 kW değerinden 101 kW değerine
(%10) arttığını, aynı iklim sınıfında dıĢ hava sıcaklığı 5 °C arttığında
ise %8-13 arasında arttığını gözlemlemiĢlerdir.
Mylona, Kolokotroni ve Tassou (2018) gece havalandırmasının
soğutma faydalarını araĢtırmak için dondurulmuĢ ve soğutulmuĢ ürün
içeren ve farklı HVAC sistemlerine sahip iki mağazadan alınan enerji
ve çevre verilerini EnergyPlus simülasyonu ile analiz etmiĢlerdir.
Analiz, depoların içindeki havanın dıĢ hava ile 5-7 °C farka sahip
olması durumunda optimum tasarruf sağlandığını göstermiĢtir.
Yapılan analiz ile optimum parametre değerlerinde toplam enerji
kullanımında yıllık 40,8 kWh/m2'ye eĢit olan %3,6 oranında bir
azalma olabileceğini gözlemlemiĢlerdir.
Tsamos vd. (2019) havanın her rafta dolaĢtığı soğuk raf teknolojisi ile
ilgili

bir HAD

simülasyonu

geliĢtirerek deneysel

çalıĢmalar

yapmıĢlardır. Bu teknoloji hava yönlendiricileri ile entegre edildiğinde
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42 kWh/24h değerinden 25.3 kWh/24h değerine kadar bir enerji
tasarrufu sağlanmıĢtır.
Nikitin (2020) OpenFOAM simülasyonunu kullanarak açık kapılı bir
soğutucu kabin için çift jet hava perdesinin verimliliğini araĢtırmıĢtır.
Simülasyon sonucunda çift jet hava perdesi kullanımının tek hava
perdesine kıyasla kabin içerisindeki etkili hacmi (sıcaklığın talep
edilen aralıkta tutulduğu hacim) %13 arttırdığını gözlemlemiĢtir.
3.4. Ekipmanlar ile Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar
Minetto, Brignoli, Zilio ve Marinetti (2014) R744 soğutma ünitesine
paralel bağlı evaporatörlerin aĢırı beslemesini iki fazlı ejektör ile
sağlayan bir yöntem geliĢtirmiĢlerdir. Deneysel sonuçlarda orta
sıcaklıktaki soğutma koĢullarında ve yaklaĢık 16 ºC ortam
sıcaklığında, kompresörün yaklaĢık %13 oranında enerji tasarrufu
sağlayabileceğini gözlemlemiĢlerdir.
Tosun (2015) bir buzdolabı yoğuĢturucusunda mini-mikro kanal
teknolojisi kullanarak deneysel çalıĢmalar yapmıĢtır. ÇalıĢma
sonucunda en düĢük enerji tüketimini 3250 mm kılcal boru boyu ile
55 g soğutkan miktarında ve mini kanal yoğuĢturucunun, sargı
yoğuĢturucuya kıyasla buzdolabının enerji tüketiminde %12 iyileĢme
sağladığını gözlemlemiĢtir.
Sağ, Ersoy, HepbaĢlı ve Halkacı (2015) R134a soğutucu akıĢkanını
kullanan mekanik buhar sıkıĢtırmalı bir buzdolabında genleĢme valfi
yerine

ejektör

kullanarak

çalıĢmalar

yapmıĢlardır.

Soğutma

çevriminde ejektör kullanıldığında, COP değerinin %7,34-12,87
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arasında, ekserji verimliliğinin ise %6,6-11,24 arasında iyileĢeceğini
bulmuĢlardır.
Jouhara vd. (2017) düz ısı borularını açık kapılı soğutma kabinin
raflarına uygulamıĢ ve enerji tüketimi ile gıda ürünlerine olan
etkilerini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonunda kabin raflarında ısı borusu
kullanımın enerji tüketimini %12 oranında azaltabileceğini ve daha
homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayacağını gözlemlemiĢlerdir.
Zhang, Fujinawa ve Saikawa (2017) soğutucu kabin içinde
evaporatöre giren havadaki nemi gidermek ve böylece don oluĢumunu
önlemek için bir kurutucunun uygulandığı donmayan soğutma kabini
geliĢtirmeyi amaçlamıĢlardır. Yaptıkları çalıĢma ile dönüĢ havası
sıcaklığı 12 °C ve bağıl nemi %60 iken COP değerini 3,2 ve
kompresörün bir günlük elektrik enerjisi tüketimini 10,5 kWh olarak
hesaplamıĢlardır. Kabindeki dönüĢ havası sıcaklığının ve bağıl
neminin COP değerini önemli ölçüde etkilediğini bulmuĢlardır. COP
değerinin, dönüĢ havası sıcaklığı 8-14 °C arasında değiĢtiğinde
yaklaĢık olarak %115 ve bağıl nemin %50-%80 arasında değiĢtiğinde
ise %35 arttığını gözlemlemiĢlerdir.
Heidinger, Nascimento, Gaspar, ve Silva (2018b) çift hava perdeli,
açık bir soğutucu kabin için üç farklı tip kanatçık yapısına sahip
evaporatör modelleyerek karĢılaĢtırmıĢlardır (ġekil 4). ÇalıĢma
sonucunda

konfigürasyonlar

tek

tip

kanat

aralığı

ile

karĢılaĢtırıldığında, donma kütlesinin %18 ve toplam ısı yükünün %14
azaltılmasının mümkün olduğunu hesaplamıĢlardır.
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ġekil 4: Evaporatör Kanatçık Desenleri, Kanat Aralığı (a) 10 mm, (b) 7,5/15 mm,
(c) 15/7,5 mm (Heidinger, Nascimento, Gaspar, ve Silva, 2018b)

Li, Yu, Qin, Sheng ve Wang (2018) birinci aĢamasında bir ejektör
ekledikleri kademeli soğutma sistemini incelemiĢ ve ultra düĢük
sıcaklıklı dikey bir dondurucu prototipi üzerinde test etmiĢlerdir.
ÇalıĢma sonucunda enerji tüketiminin 25 °C ortam sıcaklığında temel
dondurucuya kıyasla %4.77 daha düĢük olduğunu gözlemlemiĢlerdir.
Chaomuang, Flick, Denis ve Laguerre (2019) bir soğutucu kabinde
ürün, hava sıcaklığı ve hız profilleri deneysel olarak incelenmiĢtir.
Yaptıkları çalıĢma ile aynı koĢullar için, ön ve arka konumlar
arasındaki ortalama sıcaklık farkları kapalı kabinde 1 °C'nin altında
iken, kapısız durumda yaklaĢık 2-3 °C ve kompresör enerji tüketimi
için önemli olan dönüĢ havası ile boĢaltma havası sıcaklığı farkının
yalnızca 1,3 °C olduğunu gözlemlemiĢlerdir.
De Frias vd. (2020) soğutucu kabinin kapı açıklıklarının ürün
sıcaklıklarına ve enerji tüketimine olan etkisini araĢtırmıĢlardır. Kabin
kapısının her 5 ve 15 dakikada bir 5, 15, 30 ve 60 saniye açık tutularak
yapılan deneylerin sonucunda soğutucu kabin kapısının kapalı
durumunun ve tipik bir açılma düzeninde olan enerji tüketiminin açık
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bir kabine kıyasla sırasıyla %68 ve %66 oranında enerji tasarrufu
sağladığını gözlemlemiĢlerdir.
Saengsikhiao ve Taweekun (2021) açık kapılı soğutucularda enerji
verimliliğini iyileĢtirmek için süpermarkette bulunan soğutucu
kabinlerde düĢük emisyonlu (Low-E) ve iki katmanlı cam kapılar
kullanmıĢlardır. 7 gün baĢına ortalama güç tüketimi 111.62 kW’tan
69,48 kW’a düĢürülmüĢtür. Proje geri ödeme süresi 14 ay ve 1.1 yıl
içerisindeki enerji tasarrufu 16.020 kWh/ay olarak hesaplamıĢlardır.
Erten, KoĢan, ĠĢgen, Demirci ve AktaĢ (2021) dikey tip, açık bir
endüstriyel dolap için farklı evaporatör modelleri tasarlamıĢlardır.
Evaporatörde 1/2" düz ve 3/8" yivli boru tipi kullanarak R-290
soğutucu akıĢkanı ile test etmiĢlerdir. ÇalıĢma sonucu bu iki sistem
için tüketilen enerjiyi ve COP değerini sırasıyla 24.64 kWh, 23.39
kWh ve 2.807, 3.013 olarak ölçmüĢlerdir. Evaporatörde yivli boru
kullanımının %5,073 daha verimli olduğunu gözlemlemiĢlerdir.
4. DEĞERLENDĠRME
Ġncelenen çalıĢmalar ve yapılan araĢtırmalar sonucu endüstriyel tip
soğutma sistemlerinde enerji tüketimini ve dolayısı ile EVE değerini
azaltan parametreler ve kriterler Tablo 8’de özetlenmiĢtir.
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Tablo 8: Enerji Tüketimini Etkileyen Parametreler
Parametreler

Enerji
Depolama

Kriter
FDM veya buz
bankası
kullanarak
gizli ısının
depolanması

Soğutucu
akıĢkanların
kullanımı
Soğutucu
AkıĢkan
ve
Soğutma
Çevrimi

Paralel
sıkıĢtırma /
aĢırı soğutmakızdırma
HVAC
sistemlerle
entegre
soğutma
sistemleri
Hava
akıĢı/hava
perdesi
tasarımı

Tasarım

Kabinde
yalıtımın
sağlanması

Ġnfiltrasyon
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Açıklama
FDM, ürünlerin sıcaklık dalgalanmaları
azaltarak homojen sıcaklık dağılımını sağlar.
Soğutma yükünün azalması, kompresörün
açık/kapalı sürelerinde iyileĢme sağlar. Bu
iyileĢme, kompresör çalıĢma süresi ile EĢ.
34'te belirtilen yıllık enerji tüketimini
azaltarak EVE değerini azaltır.
DüĢük KIP ve ODP değerli yeni nesil
akıĢkanların kullanılması çevreye olan
zararlı salınımları azaltmakla beraber doğru
akıĢkan seçimi ve miktarı ile daha yüksek
hacimsel soğutma kapasitesi sağlar ve COP
değerini arttırarak kompresörün tükettiği
gücü azaltır.
Bu gibi iĢlemler soğutucu akıĢkanın özgül
ısısına, kondenser ve evaporatör sıcaklığına
bağlı olarak aynı soğutma yükü için soğutma
kapasitesini artırır ve daha küçük güçlerde
çalıĢan kompresör kullanımına izin vererek
enerji tasarrufuna olanak tanır.
HVAC sistemlerle sağlanan daha düĢük
ortam sıcaklıkları, soğutma yükünü ve
gerekli soğutucu akıĢkan kapasitesini azaltır.
Bu azalmalar buharlaĢma sıcaklığını
artırarak kompresör sıkıĢtırma oranını
düĢürür ve enerji tüketimini azaltır.
Hava perdeleri kabin içerisinde homojen
hava dağılımını sağlar ve dıĢ ortamdan olan
sızıntıları engelleyerek, ürün sıcaklıklarının
istenilen aralıkta olduğu süreyi arttırır.
Böylece kompresör aç/kapa periyodunu
uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.
Soğutucu kabinlerinde poliüretan (0,02
W/mK) yerine düĢük ısıl iletkenliğe sahip
vakum yalıtım paneli (0,004-0,008 W/mK)
kullanılması dıĢ ortama olan ısı transferini
azaltırken ısıl direnci arttırır ve tüketilen
enerjinin azalmasına olanak sağlar.
Soğutuculardaki hava sızıntılarını ifade eder.
Bu durum ısı kazançlarını artırmakta ve
kompresörün daha uzun süre çalıĢmasına
sebep
olmaktadır.
Soğutucularda

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

Evaporatör
verimliliği

Kondenser
verimliliği

Kompresör
verimliliği

Ekipmanlar

Yüksek
verimli ve hız
kontrollü fan
kullanımı

Buz çözme
(defrost)
kontrolü

Cam kapı veya
kapak
kullanımı

Aydınlatma

infiltrasyonu azaltacak yapısal yöntemler
kullanılması enerji maliyetlerini azaltacaktır.
Evaporatörde verim artıĢı kompresör
çalıĢma süresini azaltır. U değerinin
artmasına yönelik tasarımlara önem
verilmelidir.
Kondenserden atılan ısının artması ile
evaporatör giriĢ entalpisi azalır ve enerji
tüketimi de düĢürülmüĢ olur.
Kompresör
soğutucu
akıĢkan
giriĢ
sıcaklığının artması ve çıkıĢ basıncının
düĢürülmesi yıllık enerji tüketimini azaltarak
EVE
değerini
azaltır.
Yeni
nesil
kompresörlerin
kontrol
tekniklerinin
geliĢtirilmesi enerjinin etkin kullanımına
olanak sağlayacaktır.
Yüksek verimli fan motorları, güç üretirken
daha az elektrik enerjisi harcar ve enerji
tüketimini azaltır. Yüksek verimli elektriksel
komütasyon motorlu (ECM) evaporatör
fanları, fan baĢına 12W kadar düĢük bir
nominal güç tüketimine sahip olabilmektedir
(Fricke ve Bansal, 2015).
Evaporatör yüzeyinde oluĢan karlanma veya
buzlanmalar hava akıĢını engellerken enerji
tüketiminin
artmasına
ve
soğutma
performansının azalmasına neden olur. Hava
akımıyla, suyla, elektrikli ısıtıcılarla ve sıcak
gazla yapılabilen defrost uygulamalarından
optimum olanı seçerek doğru uygulamak ve
kontrol etmek sistemin enerji tüketimini
azaltacaktır.
Kabinlere uygulanan cam kapı veya gece
perdesi, soğuk havanın dıĢ ortama dağılması
engelleyerek ısı yükünü ve buna bağlı
kompresör enerji tüketimini azaltacaktır.
Aydınlatma için yeni nesil ledlerin kullanımı
ile ıĢık kaynağının kabin içine yaydığı ısıdan
kaynaklanan kompresör elektrik tüketiminin
ve genel olarak aydınlatmadan oluĢan enerji
kaybının önüne geçilebilir.

Tablo 8’de belirtilen parametreler soğutma sistemi tasarım aĢamasında
göz

önünde

bulundurulduğunda

soğutucunun

ısıl

yüklerinin
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azaltılmasına ve bunun yanında çalıĢma esnasında daha az enerji
tüketerek yüksek enerji etiketine sahip soğutucuların geliĢtirilmesine
katkı sağlayacaktır.
SONUÇ ve ÖNERĠLER
Günümüzde enerji kaynaklarını verimli kullanabilme hem çevresel
hem de maliyet açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Her geçen gün enerjiyi daha verimli bir Ģekilde kullanabilmek için
birçok yöntem geliĢtirilmektedir. Enerjinin verimli kullanımı ve
çevresel etkilerin azaltılması hem yaĢadığımız coğrafyada hem de
dünyada, üzerinde titizlikle durulması gereken konuların baĢında
gelmektedir. Bu çalıĢmada enerji verimliliğinin ve çevresel etkilerin
önemi kapsamında enerji tüketimini azaltmaya yönelik yapılan
çalıĢmalar enerji depolama, soğutucu akıĢkan, tasarım parametreleri
ve ekipmanlar olarak dört baĢlık altında toplanmıĢ ve incelenmiĢtir.
Sonuç olarak, gizli ısıyı depolama, enerji verimliliğini artıran ve
soğutma sistemlerinde enerji depolama yöntemi olarak sıklıkla
kullanılan yöntemlerden biridir. Özellikle faz değiĢtiren malzemeyi
soğutma kabinlerine entegre ederek kompresör çalıĢma süresinin
azaltılması enerji tüketimini ve buna bağlı EVE değerini azaltacaktır.
AraĢtırmalar geleneksel soğutucu akıĢkanlar yerine benzer fiziksel
özellikler gösteren, düĢük KIP ve ODP değerli alternatif çevre dostu
soğutucu akıĢkan kullanımı ile bu sistemlerin aĢırı soğutma, paralel
sıkıĢtırma, ara soğutma gibi iĢlemlerle desteklenmesinin evaporatör
etkinliğinin artırarak daha çok soğutma kapasitesini daha düĢük
kompresör gücüyle sağlanmasının mümkün olduğunu göstermektedir.
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Kompresörlü soğutma sistemlerinde tasarımda kullanılan sıcaklık,
basınç ve diğer parametreler sistem performansını doğrudan
etkiledikleri için büyük önem taĢımaktadır. Parametrelerde optimum
değerlerin sağlanması ekipmanların verimliliğini ve buna bağlı sistem
performansını artıracaktır.
Endüstriyel soğutucularda enerji depolama entegrasyonu, hibrit
sistemler, yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı ve soğutma
sistemlerin HVAC sistemleri ile birlikte tasarımlarının yapılması ve
kullanılması

enerji

verimliliği

perspektifinde

enerjinin

kullanımını sağlayacaktır.
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etkin

SĠMGE ve KISALTMALAR
Simgeler
BuharlaĢtırıcı ısı transfer alanı (m2)
Sıcaklık katsayısı
1 ile n arasında değiĢen bir bölme tipi için sıcaklık katsayısı
Doğrudan satıĢ iĢlevine sahip soğutma cihazının 24 saat
boyunca tükettiği enerji miktarı (kWh/24h)
Entalpi (kJ/kg)
Kanat yüksekliği (m)
Değer (soğutucu tipine göre belirlenir, Çizelge 3.)
Kanat parametresi
Kütlesel debi (kg/s)
̇

Değer (Çizelge 3)
Fanın teorik gücü (W)
Değer (Çizelge 5)
Toplam basınç farkı (Pa)
Alçak basınç (bar)
Defrost kabı içerisindeki ısıtıcıların giriĢ gücü (W)
Kompresörün çalıĢma süresi sırasında ölçülen ortalama giriĢ
gücü (W)
Defrost ısıtıcı giriĢ gücü (W)
Tüm fanların gücü (W)
Aydınlatmaların giriĢ gücü (W)
YoğuĢma önleyici ısıtıcı giriĢ gücü (W)
Yüksek basınç (bar)
Toplam ısıl direnç (m2K/W)
Havanın hacimsel debisi (m3/s)

̇

Güç (W)
̇

Kondenser için toplam ısı transferi (W)
̇

Kondenser için hava tarafı ısı transfer hızı (W)
̇

Kondenser için soğutucu tarafı ısı transfer hızı (W)
̇

Kondenserin alt soğutulmuĢ bölgesindeki ısı transfer hızı (W)
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̇

Kondenser için aĢırı ısıtılmıĢ bölgedeki ısı transfer hızı (W)
̇

Kondenser için iki fazlı bölgedeki ısı transfer hızı (W)
̇

Evaporatörün iki fazlı bölgesindeki gizli ısı transfer hızı (W)
̇

Evaporatörün iki fazlı bölgesindeki ısı transfer hızının
hissedilir kısmı (W)
Evaporatörün iki fazlı bölgesindeki toplam ısı transfer hızı
(W)
BuharlaĢtırıcı kapasitesi (W)
̇
̇
̇

YoğuĢturucu kapasitesi (W)
YoğuĢma önleyici ısıtıcılarının 24 saatlik periyotta açık
olduğu süre (h)
Defrost kabı içerisindeki ısıtıcıların 24 saatlik periyotta açık
olduğu süre (h)
Kompresörlerin 24 saatlik periyotta açık olduğu süre (h)
Defrost ısıtıcılarının 24 saatlik periyotta açık olduğu süre (h)
Fanların 24 saatlik periyotta açık olduğu süre (h)
Aydınlatmaların 24 saatlik periyotta yandığı süre (h)

Tortam

Ortam sıcaklığı (°C)
Ortalama logaritmik sıcaklık farkı (°C)
Toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K)

̇

Güç (W)
̇

Kompresör gücü (W)
̇

Tersinir adyabatik sıkıĢtırma için kompresörün gücü (W)
Doğrudan satıĢ iĢlevli soğutma cihazının metrekare cinsinden
ifade edilen ve iki ondalık basamağa yuvarlanan aynı sıcaklık
sınıfındaki tüm bölmelerin toplam teĢhir alanı (m2)
Fanı tahrik etmek için kullanılan elektrik motorunun verimi
(%)
Kanatçık verimi (%)
Fanın iç verimi (%)
Kompresörün iç verimi (%)
Toplam verim (%)
Evaporatör doyma sıcaklıklarının aritmetik ortalaması (°C)

ϕortam

Ortamın bağıl nemi (%)
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Kısaltmalar
AE

Yıllık enerji tüketimi (kWh)

AEC

YoğuĢma önleyici ısıtıcıların elektrik enerjisi tüketimi (kWh)

AECR

CFC

24 saatlik periyot baĢına kWh olarak revize edilmiĢ yoğuĢma
önleyici ısıtıcıların elektrik enerjisi tüketimi (kWh)
Kabin içine yerleĢtirilmiĢ kompresörün elektrik enerjisi tüketimi
(kWh)
Kloroflorokarbon

CO2

Karbondioksit

COP

Soğutma performans katsayısı

COPic

Dahil edilmiĢ kompresör için soğutma kapasitesi ile elektrik
gücü giriĢ değerleri arasındaki performans katsayısı
Doğrudan günlük elektrik enerji tüketimi (kWh)

CEC

DEC
DECR
DFEC

24 saatlik periyot baĢına kWh olarak revize edilmiĢ doğrudan
günlük elektrik enerjisi tüketimi (kWh)
Defrost ısıtıcılarının elektrik enerjisi tüketimi (kWh)

EER

24 saatlik periyot baĢına kWh olarak revize edilmiĢ defrost
ısıtıcılarının elektrik enerjisi tüketimi (kWh)
Enerji verimlilik oranı

EnPG

Enerji performans göstergesi

EVE

Enerji verimlilik endeksi

FDM

Faz değiĢtiren malzeme

FEC

Fanların elektrik enerjisi tüketimi (kWh)

FECR
HAD

24 saatlik periyot baĢına kWh olarak revize edilmiĢ fanların
elektrik enerjisi tüketimi (kWh)
Hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği

HC

Hidrokarbon

HCFC

Hidrokloroflorokarbon

HFC

Hidroflorokarbon

HFO

Hidrofloro-olefin

HVAC

Isıtma havalandırma ve iklimlendirme

LEC

Aydınlatmaların elektrik enerjisi tüketimi (kWh)

LECR
LOW-E

24 saatlik periyot baĢına kWh olarak revize
aydınlatmaların elektrik enerjisi tüketimi (kWh)
DüĢük emisyon

ODP

Ozon delme potansiyeli

PEC

Defrost kabı içerisindeki ısıtıcıların elektrik enerjisi tüketimi

DFECR
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edilmiĢ

(kWh)

PV

24 saatlik periyot baĢına kWh olarak revize edilmiĢ defrost kabı
içerisindeki ısıtıcıların elektrik enerjisi tüketimi (kWh)
Fotovoltaik

R290

Propan

R600a

Ġzobütan

R744

Karbondioksit

SAE

Standart yıllık enerji tüketimi (kWh)

TTA

Toplam teĢhir alanı (m2)

PECR
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GİRİŞ
Nüfusunun %95’inin deprem bölgesi içerisinde yaşadığı Türkiye, tarih
boyunca depremlerin olduğu ve olmaya devam edeceği, topraklarının
%92’si deprem riski altında bulunan, dünyanın en etkin deprem
kuşaklarından birinin üzerindedir. Bu bölgede sadece 1999 yılı
içerisindeki depremler, 20.000’den fazla can kaybına neden olurken,
yaklaşık 100.000 civarında binada ağır ve orta hasara yol açmış,
bunun yanı sıra sanayi tesislerinde çok önemli maddi kayıplar
meydana

getirmiştir.

Bilinçsiz

yapılar

ve

riskli

bölgelerde

yapılaşmalar yüzünden yaşanan can ve mal kayıplarını önlemek için,
yapılan yapıların ve zemin kontrollerinin yetkin uzmanlar tarafından
yapılıp denetlemesi gerekir.

Bununla birlikte şantiyelerde çalışan

usta, kalfa ve işçilerin eğitim sonrası denetime girmesi ve yapılarda
mühendisler gibi hukuki sorumluluk alması da bu tür durumların
önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.
Örneğin Edirne ili sınırları içinde bulunan kamu binalarından seçilen
50 binanın yapısal hasarları ve olası bir deprem sonrası ilgili yapılarda
doğabilecek sonuçları inceleyen bir çalışmada (Oymael ve diğerleri,
2014) yapılar, zemin, taşıyıcı sistem, plan şeması, bina yaşı, binaların
kullanım amacı, binalarda bulunan bodrum katların nemlenmesi,
binalarda bulunan çıkma ve konsollar, binalarda yapılan tamirat ve
tadilat gibi 9 farklı konu başlığıyla incelemiştir. Araştırmaya konu
olan seçili binaların %16’sında çatlak gelişimlerinin olduğu tespit
edilmiştir.
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Nedenlerinin, zemin zafiyeti (dolgu ya da sulu zeminde yapının
yapılmış olması ve zeminin zamanla sıvılaşması sonucu oluşan
zafiyet), bodrum katlarında bulunan rutubet (bodrum katlarında nem
alan taşıyıcı elemanların ve içinde bulunan donatının aşınmaya
uğraması ve bunun sonucunda binanın dayanımının olumsuz
etkilenmesi), bina yaşı (yaşça büyük olan yorgun binaların iç ve dış
etkenler etkisinde yıllar içinde dayanımını kaybetmesi), binalarda
yapılan tamirat (bina yapılırken uygulanan tasarı üzerinden yapılan
statik hesaplar daha sonra yapılan tadilatlarla zafiyete uğrar ve bu olay
bina için önemli tehlike arz eder), binaların tasarlandığı kullanım
amacının dışına çıkılması (önemli riskler doğuran bu duruma örnek
olarak, okul amacıyla tasarlanan bir binanın, sonradan atölye olarak
kullanılması ve üretim aletlerinin bina üzerinde oluşturduğu fazladan
yük yüzünden bu durumun doğuracağı tehlike gösterilebilir), binaların
yapım

sistemlerindeki

olası

yanlışlıklar

(binaların

büyük

çoğunluğunun yapım sistemi betonarme olduğu için betonların
üretiminde ya da uygulanması sırasındaki olası yanlışlıklar binanın
dayanımı için oldukça önemlidir.) gibi sorunlardan kaynaklandığı
belirtilmiştir. Yazarlar tarafından bu sorunlardan birinin ya da
birkaçının bulunduğu yapıların, olası bir depremde diğer yapılara göre
çok daha fazla zarar göreceği sonucuna varılmıştır (Oymael ve
diğerleri, 2014).
Türkiye’de depremlerden sonra temel yapısal önlem ve gerekliliklerin
hayata geçirilmediği de gözlemlenebilmektedir. Örneğin Bingöl’de, 1
Mayıs 2003 depreminden önce 1971’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem
yaşanmış olmasına rağmen, 2003 depreminden sonra depremin
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büyüklüğü ile hasar durumu arasında inceleme yapılmış, depremde
mühendislik hizmeti görmüş betonarme yapılar ile kırsal yapılarda
meydana gelen hasarların temel tipik özellikleri irdelenmiştir.
Depremde hasar oranının genellikle deprem derinliği ile ters orantılı
olduğu ve Türkiye’de sığ depremlerin oluştuğu söylenebilir; fakat yine
de bu durum tam olarak Bingöl’deki yapılarda bu kadar hasar
olabilmesini açıklamak için yeterli bir sebep değildir. 2003
depreminden sonra her 2 binadan birinde hasar görülmüş, her 6
binadan biri ise tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Hasar oranları,
geçmişten günümüze kadar gerçekleşen tüm depremlerde pek farklılık
göstermemektedir. Buradan da anlaşılabileceği üzere, hasarlı yapıların
büyük kısmı, o dönemki yeni yönetmelikler yürürlükte iken yapılmış
olmasına rağmen, mimarlık- mühendislik hizmetleri ve denetimler
yetkin ve yeterli değildir (Karasin ve Karaesmen, 2005).
Başka örnekler olarak, 25 Ocak 2005 tarihli 5,5 büyüklüğündeki
Hakkari depremi ile aynı büyüklük ve derinlikte bir gün önce olan
Antalya depremi arasında karşılaştırma yapılabilir. Kırsal alanda
meydana gelen Hakkâri depreminde oluşan hasar, Antalya depreminde
meydana gelmemiştir. Bunun sebebi, kırsal alanda bulunan yapıların
harçsız iri taş duvarlardan oluşan, köşe tokluğu kurulmamış hatılsız
duvarlar olarak yapılmalarıdır. 1971 depreminden sonra Bingöl’ deki
yapıların düzeneği değiştirilmiş, ağır toprak damlar yerine ince saçteneke çatılar tercih edilmiş olduğundan, kırsal alanlarda can kaybı
azalmıştır. Betonarme taşıyıcı sistemli binalar incelendiğinde bunların
da yapı davranışının daha düzgün olduğu ve depremdeki hasarın
azaldığı görülmüştür. Ancak ağır hasarlı ve can kaybı oluşturan
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betonarme binaların olması, projelendirme ve yapım düzensizliğinin
tipik bir sorun olduğunu apaçık ortaya konmuştur. Zira ağır hasar
almış yapılar arasında, mühendislik hizmeti almış, işleri özenle
yürütülmüş kamu binaları da vardır. Bu tür betonarme yapılarda
meydana gelen ağır hasarların ana nedenleri, giriş katlarının yüksek
olmalarının etkisiyle büyük ötelenmeler yapmalarıdır. Ötelenmelerin
büyümesi, ikinci mertebeden moment değerlerini artırmıştır. Ayrıca
kısa kolonların aşırı zorlanmaları ve düğüm noktası çözülmelerinin
oluşması hasarları artırmıştır. Tüm bunlarda aynı zamanda mimarlıkmühendislik- işçilik hataları, malzeme ve beton kusurları da etkendir
(Karasin ve Karaesmen, 2005).
Görüleceği üzere, deprem hasarlarının birçok ilişkili ve bağımsız
nedeni olabilir. Bu nedenlerden bazılarını tespite ve yapılması
gerekenleri özetlemeye yönelik olarak aşağıda belli konu başlıkları
altında kısa incelemeler yapılmıştır:
1. İMAR AFLARI VE KAT EKLEMELERİNE GÖZ
YUMULMASI
Bir anda habersiz olarak gelen depremlere hazır olmanın tek yolu,
depreme dayanıklı yapılar tasarlamaktır. Önlemlerin en başta yasalarla
alınması önemlidir. Örneğin İmar afları ve binalarda oluşturacağı
etkilerin

detaylı

hesabı

yapılmamış

sonradan

uygulanan

ek

düzenlemeler, başlıca sorunlardandır. Bir örnek olarak ele alınacak
olan, 25 Haziran 2000 tarihinde ağır hasar oluşturan Osmaniye
depreminin etkilediği Osmaniye ili, Güney, Batı, Orta ve Güneydoğu
Anadolu'yu birbirine bağlayan bir kesişim noktasında bulunur.
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Konumu itibariyle sanayi bölgelerinin merkezinde bulunması ile
birlikte dışarıdan çok fazla göç alan ve bu ihtiyacı giderebilmek için
çok sayıda konut inşa edilen bir şehir haline gelmiştir. Osmaniye 1.
Dereceden deprem bölgesi olmasına rağmen, inşa edilen bu konutlar,
deprem kaygısı gözetilmeden yapıldığı için depreme karşı dayanıksız
ve belirli bir yapım standardı olmayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır.
Daha önce tek katlı olan yapılar, 3-4 katlı yapılara dönüştürülmüştür
(Binici ve diğerleri, 2009). Bir başka örnek olarak,1980’li yıllarda
Düzce’de endüstrinin hızla gelişmesi üzerine şehir merkezine olan göç
artmıştır ve bundan kaynaklanan plansız bir yapılaşma ortaya
çıkmıştır. Eski binalara kat eklenmiş, sağlıksız zeminlerde standartlara
uymadan yeni yapılar inşa edilmiştir. Düzce’yi etkileyen 17 Ağustos
ve 12 Kasım 1999 depremleri çok büyük can ve mal kaybına yol
açmıştır. Bu depremler sonrasında yapılan araştırmalarda, yüksek katlı
binaların çoğunun yıkıldığı, tek katlı binaların ise daha az yıkımla
karşılaştığı görülmüştür (Uygur, 2006).
2. DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN ÜLKE
GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI GEREĞİ
Türkiye’de meydana gelen orta şiddetli depremler bile büyük can ve
mal kaybına yol açmaktadır. Bu kayıpların temelinde inşaat ve tasarım
hataları yatar. Günümüzde bilgi ve bilgiyi kullanmak çok önemlidir.
Eğer

bu

konuda

yeterince

titiz

davranılmazsa

bedeli

ağır

ödenmektedir. Depremler konusunda en çok bilgiyi deprem araştırma
merkezleri verir. Bu deprem araştırma merkezlerinin en azından
deprem bölgelerinde yer alan illerde de bulunması gerekir (Binici H.
ve diğerleri, 2009).
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3. YAPILAŞMAYI SAĞLAM ZEMİNLERE YÖNLENDİRME
Depreme dayanıklı zemin seçimi için alternatif mücavir alanlara
yönelmek gerekir. İmar planı yapılırken depremi dikkate alan uzun
vadeli planlar yapılmalıdır. Bunlar, siyasi kaygılardan uzak, tamamen
bilimsel bakış açısıyla, emniyet ve ekonomi kaygıları içerisinde
yapılmalıdır. Örneğin Osmaniye'de şehir yapılaşmasında mücavir
alanlar belirlenmediği için sağlıksız yapılaşma, beraberinde birçok
sorun ortaya çıkarmıştır. Osmaniye depreminde özellikle kent
merkezinde betonarme yapılarda orta düzey hasarlar görülmüştür.
Bunun sebebi yetersiz donatılı ve etriyeli kolonlar ile kalitesiz
betondur. Kırsal alanlarda ise en çok yığma yapılarda önemli hasarlar
görülmüştür. Bunun sebebi ise yapıda kullanılan kerpiçlerin yeterli
bilgi ve teknikle üretilmemesidir. Doğru sıcaklıkta pişirilmemiş, içine
gerekli özelliklere sahip katkılar katılmamış kerpiçlerden yeterli
dayanımı beklenemez (Binici H. ve diğerleri, 2009). Yapılaşma
tercihinde mücavir alanların seçimi, kırsal alanlarda inşa edilecek
yığma yapılarda doğru yapım tekniği ve yapı malzemesi kullanmak,
daha önce yapılmış olanları güçlendirmek gibi önlemler alınırsa
depremin yaratacağı hasarlardan en az zararla kurtulunabilir. Depreme
dayanıklı tasarımın yanında kontrolsüz yapılaşmayı da önlemek ve
yapılaşmayı sağlam zeminli alanlara yönlendirmek gerekir.
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4. MALZEME ÖZELLİKLERİ
Depremde hasar tespiti çalışmaları sırasında binalar ağır, orta, hafif
hasarlı olarak sınıflandırılır. 1999 depremleri sonrasında Düzce’de
güçlendirme çalışmasının yoğun olarak görüldüğü yıllar 2000-2001
yıllarıdır. Düzce’de bazı betonarme binaların yapı malzemelerinin
incelendiği bir çalışmada (Uygur, 2006), hasarlı binaların sağlam
kalmış gözüken kolon, kiriş, perde gibi taşıyıcı elemanlardan
numuneler alınmış, sahip olmaları gereken standartları karşılayıp
karşılamadıkları kontrol edilmiştir. Düzce il merkezinden 20 adet çok
katlı yıkılmış binadan alınan donatı numunelerinin çekme, akma ve
kopma mukavemetleri belirlenmiştir. İkinci olarak ise inşaat
malzemesi satan büyük ve orta ölçekli 10 firmadan ve 7 farklı binadan
nervürlü donatı örnekleri alınmış, çekme deneyleri yapılmıştır.
Betonarme, birçok hatanın meydana gelebildiği kompozit bir
malzemedir. Bu hataların meydana gelmediği durumlarda aderans
sağlanır ve betonarme içindeki çelik çekme, beton ise basınç
gerilmelerini karşılar. Yapılan deneyler sonucu inşaat çeliklerinin
%25’inin sahip olması gereken özellikte olduğu, diğerlerinin ise
kısmen veya tamamen standartlara aykırı özelliklere sahip bulunduğu
görülmüştür.

Çeliklerin

mekanik

özelliğini

kaybetmesinde

korozyonun da önemi büyüktür. St1 tipi çelikler istenilen standartlara
uygun değildir. Nervürlü çeliklerin hızlı çekilmesi durumunda gevrek
kırıldığı görülse de nervürlü inşaat çelikleri, çoğu yönden düz inşaat
çeliğinden üstündür. Beton ve çeliğin mukavemetleri dışında kimyasal
ve fiziksel özelliklerinin de incelenmesi gerekir ki korozyon buna bir
örnektir.

Depremlerde

hasar

gören

binalardan

alınan
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beton

numunelerin deney sonucunda %60’ının, donatıların ise %75’inin
standart dışı olduğu ortaya çıkmıştır.
Benzer şekilde, 1999 Marmara depreminde yaşanan can kayıplarında
malzeme

hatalarının

görülebilmesi

için

yapılan

deneylerde,

Adapazarı’nın 17 farklı mahallesinden, 100 farklı binadan alınan karot
numunelerinin %55’inin dayanımlarının en düşük dayanım olan BS
14’ ü bile karşılamadığı görülmüştür. Üstelik o zaman yürürlükte olan
yönetmeliğe göre bile, deprem bölgelerinde yapılacak yapıların beton
kalitesinin en az BS20 olması gerekmektedir. Sadece ağır hasar
görmüş veya yıkılmış binaların beton kaliteleri incelendiğinde ise %
82 sinin BS 20 sınıfını sağlamadığı anlaşılmıştır. Beton sınıfının bu
kadar düşük olmasının başlıca sebepleri, yapılan betonda çimentonun
az tutulması, göz kararı harç yapımı gibi etkenlerdir. Bunun yerine,
1999 Marmara depreminden sonra zorunlu hale getirilen bilgisayar
ölçümleriyle yapılmış hazır beton kullanılması çok daha sağlıklıdır.
Beton dayanımını etkileyen faktörlerden birisi de

beton kürüdür.

Özellikle ilk günlerde betonun bakım ihtiyacı göz ardı edilirse, basınç
dayanımlarının çok düşük değerlerde kaldığı görülmüştür. Elle veya
ilkel makinelerle üretilen betonlarda, ne kadar dikkat edilse de hata
yapılma oranı yüksektir. Bu nedenle hazır beton üretimi teşvik,
kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Hazırlanan karışım ve tartımlar ile
ideal sonuçlar alınması ve aynı zamanda, zaman açısından da büyük
kolaylıklar sağlanması da avantajlarındandır (Sarıbıyık ve diğerleri,
2003).
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5. YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASINDAKİ SORUNLAR
VE YAPI GÜVENLİĞİ İÇİN SORUMLULUK PAYLAŞIMI
Bir önceki başlıkta da kısmen değinildiği üzere, depremden etkilenen
yapıların

genellikle

tasarlandıkları

dönemdeki

mevcut

olan

yönetmeliklere, projelendirilmeye uymadığı, bunun yanı sıra yanlış
malzeme kullanımı ve yetersiz işçilik gibi diğer etkilerin de
eklenmesiyle birlikte olası bir depremde istenilen performansı
alamadıkları söylenebilir (Toker ve diğerleri, 2013). Türkiye’de
depreme dayanıklı yapı ilkeleri bina kalitesini artırmak amacı ile her
büyük depremden sonra yeni yönetmelikler ile güncellenmekte ve
gelişmekte iken, 2011 Van depremleri kalite artışının yavaş olduğunu
göstermiştir. Van ve Erciş bölgelerinde 2011 Van depremlerinde
yıkılan veya ağır hasarlı olan betonarme binaların projelendirme ve
uygulama arasındaki farkları 1975, 1997 ve 2007 yönetmelikleri
kapsamında karşılaştırılmış, fakat yönetmeliklerdeki gelişmelere
rağmen uygulamaların güncellenemediği anlaşılmıştır (Erdil, 2017).
Van bölgesinde 2011 yılında 1. Deprem Tabanlı köyü merkezli ve 2.
Deprem Edremit merkezli gerçekleşmiştir. Bu depremler ardından
araştırma yapan ekipler betonarme binalar ile ilgili benzer
gözlemlerde bulunmuşlardır. Dayanımı yetersiz beton, uygun olmayan
agregalar, donatı detay eksiklikleri ve bunlarla beraber yumuşak ve
zayıf kat problemleri ile binanın oturduğu zeminin bilinmemesinin de
hasarlarda etkili olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu karşılaştırmalar
donatı detayları, beton kalitesi, düşey taşıyıcı sistem elemanlarının
özellikleri ve miktarları, genel bina özellikleri kapsamında yapılmıştır.
Karşılaştırmaların amacı hasarın büyüklüğünün bilgi eksikliğinden mi
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yoksa

projelendirme

veya

uygulamadaki

özensizlikten

mi

kaynaklandığına ışık tutmaktır. Yapılan araştırmada incelenen 63 adet
betonarme bina 2011 Van depreminde yıkılmış veya hasar görmüştür.
Bunların genel özellikleri, yapım yılı, kat sayısı, zemin kat alanı,
zemin katta bulunan ve X yönünde yerleşen kolonların alanları
toplamı, zemin katta bulunan ve Y yönünde yerleşen kolonların
alanları toplamı, zemin katta bulunan ve X yönünde yerleşen
perdelerin alanları toplamı, zemin katta bulunan ve Y yönünde
yerleşen perdelerin alanları toplamı, projede belirtilen boyuna donatı
oranı, uygulamada tespit edilen boyuna donatı oranı, beton dayanımı
ve hasara sebep olan etkenler araştırılmıştır (Erdil, 2017). Sonuç
olarak Yönetmeliklerin tam olarak uygulanmadığı, denetimlerde
eksiklik olduğu söylenebilir.
Her büyük deprem sonrası güncellenen yönetmelikler, daha sağlıklı ve
güvenilir

yapılar

yapılmasının

önünü

açmakta

ve

bilgisayar

programlarının gelişmesi ve çoğalması ile projelendirme konusunda
ilerleme kaydedilmektedir. Fakat teknolojiye ayak uydurulamaması ve
uygulamada yer alanların projeden ziyade kendi yetenek ve
tecrübelerine güvenerek buna göre hareket etmeleri neticesinde,
uygulamadaki kalite artışı hızlı olamamaktadır. Çok iyi bir proje çok
kötü bir uygulama ile tehlikeli bir hale getirilebilir. İşte bu yüzden
inşaatta çalışan ustalar ve işçilerin de eğitimden geçmeleri ve
mühendisler ile sorumluluklarını bir miktar paylaşmaları, soruna az da
olsa çözüm getirebilir. Böylelikle imza atan usta ve işçi daha özenli iş
yapmaya çalışacaktır. Aksi halde olası bir afet durumunda yaşanan
problemler yaşanmaya devam edebilir.
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6. ZEMİN SUYUNUN VE KOROZYONUN ETKİLERİ
Deprem olmadan önce, proaktif yaklaşımla, gerekli tedbirlerin
alınması gerekmektedir. Bunların başında depreme dayanıklı bina
yapımı gelmektedir. Son yüzyıl içinde birçok büyük depreme saha
olan Türkiye’nin büyük bir kesimi, deprem bölgesinde yer almaktadır.
2011 yılındaki Van depremlerinden sonra yönetmelik revize
edilmiştir. Her geçen gün yapı kontrolleri daha sıkı yapılmakta, can
kaybını en aza indirmek için çalışılmaktadır. Ancak bu çabalar yeterli
görülmeyip, yapı sağlamlığının kontrolü için sürekli yeni ve çeşitli
çalışmalar ile incelemeler yapılmalıdır. Zira proaktif yaklaşım sürekli
devam eden ve donukluk kabul etmeyen bir süreç yaklaşımıdır. Buna
uygun olarak bir çalışmada, Edirne’nin dokuz farklı bölgesinde
araştırmalar yapılmıştır (Oymael ve diğerleri, 2014). Bu çalışmada
okullardan hastaneye kadar çeşitli 50 binadan örnekler alınarak
incelenmiştir.

Değerlendirme

sonucunda

ise

binaların

yapılış

şekillerinin, kullanılan malzemenin ve yapıldığı zamanın da etkisiyle
farklılıklar olduğu gözlemlenmiş, çeşitli dernekler, odalar ve
çalışanların analizi ile gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır.
İncelenen binaların %16’lık kesiminde çatlaklar olduğu görülmüştür.
Bu çatlakların oluşumunda, yeraltı su kaynaklarının binanın zeminde
birikmesi ve mevsimsel kurumalar etkendir. Nem etkisiyle zamanla
donatılarda korozyon oluşabilir, bina yorulur, tadilat ve tamiratlarla
yapının mukavemeti de azalır. Edirne’de yapılan bu araştırma ile çoğu
kamu binası olan 15 binanın olası bir depremle hasar görebileceği
raporlanmıştır. Bu binaların dayanımlarını artırmak için gerekli
çalışmalar ve önlemlerin en kısa sürede alınmasına karar vermiştir.
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7. DEPREMLER SONRASI BARINMA VE
REHABİLATASYON ÖNLEMLERİ
İnsanlar afet sonrası ne yapacaklarını bilemez, hayatları hakkında
endişe duyar ve tekrardan hayatlarına adapte olurken zorlanırlar. Bu
yüzden afetzedenin hayatını tekrar düzene sokabilmek adına, afet
sonrasında yapılması gereken uygulamalar belirlenmelidir. Bu
uygulamaların başında yaşam yerleri ve konutlar gelmelidir. Ancak bu
konutlar afetzedelerin yaşam şekilleri ve yerlerine göre yapılmalıdır.
Çevre ile ilgili bilgiler algısal süreç ile elde edilmektedir. Yaşanan afet
sonrası bireyin çevreyi algılamasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bu
sorunların giderilebilmesi ve afetzedelerin eski yaşamlarına geri
dönebilmesi için zihinsel şema tekrardan düzenlenmelidir. Afet
sonrası afetzedelerin streslerini azaltabilmek için bazı yöntemler
vardır ancak bu yöntemler her bireyde aynı etkiyi göstermez.
Afetzedelerin önceki gibi yaşamlarına devam edebilmeleri için
streslerinin azaltılması gerekmektedir. Bu stresi azaltmanın ilk yolu da
barınma

ihtiyacının

giderilmesidir.

Barınma

ihtiyacının

giderilebilmesi için bazı aşamalar vardır. Bu aşamalar ilk başta geçici
barınmayı

kapsasa

da

sonrasında

barınmanın

kalıcı

olması

gerekmektedir. Aksi takdirde afetzedenin stres seviyesi artar.
Bu konuyla ilgili bir alan çalışması yapılmıştır (Enginöz ve Ünlü,
2006). Bu alan çalışmasındaki amaç, afetten sonra yapılacak yaşam
alanlarının ve konutların nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir. Yaşam
alanlarını planlarken çevrenin incelenmesi gerekmektedir. Çünkü her
afetzedenin yaşadığı yer, yaşam şekli, kültürel ve sosyal hayatı
birbirinden farklı olduğu gibi, hepsinin afet konutlarından beklentileri
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de farklıdır. 1 Ekim 1995 yılında deprem olayını yaşamış olan, 8 yıl
boyunca da kalıcı barınmayı deneyimlemiş, Afyon’un Dinar ilçesi ve
ilçeye bağlı Aktoprak ve Gençali köylerinde afetzedelerin konut ve
yaşam alanlarından beklentilerinin incelenmesi ve farklılıkların
belirlenmesi için örnekleme grupları oluşturulmuş, çıkan sonuçlar
karşılaştırılma yapılarak bağıntılar kurulmuş ve bu bağıntılar tablolara
işlenmiştir. Kurulan bu bağıntılar incelendiğinde Dinar ilçesi ile
Dinar’a bağlı köylerde yaşayan bireylerin yaşlarına, aile yapılarına,
medeni durumlarına, sosyal yaşamlarına, yaşadıkları deneyimlere,
endişelere, eğitim durumlarına, iş durumlarına; konutun kat sayısına,
kat yüksekliğine, oda sayısına, kattaki daire sayısına, balkon sayısına,
binanın

görünüşüne,

şehir

merkezine

uzaklığına

ve

binanın

sağlamlığına göre konutlar hakkındaki düşünce ve beklentilerinin
birbirinden farklı olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, yapılacak

konut ve çevre düzenlemesinin öncesinde, afet bölgesinin afet
yaşanmadan önceki durumu incelenmeli, binaların kat sayısı,
insanların günlük yaşam şekli, ihtiyaç ve gereksinimleri, alışkanlıkları
ve beklentileri belirlenmeli, konutlar ve yaşam alanları, yapılan bu
incelemeler sonucunda ortaya çıkan verilere göre yapılmalıdır.
8. BÖLME DUVARLARIN ETKİLERİ
Dolgu duvarların betonarme yapı sistemlerinde yaygın bir şekilde
kullanıldığı bilinmektedir. Düzenlenmelerine

dikkat

edilmediği

taktirde, sadece olumlu etkileri olduğu söylemi yanlıştır. Zira dolgu
malzemeleri

betonarme

binalarda

mimari

amaçlı

yerleştirilen

malzemeler olsa da, dolgu duvar yerleşiminin binanın yatay yükler
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altındaki performansına etkisi vardır. Mimari amaçla da yerleştirilse,
dolgu duvarlar, binanın yatay yük performansını önemli düzeyde
arttırmaktadır. Bununla birlikte, deprem etkileri ile dolgu duvarlar,
sisteme olumsuz olarak da etki edebilmektedir.

Dolgu duvarlar

genelde kolon ve kirişler arasında imal edilmektedir. Modellemeye
yansıtmak zor olduğundan yeterli araştırma yapılamamakta ve genelde
dolgu duvarın sadece düşey yük etkisi yaptığı göz önünde
bulundurulmakta ve olumlu- olumsuz diğer etkileri yok sayılmaktadır.
Bu

durumun

yanlış

olduğu,

deneysel

ve

depremsel

yapı

davranışlarının incelenmesi ile göze çarpmış ve araştırılması gerektiği
anlaşılmıştır.

Duvar

davranışın

parametrelere

göre

değişiklik

göstermesi araştırmaların artmasını gerektirmiştir (Bayrak ve Bikçe,
2019). Dolgu duvarların deprem yükü, kolon ve kirişlere ait deprem
yük miktarı, binanın doğal periyodu, yatay yüklerin taşıyıcı kolon ve
kirişlere dağılımı gibi durumları kapsayacak hesaplamaların dolgu
duvarları da içerecek şekilde projelendirilmelere yansıtılması gerekir.
Dolgu duvarların da hesaba katılması, yapının daha düzgün ve doğru
bir

şekilde oluşmasında

etkilidir. Birçok ülke

şartname

ve

yönetmelikleri, dolgu duvarların statik sisteme etkisinin hesaba
katılmasını önermektedir.
Dolgu duvarlarının, statik hesaba katılmadan, yapı içerisinde önemsiz
malzeme olarak görülmesi ve ucuz kalite ile yapılması, işçiliğinin
düzgün yapılmaması gibi yapılan hatalar bina deprem davranışında
büyük sorunlara yol açmaktadır. Duvar etkisini hesaba katmayan
projeler ile duvar etkisini hesaba katan projeler arasında büyük fark
vardır. Duvar etkisini hesaba katan projeler, depreme karşı emniyeti
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olan ve dayanıklı yapıların oluşmasına katkı sağlar. Aksi olarak, duvar
etkisini hesaba katmadan yapılan projelerin de, depreme karşı
emniyeti olmayan yapıların oluşmasına ve bu hatanın yapılmasıyla
yapının tehlike içinde olmasına, çeşitli nedenlerle sebep olabildiği
bilinmelidir.

Bu durumların yaşanmaması için dolgu duvarların

projelerde statik hesaba mutlaka katılması, malzemesinin kaliteli
seçilmesi, duvarların üzerindeki yük dağılımının indirgenmesi,
işçiliğinin en iyi şekilde ve simetrik biçimde yapılması gibi faktörler
göz önüne alınmalıdır. Böylece depreme karşı daha dayanıklı ve
emniyetli yapıların oluşması, faciaların yaşanmasına engel olunması
sağlanabilir (Kaplan, 2008).
Binaların yapımında kullanılan dolgu duvarlar, kolon ve kiriş çerçeve
sisteminin arasını doldurması ile çok önemli rol oynamaktadır. Ancak
dolgu duvarların asimetrik olarak yerleştirilmesinin olumsuzlukların
asıl sebebi olduğu söylenebilir. Dolgu duvarları bir bölgede
yoğunlaştırmak, yapının hem rijitlik ve hem de kütle merkezlerini
değiştirmekte ve aralarındaki farkı artırıp dışmerkezliğin büyümesine
sebebiyet verebilmektedir. Zira dolgu duvarların hem önemli miktarda
kütlesi, hem de sisteme özellikle yatay yükler altında sağladığı önemli
miktarda rijitlik artışı vardır (Bayrak ve Bikçe, 2019). Simetrik
olmayan dolgu duvar yapımı, binada yatay yükler altında destekten
çok zarar oluşturabilir. Yani yapının yatay yük performansı arttırması
gerekirken azalabilir. Bunun nedeni yapı ile uyuşmamasıdır. Bir
kolonda yük az olurken diğer kolonda yükün fazla olması, bir kolon
kiriş sistemine ek destek verilirken diğerlerine verilmemiş olması gibi
durumlar sistemde düzensizliğe yol açar. Bu durum sonuç olarak
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yapının toplam rijitliğini azaltır. Bu durumda bina kararlı bir davranış
gösteremez. Simetrik dolgu duvarlı ve dolgu duvarsız yapıda
performans seviyesi Can Güvenliği (CG) olurken, simetrik olmayan
dolgu duvarlı yapıda bu performans seviyesi, bazı düşey elemanlarda
hasar seviyesi artmış olacağından, Göçme Durumu (GD) olarak
çıkabilir. Dolayısıyla dolgu duvar yerleşiminin yapı performansı
üstünde büyük bir etkisi olduğu rahatlıkla söylenebilir (Akyürek ve
diğerleri, 2018).
Dolgu duvarların sisteme etkisini değerlendirmek için çok eski
yıllardan beri kullanılan eşdeğer basınç yöntemi, günümüzde de
birçok kabullerle halen kullanılmaktadır. Bu yöntemde diyagonal
olarak yerleştirilen çubuklar sadece basınca çalışacak şekilde
işlemlere katılmaktadır. Özellikle boşluklu bölme duvarlar için
dayanımı belirleyecek analitik yöntemler üzerinde çalışılmaktadır.
Dolgu duvarların yapıya etkilerinin daha anlaşılır ve açık olması,
olumlu/ olumsuz etkilerinin daha iyi belirlenmesi gerekmektedir
(Bayrak ve Bikçe, 2019). Tasarımcıların yapıyı tasarlarken dolgu
duvar etkilerini göz önünde bulundurması ya da dolgu duvarlar
açısından, planda ve cephede tamamen simetrik bir dağılım sağlaması
şarttır.
Dolgu duvarlar, yapıyı bölümlere

ayırmak adına kullanılan yapısal

olmayan elemanlar olmalarına rağmen, hesaba yansıtılmamış olmaları
nedeniyle, yumuşak kat ve kısa kolon oluşması gibi olumsuz etkileri
de yapıda oluşturabilir. Bununla birlikte dolgu duvarlar sismik
hareketlerin
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sistem

zorlanmasını azalır. Yapının enerji yutma kapasitesiyle birlikte
rijitliğini de arttırır. Yapılan bir çalışmada (Sivri ve diğerleri, 2006),
dolgu duvarlı bir çerçevenin en büyük ötelenmesinin, dolgu duvarsız
aynı çerçeveye göre, rijitlik artışına bağlı olarak, 2,2 kat daha az
olduğu hesaplanmıştır. Buna karşılık, yumuşak katlı çerçevelerin,
yumuşak kat ötelenmesinin ve taban kesme kuvvet değerinin arttığı
görülmüştür. Bölme duvarların düzenli yerleştirildiği çerçevelerde ise,
dayanım ve güvenlik artmaktadır. Dolgu duvar etkilerinin hesaba
katılmadığı durumlar ise gerçekte yapı güvenliğini azaltmaktadır.
9. DERZ MESAFELERİNİN ÖNEMİ
Nüfusun ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu kalabalık şehirlerde
hem

ekonomik

zorluklardan

hem

de

şehir

planlamasındaki

eksikliklerden dolayı yetersiz derz mesafesi ile inşa edilmiş,
birbirinden farklı dinamik özelliklere sahip birçok komşu bina vardır.
Bu binaların deprem gibi etkilerle çarpışmaları sonucunda ciddi
hasarlar meydana gelmektedir. Bu olaya “çekiçleme etkisi” denir.
Komşu binalarda yaşanan bu durumun farklı sebepleri vardır. Bina ve
kat yüksekliklerinin, bina ağırlıklarının farklı olması gibi etkenler bu
duruma yol açabilen sebeplerden birkaçıdır. Yapıların periyot
değerlerinin birbirinden uzaklaşması ise çarpışmaların başlıca sebebi
olarak gösterilmektedir. Yumuşak zeminler üzerinde bulunan orta
katlı binalarda, deplasman taleplerinde artışlar söz konusu olup
özellikle zemin ötelenmeleri ve temel dönmelerinin yaşandığı
durumlarda komşu binalardaki çarpışma daha ciddi seviyelerde
olmaktadır (Kamal ve İnel, 2021).
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Bina ağırlığının artmasıyla birlikte yatay deplasman oranlarının
dağılımı azalmaktadır. Yüksekliği fazla olan bina, deplasman
taleplerinde daha sınırlı değişim gösterir. Tam tersi şekilde bina
yüksekliği az olup hafif olan yapılarda ise değişim daha fazladır.
Bunun yanında komşu olan binalar arasındaki yükseklik farkı
büyüdükçe

çarpışma

sonucu

taleplerde

çok

büyük

artışlar

yaşanabilmektedir. Sismik kaynaklı çarpışmalar sonucunda komşu
binalar

birbirlerini

olumlu

etkileyerek

taleplerinde

azalmaları

sağlayabilirler; fakat ne olursa olsun çarpışma sonucunda oluşan
kuvvetlerin binalara önemli hasarlar verebileceği unutulmamalıdır.
Yetersiz derz mesafesine sahip orta katlı (5-15 kat) betonarme komşu
binaların çarpışma sonucunda yapı taleplerinde ciddi sayılabilecek
değişimler gerçekleşir. Eğer bitişik nizam bir projelendirme yapılmak
durumunda ise, bitişik nizam durumları için uygun olabilecek
deplasman büyütme faktörleri hesaplanıp kullanılmalı ya da daha
doğru bir çözüm olarak binalar arasında derz mesafesi bırakılmalıdır.
Derz mesafeleri standart ve yönetmeliklerden yararlanılarak yapıların
yükseklik ve kütlelerine göre belirlenebilir. Derz mesafesinin yetersiz
olması yapıların deprem boyunca birçok kez çarpışmasına ve
birbirlerine verdikleri zararları artırmalarına neden olabilir. Yapılan
bir çalışmada, modellenen binalar arası derz mesafesi 2 cm olduğunda
hasarlar büyümüş, 6 cm olduğunda birbirlerine temasları engellenmiş
iken, standart ve yönetmeliklerden bu yapılar için belirlenen derz
mesafesi 5 cm olarak bulunmuştur (Karabulut ve diğerleri, 2018).
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10. KISA KOLON DAVRANIŞI
Depremlerde görülen yapı hasarının çok büyük bölümü mimari ve
taşıyıcı sistem düzensizliklerinden, donatı detaylandırma hatalarından,
kötü malzeme ve yetersiz denetimden kaynaklanmaktadır. Bu
depremler sonucunda oluşan yatay kuvvet etkisi, kısa kolon
davranışına da neden olur. Bir çalışmada, kısa kolon davranışının,
bodrum kat betonarme perdelerle oluşturulmuş açıklıkla birlikte nasıl
etkilendiği deneysel olarak incelenmiş, yatay yük altında farklı perde
açıklıkları ve güçlendirme kanat uzunluğu değiştirilerek testler
yapılmıştır (Demir ve diğerleri, 2013). Yapılan ilk deneyde yatay
kuvvet etkisi altında, bant pencere açıklığı (H) bırakılıp güçlendirme
kanat duvar kullanılmamıştır. Deney sonunda kısa kolon davranışı
nedeniyle kolonda ciddi güç kaybı görülmüştür. Bunu takip eden iki
deneyde ise kendi içlerinde aynı bant pencere açıklığı (0.25H)
kullanılıp, farklı boyutlarda güçlendirme kanat duvar açıklığı (0.25L
ve

0.375L)

uygulanmıştır.

Yatay

kuvvet

sonrası

sonuçlara

bakıldığında, 0.25L kadar kanat dolgu ilavesi ile yük taşıma kapasitesi
4,5 kat artmış ve yüke karşı yer değiştirme 1. deneye göre %34
azalmıştır. 0.375L kanat dolgu ilavesi ile yük taşıma kapasitesi ise 5
kat artmış, yüke karşı yer değiştirme 1. deneye göre %54 azalmıştır.
Sonuç olarak, kanat dolgu duvar eklemeleri ile kısa kolon davranışının
iyileştirilebileceği söylenebilmektedir.
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11. KOLON- KİRİŞ BİRLEŞİM YERLERİ
Türkiye Alp Deprem kuşağında yer almaktadır ve bu yüzden
topraklarının çoğu deprem tehdidi altındadır. Bu nedenle inşa edilen
yapıların

özellikle

kolon-

kiriş

birleşim

bölgesinin

depreme

dayanıklılık açısından doğru inşa edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü
olası bir deprem sonrası binalarda meydana gelen hasar, can kayıpları
gibi olayların en büyük nedenleri birleşim bölgesindeki etriye
yetersizliği, süneksizlik vb. hatalardan kaynaklanmaktadır. Birleşim
yerlerinde depremde hasar oluşsa bile ani göçmeler oluşmamalıdır.
Mevcut yapı stoğunda özellikle kolon- kiriş düğüm noktasında
olabilecek olan hasarların önceden belirlemesi ve gerekirse buna göre
güçlendirme yapılması yerinde olacaktır. Normal şartlarda düğüm
noktalarında kolon moment taşıma kapasiteleri, kirişlerinkinden en az
%20 fazla olmalıdır (Büyükkaragöz, 2007). Bunu sağlamak için
kuvvetli kolon zayıf kiriş kesitleri düzenlenmelidir. Deprem anında
hasar ve kayıp yaşamamak adına kiriş- kolon birleşim yeri çok dikkat
edilerek yapılması gereken bir bölümdür; tüm hesaplamalar ve
uygulamalar doğru yapılmalı, hata payına yer verilmemelidir.
12. KİRİŞ SÜREKSİZLİKLERİ VE ÇIKMALAR
Depreme dayanıklı yapı tasarımları, mimari tasarım aşamasından
başlar. Mimari tasarımdaki düzensizlikler, burulma etkileri gibi
deprem durumunda yapıyı zayıf duruma düşüren, taşıyıcı kısımları
zayıflatan hatalar doğurabilmektedir. Yatay elemanların, mesnetleri
durumunda olan düşey taşıyıcılara yükleri direk ve en kısa yoldan
aktarması gerekir. Aksi durumlar süreksizliğe sebep olur. Yüklerini
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dolaylı yoldan aktaran yatay taşıyıcı sistemler, deprem yükleri etkisi
altında olumsuz sonuç oluşturur. Kiriş süreksizliğine sahip modellerin
daha fazla kesit alanına ihtiyaç duyacağı, kiriş süreksizliğinin deprem
yükleri etkisi altında olumsuz sonuçlar doğuracağı ve hesapla bulunan
değerlere kıyasla uygulamada (işçilik malzeme vb nedenlerle) oluşan
değerlerin daha da yüksek olabileceği söylenebilir. Yatay süreksizlik
oluşturma nedenleri genelde, bina yoğunluğu olan alanlarda zemin
alanının az olması nedeniyle, imardan kaynaklanan durumlardır. Bu
nedenle imar yönetmeliğinde zemin üstüne en çok 150 cm ye kadar
çıkmalara izin verilmiştir. Ancak bu durumda kirişler uzun konsollar
olarak kalır. Kirişlerin süreksiz olması deprem yükleri etkisi altında
yatay yüklerin taşınmasında olumsuz etkiye sahiptir. Çıkmalı
yapılardaki kirişlerin eksiltilmesiyle kiriş süreksizliğine neden
olunmasına Türkiye’de yaygın olarak rastlanır. Eksik kirişli mimari
çıkmalar, ülkemizde yaygın ancak yurtdışında pek rastlanan bir durum
olmayıp,

yurt

dışında

daha

ziyade

plan

süreksizliğine

ait

düzensizlikler üzerine literatür bulunmaktadır (Seven ve Keleşoğlu,
2019).
13. PERDE DUVARLARIN ETKİLERİ
Yapılan araştırmalar sonucu depreme maruz kalan ve perde içeren
yapıların perde içermeyen yapılara göre daha iyi bir performans
kaydettiği görülmüştür. Bunun sebebi ise perdeli sistemlerin
depremlerde oluşan yüklerin büyük bir bölümünü karşılaması ve aynı
zamanda perdeli sistemlerin yapılardaki hataları çerçeveli sistemlere
göre daha iyi tölere edebilmesidir. Ayrıca perde duvarlar ve perde
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duvar oranlarının yapısal davranışa çeşitli etkileri vardır. Örnek
olarak, bir binanın perde duvar oranının (%0,5-%1-%1,5) arttıkça
T’sinin (periyodunun, yani yapının harekete başlama anı ile yapının
tekrar eski haline gelmesi arasında geçen süre) git gide azaldığı
görülmüştür (Engin, 2017). Bu arada perde duvar olmayan bir yapıda
ise bu değer, yani T değeri, en üst seviyededir. Ayrıca farklı
zeminlerdeki yapılarda da perde oranı arttıkça tepe deplasmanları
azalmakta ve tepe deplasmanları aralarındaki fark, zemin farklarına
rağmen azalmaya yönelmektedir. Örneğin yakın sahalarda ve farklı
zeminlerdeki iki binanın perde duvar oranları arttıkça, ikisinin de
maksimum göreceli kat öteleme değerleri, limit değerlerin altına
düşmektedir.
Ülkemizde ve Dünya’da hızla artan nüfus ve gelişen teknoloji ile
yüksek katlı yapılar hızla inşa edilmektedir. Yüksek katlı yapıların
tasarımında düşey kuvvetlere nazaran yatay kuvvetler (deprem,
rüzgâr) daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yapılarda yatay kuvvetler
genellikle perdeler ile taşıtılmak istenir. Kolonlar düşey yükler altında
genellikle yeterli dayanımı sağlayıp boyutlandırılırlar. Fakat yatay
kuvvetler kolonlar ile taşıtılmak zorunda kalınırsa planda istenmeyen
boyutta elemanlar ortaya çıkacaktır. Bu durum mühendisler açısından
ekonomik olmayacak, mimarlar açısından ise çok sık kolon yerleşimi
estetik durmayacaktır. Bu yüzden perdeler büyük eğilme rijitlikleri ve
kesme alanları ile yatay yüklerin büyük çoğunluğunu karşılamakta
tercih edilir. Ayrıca göreli kat ötelemelerinin ve ikinci mertebe
etkilerinin belirli bir sınır içerisinde olması istendiğinden perde
kullanmak zorunlu hale gelmektedir.
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Bir çalışmada, süneklik düzeyi yüksek iki adet sekiz katlı betonarme
binanın perdelerinin yerleşimi iç akslarda iken ve dış akslarda iken,
yapının göreli kat ötelemeleri, burulma düzensizliği katsayıları ve
ikinci mertebe etkileri kıyaslanmıştır (Uçar ve Merter, 2009). Her iki
sistem için de perdeler, taban kesme kuvvetinin yaklaşık %70’ini
karşılamaktadır. Perdeler binanın dış akslarına yerleştirildiğinde,
göreli kat ötelemeleri önemsenmeyecek düzeyde azalmıştır. En önemli
ve belirgin fark, burulma düzensizliklerinde ortaya çıkmaktadır.
Perdelerin dış akslarda olması halinde burulma düzensizlikleri
azalmaktadır. Yani perde konumunun dış akslarda olması, içte
olmasından, davranış olarak daha iyi sonuçlar elde etmeyi
sağlamaktadır.
14. DÜZENLİ SİSTEM TASARIMI
Düzensiz çerçeveli sistemlerde, taban kesme kuvveti- yatay ötelenme
grafiği, eğimini daha erken kaybetmekte, buna bağlı olarak kirişlerin
daha erken moment kapasitesine ulaşmasıyla erken plastikleşme
meydana gelmektedir. Yapılan bir çalışmada (Toker ve diğerleri,
2013),

düzenli

sistemlerde

yer

alan

elemanların

%37’si

plastikleşirken, bu oran düzensiz sistemlerde %45’e çıkmıştır.
Dolayısıyla düzensiz çerçeve kullanılan yapılarda daha fazla hasar
meydana gelmiştir. Düzensiz çerçevede zemin kat yüksekliği değişimi
esas alınarak deprem performansına etkisi incelendiğinde ise zemin
katının yüksekliği arttırıldığında, tepe yer değiştirmesi değeri ve taban
kesme kuvveti de buna bağlı olarak artmaktadır. Zemin kat
yüksekliğinin arttırılması, kirişlerde oluşan hasarı arttırıcı yönde etki
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etmekte, depreme dayanımı adına daha elverişsiz bir durum
oluşturmaktadır. Genel olarak düzenli çerçevelerin taban kesme
kuvvetinin ve tepe ötelenmelerinin düzensizlere göre daha az olduğu
ve hasar değerlendirmesi yapıldığında düzensiz çerçevenin daha fazla
hasar gördüğü görülmüştür.
15. DEPREME DAYANIKLI MİMARİ VE TAŞIYICI SİSTEM
TASARIMI
Deprem yönetmeliklerinin amacı can kaybını önlemektir. Bunu
sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara taşıyıcı sistem projelerinden
önce, yapının ilk tasarım aşaması olan Mimarların yapacağı etüt
çalışmasından itibaren başlanmalıdır. Mimarların depreme dayanıklı
yapı tasarımı konusunda kendilerini geliştirmeleri, eğitim hayatı
boyunca bu konuda gerekli teorik ve pratik bilgileri almaları
gerekmektedir. Sorumluluğun tamamı taşıyıcı sistemi tasarlayacak
olan İnşaat Mühendislerine bırakılmamalıdır. Bu konuda bilgi sahibi
Mimarların yapacağı tasarımlar statik proje çözümlerini rahatlatacak
ve depreme dayanıklı yapının kalite ve dayanımını yükseltecektir.
Deprem hasarları üzerinde yapılan çalışmalarda yapıların hasar
görmesinde mimari tasarım kararlarının belirleyici bir rolü olduğu
sonucuna varılarak bu kararların yönetmelikler kadar önemli olduğu
görülmüştür. Mimar adayı öğrencilere deprem yükleri etkisi altında
yapıda oluşacak hasarların vereceği zararlar konusunda bilgi sahibi
olmaları, depremin yapıya olan etkilerini öğrenmeleri ve uygun yapı
tasarımı

konusunda

gerekli

eğitimleri

almaları

sağlanmalıdır.

Mimarlık fakültelerinde mesleki zorunlu ders olarak yapı elemanları,
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yapı statiği, çelik yapılar, betonarme yapılar gibi dersler verilirken,
bunun yanında seçmeli ders olarak depreme dayanıklı yapı/ bina
tasarımı, taşıyıcı sistem tasarımı, yapı- zemin ilişkisi gibi dersler
verilmektedir. Mimar adaylarının Tasarım stüdyolarında, eğitimini
teorik olarak aldıkları depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapı statiği
gibi derslerin içeriğini projelere yansıtamadıkları gözlemlenmiştir
(Akbulut, 2005). Depreme dayanıklı mimari ve taşıyıcı sistem
tasarımı, gerek mimarlık gerekse mühendislik bölümlerinde ayrı ve
zorunlu bir ders olarak verilmelidir.
SONUÇLAR
Önleme yaklaşımı (proaktif yaklaşım) kalite ve iş sağlığı güvenliği
yönetim sistemlerinde kullanılan ve tüm disiplinlere uygulanabilecek
bir kavramdır. Sistemin hata üretmesini beklemeden, olası hataları
veya hata doğurabilecek koşulları baştan analiz ederek bu koşulların
oluşmasını önlemeyi ifade eder. Önleme yaklaşımı, bilimsel
çalışmalardan olduğu kadar, tepkisel / düzeltici yaklaşımdan (reaktif
yaklaşım) elde edilen verilerden de yararlanır. Tepkisel yaklaşım hata
doğuran bir sistemi, düzelterek tekrar benzer hataların doğmasını
engellemeye çalışmak demektir. Bu kavramlar, bina tipi yapıların
depremlerde gördükleri ya da görebilecekleri hasarlara uyarlanabilir.
Geçmiş depremlerin yapılarda oluşturduğu hasarlar, her şeyden önce
reaktif yaklaşımla yaklaşıldığında, bu hataların nedenlerini tespit
etmek ve tekrarlanmamasını sağlamak açkısından ders vericidir. Hem
bu derslerden hem de bilimsel analitik, simülatif ve deneysel
çalışmalardan elde edilen veriler ışığında, mevcut ya da yeni yapılacak
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yapılarda deprem güvenliğini sağlamak ise proaktif yaklaşım
olmaktadır. Mevcut yapılaşma açısından proaktif yaklaşım, hasar
oluşturabilecek durumların tespiti ve bunların giderilmesini içerir. Bu
tespit için de düzeltici yaklaşımdan destek alınır. Bu çalışmada, reaktif
yaklaşımla elde edilen bilgiler derlenip sistematize edilerek, mevcut
ve yapılacak yapılara yönelik önleyici yaklaşımlar için veri
oluşturmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, depreme dayanıklı yapılaşma
için dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları, şu 15 ana başlık
altında özetlenerek, literatür incelemeleri ile örneklendirilmeye
çalışılmıştır:
1-) İmar afları ve kat eklemelerine göz yumulması, 2-) Deprem
araştırma merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması gereği, 3-)
Yapılaşmayı sağlam zeminlere yönlendirme, 4-) Malzeme özellikleri,
5-) Yönetmeliklerin uygulanmasındaki sorunlar ve yapı güvenliği için
sorumluluk paylaşımı, 6-) Zemin suyunun ve korozyonun etkileri, 7-)
Depremler sonrası barınma ve rehabilatasyon önlemleri, 8-) Bölme
duvarların etkileri, 9-) Derz mesafelerinin önemi, 10-) Kısa kolon
davranışı, 11-) Kolon- kiriş birleşim yerleri, 12-) Kiriş süreksizlikleri
ve çıkmalar, 13-) Perde duvarların etkileri, 14-) Düzenli sistem
tasarımı, 15-) Depreme dayanıklı mimari ve taşıyıcı sistem tasarımı.
Şekil 1- 6’ da, geçmiş depremlerde görülen yıkımlar, ağırlıklı
nedenlerine göre sınıflandrılmış ve mevcut yapılarda görülen ve sorun
oluşturması muhtemel benzer durumlar için örnek fotoğraflar
koyulmuştur. Proaktif yaklaşım gereği, sorun olabilecek durumların
öncelikle tespiti, sonra detaylı incelemeler ile sorun oluşturup
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oluşturmadıklarının araştırılması ve sorun oluşma ihtimallerinin,
gerçekleşmeden

önce,

kaynağında

müdahale

edilerek

ortadan

kaldırılması gerekir. Bu prensibin depreme dayanıklı yapılaşmalar için
uygulanmasının ilk adımı, mevcut yapıların hızlı gözlem metoduyla
incelenip olası sorunların tespitini yapmaktır. Sonraki aşamada
depreme karşı dayanımı düşük olması muhtemel yapının detaylı
inceleme ve analizleri yapılmalı, gerekli durumlarda depreme karşı
yapıda güçlendirme uygulamalarına veya yapının kontrollü yıkımına
karar verilmelidir.

Şekil 1. Çekiçleme Etkisi

Şekil 2. Dolgu duvar etkisi
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Şekil 3. Kısa kolon etkisi

Şekil 4. Yumuşak kat etkisi

Şekil 5. Kuvvetli kiriş zayıf kolon etkisi

Şekil 6. Rijitlik düzensizliği ve burulma etkisi
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GİRİŞ
Küresel karbondioksit seviyeleri geçmişe göre % 39’un üzerinde artış
gösterirken, bu durum da Dünya’nın ikliminde gözle görülür bir
değişikliğe neden olmuştur. İklim değişikliğine insan faaliyetlerinin
neden olduğu bilinmekte ve binaların sıklıkla en yüksek enerji tüketen
sektörlerden biri olduğu araştırmacılar tarafından rapor edilmektedir.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre, küresel enerjinin % 40’ı,
küresel suyun % 25’i ve doğal kaynakların % 40’ı sadece yapı
malzemelerinin üretimi ve teknik tesisat, inşaat, işletme, yenileme ve
yıkım ile ilgili olmayıp, binalara yaşam döngüleri boyunca güç
sağlamak ve ısıtmak için kullanılan enerjinin de dikkate alınması
gerekmektedir. Bu nedenle inşaat sektöründe acilen sera gazı azaltımı
konusu ele alınmalı ve çevre dostu üretilebilen enerji açısından
verimli yapı malzemelerinin kullanımı teşvik edilmeli ve fosil
yakıtlara

olan

bağımlılık

da

azaltılmalıdır.

Ayrıca

yapılan

araştırmalarda enerji tüketimi ile çeşitli alerjiler de dahil olmak üzere
‘hasta bina sendromu’ yoluyla meydana gelen semptomlar arasında
önemli korelasyonlar bulunmuş ve bu nedenle daha kullanıcı dostu bir
yaklaşım benimseme ihtiyacı vurgulanmıştır (Sarez Perez ve ark.,
2020).
Yeni enerji açısından verimli malzemeler, günümüzde mimari ve
inşaat mühendisliğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bunların
birçoğu biyo sürdürülebilir ürünlerin üretimi için sanayi ve tarım
kaynaklı bitki ve bitki artıklarının yalıtım malzemeleri ve betonlarda
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agrega olarak yeniden kullanımına dayanmaktadır (Sarez Perez ve
ark., 2020).
Bugün dünya genelinde yapı malzemesi sektöründe sürdürülebilir
kalkınmanın temel ilkelerinden biri, çevreye olumsuz etkileri
olabilecek mevcut yapı malzemelerinin yerine alternatif çözümler
geliştirilmesini

gerektirir.

Mevcut

malzemeler,

yenilenemeyen

kaynaklara ve yüksek enerji tüketimine dayalı olma eğilimindedirler.
Buna açık bir örnek, üretim sürecinde yüksek oranda CO2 emisyonu
içeren Portland Çimentosudur. Döngüsel ekonomi, kullanım ömrü
sonu kavramı yerine malzemelerin azaltılması, yeniden kullanılması,
geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasıyla yer değiştiren olası bir
çözümdür. Bugün en umut verici alternatif çözümlerden biri,
alkalilerle aktive edilmiş ve liflerle güçlendirilmiş jeopolimer
bileşiklere dayalı teknolojilerin kullanılmasıdır (Paz Sáez-Pérez,
2021).
Büyük

bir

yenilenebilir

hammadde

grubu

bitki

kaynaklı

malzemelerdir. Doğal liflerin kullanımının yanı sıra bitkilerin
işlenmesi sonucu ortaya çıkan atıklar, son günlerdeki malzeme
araştırmalarında en önemli hedeflerden birisini oluşturmaktadır. Biyo
kompozit üretmek için hızlı ve yenilenebilir bir malzeme olarak
kenevire (Cannabis Sativa) büyük önem verilmektedir. Kenevirden
elde edilen en yaygın malzeme, son derece güçlü ve dayanıklı olan
selülozik liflerdir. Kenevir sapı veya odunsu kısmı, kenevir
endüstrisinde atık olarak kabul edilir. Birçok araştırmacı, çimento,
hidrolik, kireç ve alçı bağlayıcılara dayalı yapı malzemeleri için
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takviye olarak kenevir liflerinin kullanımını incelemişlerdir. Bu
araştırmacılar kenevir liflerinin, lif kompozitlerinin fiziksel ve
mekanik özellikleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu özellikler
lif ve matris etkileşimine, matrisin özelliklerine, lifin doğası ve
morfolojisine bağlıdır (Stevulova ve ark., 2013).
Son yıllarda sentetik liflerin yerine doğal liflerin kullanımına artan bir
ilgi vardır. Bir ürünün bıraktığı ekolojik ayak izi açısından hesaplanan
CO2 emisyonunu önemli ölçüde azalttığı için çevresel açıdan
genellikle faydalı olduğu düşünülen bir seçenektir (Paz Sáez-Pérez,
2021).
Kenevir lifi, tüm doğal lifler arasında en çok değer verilenlerden
biridir, çünkü bitkinin hem hastalıklara hem de böceklere karşı
oldukça dirençli olması nedeniyle herbisit içermemektedir. Diğer
türlerle karşılaştırıldığında geri dönüşümü daha ekonomiktir (Paz
Sáez-Pérez, 2021). Bu avantajlarının yanı sıra düşük yoğunluk,
biyolojik olarak parçalanabilirlik, termal, mekanik ve akustik
özellikleri nedeniyle çevre dostu bir hammaddedir. Öte yandan doğal
liflerin en büyük dezavantajlarından biri, liflerin yapısının kimyasal
olarak bozulmasına ve ayrıca liflerin boyutsal değişimlerine neden
olan yüksek nem emme hassasiyetleridir. Bu da lifler ve matris
arasındaki ara yüzeyde zayıf bir yapışkanlığa ve uygulanan stresin
malzeme arasında zayıf transferine yol açmaktadır. Bu son etki
kenevir lifleri ve matris arasındaki mekanik etkileşimin kalitesi
üzerinde bir etkiye sahiptir. Yüzey safsızlıklarının varlığı ve büyük
miktarda

hidroksil

grupları

bitki

liflerini

malzemelerin
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güçelendirilmesinde daha az çekici hale getirmektedir (Cordeiro ve
ark., 2012; Le Troëdec ark., 2008).
Kenevir lifleri, biyo yakıtlarda, tekstil, gıda, inşaat ve otomobil
sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu lifler inşaat
sektöründe kireç kenevir sıva, yalıtım, kenevir betonu ve polimerik
kenevir esaslı kompozitler olarak uygulama alanı bulmaktadır
(Sarasini ve ark., 2018).
Kenevir betonu biyo bazlı inşaat malzemesi sınıfına girmektedir.
Fotosentezden dolayı, biyo bazlı inşaat malzemeleri CO 2 depolayan
malzemeler olarak isimlendirilirler. Bu malzemeler, karbon ayak
izinin azaltılmasıyla birlikte, binalarda enerji verimliliği için
potansiyel

bir

çözüm

olmaktadır.

Hidroskopik

malzemeler

kullanılarak bina kabuğundan ısı ve nem transferinin kontrol edilmesi,
sadece enerji açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da katkı
sağlayabilir.

Nem

içeriğindeki

artış

aslında

mikroorganizma

konsantrasyonundaki artışla ortaya çıkar ve küf kontrolü doğrudan
bina kabuğundaki nem seviyesi ile ilgilidir (Seng, ve ark., 2021).
Beton yüksek basınç dayanımı ve aynı zamanda yüksek kırılganlık,
düşük eğilme dayanımı ve düşük tokluk ile karakterize edilen en
yaygın inşaat malzemesidir. Betonun zayıf noktaları, çimento
matrisine lifler eklenerek güçlendirilebilir. Çimento matrisi genellikle
çelik, karbon, cam, aramid veya polipropilen lifler eklenerek de
güçlendirilir. Ancak bu fiberlerin yüksek maliyeti aynı zamanda
üretim prosesleri yüksek enerji tüketimi gerektirmektedir. Bu durum
araştırmacıları yeni, daha ucuz ve daha sürdürülebilir alternatif
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maddeler üzerinde çalışmaya yönlendirmiştir. Doğal liflerin kullanımı,
medeniyetin

başlangıcına

kadar

uzanmasına

rağmen,

inşaat

sektörünün geleceği için bir çözüm olabilir. Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) doğal fiberlerin avantajlarını aşağıdaki
şekilde özetlemiştir:
• Düşük özgül ağırlık
• Yenilenebilir kaynak
• Düşük enerji üretimi
• Karbondioksit tüketimi ve oksijen üretimi
• Çevre dostu süreçler
• Düşük maliyet
• Ciltte tahriş yapmaması
Son yıllarda araştırmacılar çimento kompozitlerde doğal fiberlerin
kullanımına odaklanmışlardır (Juradin, ve ark., 2021). Örneğin
kenevir (Thyavihalli Girijappa ve ark., 2019), hint keneviri (Ferreira
ve ark., 2016), keten (Page, 2019), tahıl samanı (Jiang, 2015),
İspanyol süpürgesi (Juradin ve ark., 2019), bambu (Xie ve ark., 2019)
ve Hindistan cevizi kabuğu (Yan ve ark., 2016).
Bitkisel kökenli agregaların kullanımı, günümüzde çevre dostu yapı
malzemelerinin

üretilmesinde

önemli

bir

yol

olarak

kabul

edilmektedir. Bu tür birçok agrega mevcuttur ve inşaat sektöründe ya
yeni

yapılarda

ya

da

mevcut

binaların

yenilenmesinde

kullanılmaktadır. Mineral kökenli agregaların tersine, bitki kökenli
agregalar yenilenebilir ve karbon nötr malzemelerdir. Ayrıca bunların
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termal ve akustik yalıtım özellikleri de bulunmaktadır. Bununla
birlikte en büyük dezavantaj düşük mekanik performanslarıyla
ilgilidir. On yıldan fazla süredir, bu araştırmalar devam etmektedir.
Birçok

parametre

kenevir

betonunun

mekanik

özelliklerini

etkilemektedir. Diğerlerinin yanı sıra agrega boyutu, bağlayıcıların
türü gibi bileşenlerinin doğasını ve sıkıştırma enerjisini ve kalıplama
yöntemi gibi üretim yöntemlerini içermektedir. Kenevir betonunun
yoğunluğu, bileşenlerin kalitesi, miktarı, agrega boyutu, gözenekliliği
ve sıkıştırma enerjisi ile ilgilidir (Niyigena ve ark., 2016).
Bu bölümde, kenevirin inşaat sektöründe kullanım alanları üzerinde
durulmuştur. Kenevir bitkisinin tarihi, beton ve asfalt karışımlarında
kullanımı, çevresel ve ekonomik yönleri, akustik özellikleri,
bağlayıcılığı ve dayanıklılığı gibi faktörler anlatılmıştır. Literatürde bu
alandaki boşlukların neler olduğu ve ne tür çalışmaların yapılması
gerektiği konuları ile de sonuçlandırılmıştır.
KENEVİR BİTKİSİNİN SAPI ve TEMEL ÖZELLİKLERİ
Kenevir bitkisinin sapı, farklı kimyasal bileşenlerle birlikte iki kısma
ayrılmaktadır. Dış kısım odunsu çekirdeğe kıyasla düşük lignin
içeriğine sahip uzun lifler içermektedir. Bu liflerin uzunluğu 5-50 mm
arasında değişmekte ve yaklaşık 40 μm genişliğindedir. Odunsu
çekirdekten gelen selüloz lifler ise yaklaşık 0,55 mm uzunluğunda ve
yaklaşık 22 μm genişliğindedir. Önemli lif uygulamaları için, uzun
saplı çeşitler, düğümler arası az sayıda boşluk, az sayıda dal ve küçük
bir odunsu çekirdek kullanılmaktadır (Paz Sáez-Pérez ve ark., 2020).
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En iyi bilinen çeşitlerinden bazıları Cannabis sativa (Resim 1)
(uyuşturucu kullanımı dışında çok çeşitli uygulamalarla endüstriyel
kenevir haline getirilmiştir), Cannabis indica (Resim 2) (ilaç, tıbbi ve
lif uygulamalarında kullanılır) ve Cannabis ruderalis (Resim 3)
(yabani olarak kabul edilmektedir, normalde endüstriyel uygulamalar
için düşünülmez ancak aromatik bitki olarak değerlendirilir) (Carus ve
Vogt, 2004; Sarez Perez ve ark., 2020).

Resim 1: Cannabis sativa (https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa)

Elyaf kenevir çeşitleri, genellikle ilaç tüketimi için yetiştirilen
türlerinden morfolojik olarak ayırt edilememektedir. Her iki türün de
genotipi birbirine çok benzerdir. Bunları ayırt etmenin en iyi yolu,
tohum boyutu ve bitki boyudur.
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Resim 2:. Cannabis indica (https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_indica)

Resim 3: Cannabis ruderalis (https://tr.wikipedia.org/wiki/Cannabis_ruderalis)

Kenevir

betonunda

kullanılan

bitki

agregalarının

lignoselüler

duvarlarının en önemli bileşenleri, oranları bir türden diğerine değişen
selüloz, hemiselüloz ve lignindir. Ayrıca hücreler lignin, pektin, mum,
yağ ve lipitlerle ilişkili aromatik bileşiklere sahiptir. Kül veya mineral
bileşikler kalsinasyon ile ekstrakte edilebilir. Doğal polimerler,
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selüloz, hemiselüloz ve ligninden yapılmıştır. Bu gerçekler aynı
zamanda kenevir betonlarının spesifik taşıma güçlerini, dayanımlarını
ve özelliklerini de açıklamaktadır (Missig, 2010; Branov ve Mazza,
2008).
KENEVİRİN TARİHİ
Geçmişte kenevir, halat şeklinde, çamur ve beton yapıların
güçlendirilmesi için lifli madde olarak Fransa, İngiltere ve Hindistan
gibi Dünya’nın birçok yerinde kullanılmaktaydı. İspanya gibi
Dünya’nın bazı bölgelerinde odundan sonra gemi yapımı için en iyi
malzeme olmuştur. Gemi gövdeleri, gemi yelkenleri ve halatların
yapımında kullanılmıştır. Böylece kenevirin olağanüstü nitelikleri
daha da belirginleşmiştir. Bir çalışmaya göre kenevir lifleri aslında
Fransızlardan binlerce yıl önce kullanılıyordu. Kenevir iplikleri ilk
olarak 1990’ların ortalarında Fransa’da betona yardımcı olmak için
kullanılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Hindistan’ın
Ellora Mağaraları’nın çok muhteşem bir şekilde korunduğunu
göstermiştir. Bunun sebebinin, kil sıvanın özel özelliklerinden dolayı
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar sıva karışımının en az % 10
kenevir lifi içerdiğini ve bunun da daha iyi tutunmayı, böceklere karşı
direnci ayrıca mağara içindeki nemin düzenlemesine yardımcı
olduğunu keşfetmişlerdir (Tevari, 2018).
KENEVİRİN ASFALT BETON KARIŞIMLARA ETKİSİ
Günümüzün çok sayıda beklenti ve ihtiyaçlarından birisi de yol
kaplamalarına dayanmaktadır. Bu nedenle verimli ve güvenli ulaşım,
ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ve hem erişilebilir hem de
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güvenli olabilen uygun seyahat yolları sağlanmalıdır. Sürdürülebilir
gelişmeler küresel ısınmayı ve hava kirliliğini engellemek için doğal
kaynakların

etik

ve

bilinçli

tüketimini

ifade

etmektedir.

Sürdürülebilirlikteki artış, önceden hazırlanmış bir inşaat malzemesi
ve tekniği seçiminin yanı sıra mükemmel tasarımlar ve prosedürler
kullanılarak sağlanabilir. Ne yazık ki sıcak karışım asfaltın üretimi
sırasında büyük miktarlarda bitümün ve agreganın yüksek sıcaklıkta
kurutulması ve ısıtılması sonucunda kirletici gazların salınımına ek
olarak önemli miktarda da fosil yakıtlar yayılmaktadır (170

0

C

sıcaklıklarda). Bir ton sıcak karışım asfalt üretmek için, agregaların
kurutulması ve ısıtılmasında yaklaşık 300 000 BTU ısı gerekir ve bu
işlem yaklaşık 7,6-11,4 L fosil yakıt tüketmektedir (Sahanbara ve ark.,
2021).
Asfalt karışımlarının üretiminde daha temiz bir yaklaşım, işlem
sıcaklığında bir azalma gerektirmektedir. Bilimsel ve teknik kurumlar
birkaç yeni pratik teknik ve çözümlerle soğuk karışım asfalt
geliştirebilir. Bu karışım, sıcak asfalt karışımlarından daha düşük
sıcaklıklarda üretilir ve yayılır. Soğuk asfalt karışımı, fabrika
dumanlarını ve emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak üretim
personelleri ve operatörler için daha iyi bir çalışma ortamı
sağlamaktadır (Sahanbara ve ark., 2021).
Esnek kaplamaları geliştirmek için, çeşitli teknikler uygulanmıştır.
Bitümlü karışım üretimi sırasında liflerin eklenmesiyle sertlik ve
kohezyon geliştirilebilir. Bu, trafik, iklim ve üstyapı, yapısal
gerekliliklerini karşılayamadıklarında üstyapı davranışını geliştirmek

144

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

için etkili bir tekniktir. Söz konusu kaplamaların güçlendirilmesi,
çatlama ve tekerlek izi direncini artırarak ömrünü arttırabilir
(Sahanbara ve ark., 2018; Abiola ve ark., 2014).
Asfalt betonunda değişen çevre koşulları, havanın etkisi, trafikteki
artış ve ağır yük taşıtlarının büyüyen lastik basınçları nedeniyle
kaplamanın önce dayanımı azalarak teker izinde oturma, termal
çatlaklar ve yorulma meydana gelmektedir. Tüm bu etkenler üst
yapının

hizmet

süresini

olumsuz

yönde

etkilemektedir.

Son

zamanlarda bitümlü sıcak karışımlara katkı malzemesi olarak fiberler
kullanılmaktadır.

Fiberler,

kaplamadan

istenilen

performansı

sağlaması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Fiberler, tabakaların
donma, çözülme, sürtünme, tekerlek izi, dinamik modülünü artırırken,
termal ve yorulma çatlamasını azaltmaktadırlar. Böylece kaplamadan
istenilen performans sağlanabilmektedir (Güzel İ., ve ark., 2020).
Çeşitli bitkilerin lifleri doğada atık olarak bırakılmaktadır. Son
yıllarda araştırmacılar ise bu atıkların yapı malzemesi olarak
kullanılabilirliği üzerinde çalışmaktadırlar. Özellikle bu çalışmalar
arasında kenevir liflerinin asfalt betonuna karıştırılarak, üst yapının
performansını arttırmaya yönelik olanları dikkat çekicidir. Bunun yanı
sıra araştırmalarda maliyetin düşürülmesi, enerjinin ve kaynakların
verimli kullanımı konuları üzerinde de durulmaktadır. Bitüm ve
agrega karışımlarından meydana gelen asfalt

betonu üstyapı

mühendisliğinde kullanılan diğer malzemelere göre daha hassastır.
Trafik yükündeki artış, deformasyonlara sebep olmaktadır. Bu nedenle
alternatif malzemeler üzerinde durulmaktadır. Serin ve ark., (2018),
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asfalt beton karışımına kenevir lifini altı farklı oranda dahil
etmişlerdir. Deneylerde MS-2 Marshall Test metodu kullanmışlardır.
Sonuçlar, kenevir liflerinin sıcak bitümlü karışımların mekanik
özellikleri üzerinde gelişme olduğunu göstermiştir.
ÇEVRESEL VE EKONOMİK YÖNLER
Düşük maliyet nedeniyle, bitki lifleri sentetik liflerden daha ucuzdur
ve daha yerel olarak elde edilebilir. Kenevir betonu genellikle
karbondioksitin bitki bazlı agrega içinde depolanması nedeniyle iklim
değişikliği göstergelerinde pozitif bir yöne sahiptir. En fazla negatif
etki ise, ticari bağlayıcılardan özellikle Portland Çimentosu, doğal
çimento ve doğal hidrolik kireçten, ardından havadaki kireç ve alçıdan
kaynaklanmaktadır.

Bitki

bazlı

yapı

malzemelerinin

yaşam

döngüsünün tüm aşamalarında genel bir pozitif dengeye ve olumlu
sağlık etkilerine rağmen, açık bir dezavantajı bugün piyasaya hakim
olan geleneksel malzemelerle karşılaştırıldığında daha yüksek
fiyatlara sahip olmalarıdır. Bu nedenle günümüzde bitki bazlı
malzemeler, ekolojik ve çevresel niteliklerine ve enerji tasarrufu
avantajlarına değer veren küçük bir müşteri azınlığı tarafından tercih
edilmektedir (Paz Sáez-Pérez ve ark., 2020).
AKUSTİK ÖZELLİKLER
Kenevir betonunun akustik özellikleri, kenevirin gözenekli yapısına
bağlıdır. Kenevir betonlarına ses testi yapıldığında, absorpsiyon
katsayısının

oldukça

düştüğü

görülmüştür.

Gözenek

boyutu

azaldığında ise bant genişliklerinin de azaldığı görülmüştür. Daha
küçük ebatlı kenevirler ile yapılan betonlarda hidrolik bağlayıcılara
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göre daha fazla ses absorpsiyonu tespit edilmiştir. En son yapılan
çalışmalar, akustik performansın her şeyden önce betondaki kenevir
agrega konsantrasyonuna bağlı olduğunu ve bağlayıcı türlerinden
etkilenmediğini vurgulamaktadır (Paz Sáez-Pérez ve ark., 2020).
BAĞLAYICILAR
Bağlayıcı seçimi, bir kenevir betonunun tasarımındaki en büyük
zorluklardan birisidir. Çünkü formülasyonda önemli role sahiptir. İster
akışkan ister su ile karıştırılmış olsun, işlevi agreganın iri ve ince
taneciklerini sararak birbirine bağlamaktır. Bağlayıcı türü ve
kullanılan dozaj, boya agregalı betonun mekanik, termal, hidrotermal
ve

akustik

performansını

etkileyebilir

ve

bunların

bazıları

dayanıklılığı ile ilgilidir (Collet ve Pretot, 2013; Gle ve ark., 2011).
Bir araştırmacının amacı, bu yönlerden bir veya daha fazlasında
optimum sonuçlar elde etmek için gereken kesin miktarda bağlayıcı
kullanmaktır. Araştırılan diğer konular ise, yangına maruz kaldığında
dayanıklılığı, iklim koşulları, mekanik stres ve mikroorganizmalardır.
Bağlayıcı ve formülasyonu, aynı zamanda bir kenevir betonunun nihai
maliyeti ve yaşam döngüsü etkisi üzerinde de önemli etkiye sahiptir.
Kenevir betonu sıklıkla bir kenevir kireç malzemesi olarak rapor
edilmektedir (Paz Sáez-Pérez ve ark., 2020).
Araştırmacılar, ayrıca oldukça asidik puzolanik agregalar gibi
malzemelerin, bağlayıcı ile doğal lifler arasındaki ara yüz üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olduğunu düşünmektedirler.
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Polimerik Si-O-Al-O bağlarının Portland çimento esaslı betonlara
göre avantajları, yüksek basınç dayanımının yanı sıra çevresel
özelliklerdir. Sınırlı hemiselüloz ve lignin ilavesi ile selüloz
malzemelerle iyi bir bağlanma ve iyi mekanik mukavemet
göstermişlerdir (Stevulova ve ark., 2012).
DAYANIKLILIK
Kenevir, mantar ve böcek ilaçları olmadan yetiştirilebilir. Tahıl
samanı gibi diğer bitkisel ürünlere göre biyolojik çürümeye karşı daha
dayanıklı olmasını sağlayan yüksek silika içeriğine sahiptir. Ayrıca
kenevir samanının albümin içermemesi nedeniyle, ağaç parazitlerinin
saldırısına ilişkin bir rapora rastlanmamıştır. Hava koşullarına maruz
kalma ile yapılan bir çalışmada, 1999 yılında İsviçre’de işlenmemiş
kenevir betonu ile bir kule yapılmıştır. Bu kule 20 yıl boyunca ciddi
bir çürüme yaşamadan çevresel şartlara maruz kalmaya direnmiştir.
SONUÇ
Kenevir betonları üzerine yapılan araştırmaların, sistematik analizinde
yeni yapı malzemesinin son 10 yılda enerji açısından verimli inşaat
araştırmalarında gösterilen önemli çabalardan kaynaklanan birçok
avantaja sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan araştırmalar, kenevir
betonlarının ayrıca yeni binalarda karbon emisyonlarının azaltılmasına
da katkıda bulunduğunu göstermiştir. Kenevir beton malzemelerinin
ve teknolojilerinin tasarımı, inşaat sektörünün iklim değişikliği
etkisini azaltmaya yardımcı olmak için etkili bir yol haline gelmiştir.
Çevresel faydalarının yanı sıra kenevir betonu, yapı sektöründe hala
hakim olan ve iki yüzyıldan daha kısa bir süre içinde binlerce yıllık
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geleneğin yerini alan çok sayıda enerji ve kaynak tüketen inşaat ve
yalıtım malzemelerine kıyasla avantajlı, kullanıcı dostu hidrotermal ve
akustik özellikler sergilediği görülmüştür. Genel olarak yapı
malzemelerinin özelliklerine bakıldığı zaman, açıkça belirli mekanik,
termal, akustik ve ekonomik özelliklere ulaşmaya odaklanır ve
maliyetlerin ve sağlık üzerine olan etkilerin yaşam döngüsü
değerlendirmelerini nadiren hesaba katarken, kenevir betonları tüm bu
alanlarda açık ilerlemeler göstermiştir. Yapılan çalışmalarda tipik
inşaat ve yalıtım malzemelerinden oluşan çok katmanlı duvarların
yerine kenevir betonunun kullanılabileceğini ve ayrıca su buharı
geçirgenliğini de etkilemeden güçlendirme çalışmalarına ve tarihi
binaların restorasyonuna kolayca uyarlanabileceğini göstermektedir.
Yeni yapılacak olan çalışmalar agregaları ve bağlayıcıları ve ayrıca
kültür ve iklime özel olarak uyarlanmış yapı tekniklerini dikkate
alarak formülasyonları kenevir betonunun kullanılacağı ortama göre
ayarlamaya odaklanabilir. Ayrıca tarımsal atık olarak sonuçlanan kök
malzemelerinin kullanımı üzerine de yapılabilir (Paz Sáez-Pérez ve
ark., 2020).
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GĠRĠġ
Günümüz maden üreticilerinin ana zorluklardan biri, dünya çapında
cevher tenörlerinin (kalitelerinin) düşmeye devam etmesine rağmen
artan metal ihtiyacını karşılamak için üretimin nasıl dengelenmesi
gerektiğidir. Metal üretimlerini hızlandırmak hatta sürdürülebilirliklerini devam ettirmek için ek enerji gerektiren daha fazla ham cevher
işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mücadele birçok durumda daha
yüksek ekipman ihtiyacı ve daha yüksek yatırım ve işletme maliyetleri
anlamına gelmektedir. Günümüz madenciliğinde karlı ve verimli bir
üretim gerçekleştirebilmek için üretim verimliliği artırmanın yollarını
araştırmak ve bulmak gerekmektedir (Mogroup, 2021).
Üretim

maliyetlerini düşürmenin

geçmektedir.

Maden

yolu

endüstrisinde

süreç

ekipman

iyileştirmelerden
tercihinde

ve

kullanımında, mevcut durumda devam eden daha eski teknolojiler için
yeni uygulamaların araştırılması ve desteklenmesi konusunda
yeterince çaba harcanmamaktadır. Örneğin, Yüksek Basınçlı Öğütme
Merdaneleri

(HPGR) kireçtaşı,

çimento

ve

kimberlit

kayaları

operasyonlarında uzun süredir başarılı şekilde kullanılmaktadır, ancak
sert cevherleri için uygulamalar nispeten daha yenidir. Daha yüksek
enerji verimliliği ile HPGR'ler, belirli uygulamalarda daha geleneksel
öğütmeye ikincil bir alternatif sağlamaktadır (Mogroup, 2021).
HPGR'lerde malzemenin öğütülmesinin, geleneksel değirmenler ve
kırıcılara kıyasla daha uygun maliyetli olduğu kanıtlanmıştır.
Özellikle bilyeli öğütme gibi sonraki işlem aşamaları, ortaya çıkan
daha ince ürün boyutu dağılımı ve ürün partikülleri içindeki mikro
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çatlakların ek etkisi nedeniyle bir HPGR ile enerji daha verimli
tüketilmektedir. Özünde, HPGR'leri kullanmanın ana motivasyonu,
enerji ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmektir (Klein et al., 2018).

ġekil 1. HPGR: Yeni nesil Yüksek Basınçlı Taşlama Merdanesi (Inmining, 2020;
Grabcad, 2021; thyssenkrupp-mining, 2021)

Maden üreticileri, birincil kırıcılara besleme tane boyutunu azaltmak
için maden formasyonlarında patlatma uygulamalarını iyileştirmenin
yanı sıra daha uzun hizmet ömrü ve enerji tasarrufu sağlamak için
değirmenleri optimize etmeye çaba harcamaktadırlar. Ayrıca, işletme
operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve enerji tüketimini
azaltmak için gelişmiş süreç kontrollerini kullanan birçok maden
işletmesinde dijitalleşme eğilimi görülmektedir. Tüm bu yaklaşımlar,
operasyonel verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmek için
enerjiyi daha iyi kullanmaya odaklanmaktadır. Ayrıca, maden
üreticileri, yüksek kapasiteleri karşılamak için küçük ve orta ölçekli
değirmenlerin kullanımından giderek vazgeçerek önemli ölçüde daha
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büyük kapasitelere sahip değirmenlerle çalışmayı tercih etmektedirler.
Büyük kapasiteli değirmenlerin çalışması için de büyük miktarda
enerji gerekmektedir. Bu yüzden günümüz ve gelecekte maden
üreticileri, verimliliğe daha fazla odaklanacak enerji maliyetlerini
düşürmek için teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanmaya
çalışacaklardır (Miningmagazine, 2021).
Madencilik, dünya elektriğinin %3-6'sını tüketmektedir. Madencilik
endüstrisinde Kanada gibi lider ülkeler, %50'ye kadar daha fazla enerji
verimliliğine sahip bir öğütme teknolojisine sahip olmanın avantajını
yaşarken, ülkemiz ve daha birçok ülke yüksek öğütme maliyetleri ile
mücadeleyi

sürdürmektedir. Bu

enerji

avantajı,

madencilik

operasyonları için yüksek üretim maliyetini azaltacak ve elektriğin
hazır olmadığı uzak bölgelerdeki yeni madencilik operasyonlarının
başlatılmasını, canlanmasını ve altyapı ekonomisini önemli ölçüde
etkileyecektir (Nrcan, 2021). İşletme maliyetindeki bu tür önemli
enerji tasarrufları, maden geliştirme potansiyeli uygun olmayan
projelerin uygulanabilir aktif bir hale getirme potansiyelini de ortaya
çıkarmaktadır. Kısaca, öğütme enerji maliyetini düşürmeyi başaran
ülkeler, yeni maden projeleri, yeni işler ve kapasite geliştirmelerine
daha fazla yatırım yapabileceklerdir. Bu çalışma ile ülkemizde ve
dünyada maden endüstrisi öğütme operasyonları esnasında yaşanılan
problemlere endüstriyel uygulamalar ışığında mühendislik bakış
açısıyla çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca günümüz öğütme
teknolojisine ait yeni eğilimler araştırılmış ve uygulanabilirlikleri
tartışılmıştır.
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2. ÖĞÜTME VERĠMLĠLĠĞĠ ĠÇĠN ETKĠLĠ PARAMETRELER
Geleneksel yatay değirmenler genellikle enerji verimli dizayn
edilmemektedirler.

Enerjinin

sadece

çok

küçük

bir

kısmı

malzemelerin verimli şekilde öğütülmesi için harcanmakta, kalan
enerji ise değirmen astar plakaların aşınması, ısı ve gürültüye
dönüştürülmektedir (Celep el al., 2008). Öğütme teknolojisi açısından,
motor ve tahrik dışında değirmenin operasyonel kontrolü için
yapılabilecek pek bir şey yoktur. Fakat çoğu zaman sistemde
yapılabilecek birtakım değişikliklerle süreci daha iyi kontrol etmek
mümkün olmaktadır. Örnek olarak, değişken hız kontrollerine sahip
değirmenler, değirmen ağırlığı ve değirmen içindeki gürültü gibi
parametrelere dayalı olarak hızı ve beslemeyi otomatik olarak
ayarlayan bir kontrol sistemi ile birlikte değirmenin gerektiği kadar
hızlı çalıştırılmasına olanak tanımaktadır. Değirmenin her zaman en
verimli şekilde çalışmasını sağlayarak (optimize ederek) enerji
tüketiminin azalmasına izin vermektedir.
Yeni ve daha hızlı simülasyon araçları, değirmen beslemesinin artan
öğütme verimliliğine katkıda bulunmasına imkân vermektedir. Önceki
yıllarda simülasyonlar uzun zaman aldığı için değirmenler daha az
simüle edilmekteydi. Ancak günümüz teknolojisinde daha büyük
değirmenler için neredeyse tüm tasarımlar simüle edilebilmektedir. Bu
şekilde öğütme ne kadar verimli gerçekleşirse ton başına tüketilen
enerji maliyetleri de o kadar azalacaktır.

Daha düşük ağırlık,

değirmene daha fazla besleme yapmayı mümkün kılabilmekte ve
optimize edilmiş bir tasarımla birlikte daha fazla ton malzeme
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üretebilmektedir. Böylece bazı durumlarda verimlilik maksimum
düzeyde arttırılabilmektedir (Altun, 2018).
Öğütme operasyonları esnasında değirmeninin bireysel olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir, ancak değirmenden önceki ve
sonraki proses adımlarının tamamı, öğütme devresinin genel
performansını yönlendirmede etkili rol oynamaktadır. Örneğin,
özellikle bir tesisin ekstra öğütme kapasitesine ihtiyaç duyduğu veya
daha ince bir öğütme elde etmek istediği durumlarda karıştırmalı
öğütme teknolojisi iyi bir alternatif olarak görülmektedir (Taylor et
al., 2020). Geçmişte, öğütme tesisleri ilave kapasite artırımları için
mevcut bilyeli değirmene paralel olarak çalışacak ikinci bir bilyeli
değirmene yatırım yapmaktaydı. Yapılan son araştırmalar, öğütme
devresi kapasitesini artırmak için üçüncül bir karıştırmalı bilyeli
değirmen kullanmanın, ikincil bir öğütme işleminde ikincil bir bilyeli
değirmen ekleyerek öğütme kapasitesine kıyasla %25 daha fazla enerji
verimli olabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, tek bir değirmenin
veya ekipman parçasının performansına bakarak değerlendirme
yapmak her zaman doğru bir yaklaşım olmamaktadır. En verimli
enerji kombinasyonunu bulmak için devredeki tüm farklı ekipman
parçalarının birlikte nasıl senkronize şekilde çalıştığına bakmak
gerekmektedir (Mogroup, 2021).
3.

ÖĞÜTME

OPERASYONLARINDA

KARġILAġILAN

TEMEL ZORLUKLAR
Her fabrikanın darboğazları mevcuttur. Üretimi artırmak için
iyileştirilebilecek her zaman bir süreç aşaması veya parçası
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bulunmaktadır. İlk başta öğütme tesislerinde, her şey sorunsuz
çalışıyormuş gibi görünse de önemli bir verimlilik kazanımı
bulunmamaktadır. Ancak, üretimin azaltılması uygun bir seçenek
olmadığı

için

tesisler

her

zaman

kapasite

artışına

doğru

yönelmektedir. Daha küçük tesislerde ton başına üretim maliyeti
artmaktadır. Öğütme çok enerji yoğun bir prosestir. Sadece gerektiği
kadar malzeme öğütülmeli ve enerji sarfiyatı yapılmamalıdır.
İlk patlatma aşamasından cevherin işlenmesindeki son aşamaya kadar,
operasyondaki en küçük verimsizlikler bile üst üste gelerek
birikebilmektedir. Uygun bir değerlendirme yapılarak, üretim kaynaklı
sorunlar belirlenmeli ve sermaye gideri, işletme gideri ve net bugünkü
değere

dayalı

öneriler

sunulmalıdır.

Her

şeyden

önce,

enstrümantasyon kalibre edilmeli ve kontroller uygun şekilde
ayarlanmalıdır, aksi takdirde değerlendirmenin güvenilirliği risk
altında olacaktır. Bu uygun şekilde gerçekleştirilmezse, kalibre
edilmemiş enstrümantasyon ve uygun şekilde yapılmayan kontroller
ve ayrıca eksik geçmiş veriler sonuçları yanıltabilir.
Kalıplaşmış veya kilitli şarj olarak da bilinen düşen şarj, yatay öğütme
değirmeni içindeki katılaşmış malzeme, değirmen başlangıçta
dönmeye

başladığında

kademelenmediğinde

meydana

gelmektedir. Daha sonra malzeme kaldırılmakta ve ardından değirmen
kabuğuna serbest düşmektedir. Büyük bilyeli değirmenlerde yaşanan
serbest düşen yükler, yüzlerce metre öteden duyulabilir, hissedilebilir
ve çarpmanın gücüyle yerinde bir patlama veya sarsıntı ile
karıştırılabilir. Çoğu durumda, bu tür olaylar değirmen kabuğunda ve
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flanşlarında kalıcı hasara ve deformasyonlara neden olarak plansız
duruş sürelerine yol açabilmektedir.

ġekil 2. Değirmen öğütücü elemanların öğütme hareketi

Değirmende yaşanılan darboğazların temel nedeninin her zaman ilk
göründüğü gibi olmadığını akılda tutmak gerekir. Kötü sınıflandırma,
öğütme

değirmeni

performansı

veya

cevher

özelliklerindeki

değişiklikler, daha sonra darboğaz olarak kabul edilebilmektedir.
Optimal çalışma prosedürleri ve süreç akış şeması, örneğin bilye şarjı,
astarlar ve sınıflandırıcı çalışması gibi farklı bileşenlere yapılan
ayarlamaların nerede yapılabileceğinin tanınmasına yardımcı olmak
için simülasyon ve optimizasyon araçları tarafından takip edilen
geleneksel cevher örneklemesi ve kütle dengelemesine dayalı olarak
belirlenebilmektedir. Yukarıdaki seçeneklerin tümü, verilerin ve
ölçüm araçlarının yerinde olmasına ve iyi çalışmasına bağlıdır. Aksi
takdirde, değerlendirme eksik olacak ve uygulama riski daha yüksek
olacaktır. Potansiyel olarak, darboğazın temel nedeni belirlenmeyecek
ve akış şemasındaki yükseltmeler, dalgalanmalar veya diğer
değişiklikler beklenen sonuçları vermeyecektir. Öğütme devresinde
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gelişmiş proses kontrolü ile üretimin artırıldığı durumlar mevcuttur.
Ancak bu sisteme entegre olabilecek yeterli kapasite olmadığı taktirde
verim minimum olacaktır.
Öğütme teknolojisinde dar boğazları ortadan kaldırmak için eyleme
geçmeden önce, aşağıda belirtilen temel operasyonel faktörleri göz
önünde bulundurmak gerekir. Bunlar;
 Öğütme devresi uygun şekilde yapılandırılmış mı? Yani, üretimi

artırmak için proses akışı değiştirilebilir mi?
 Darboğaz kaldırılırsa, bir sonraki kısıtlama ne olmalı ve bu

kısıtlama üretimi sınırlamadan önce ne kadar fayda sağlayabilir?
 Daha yüksek ekipman kullanılabilirliği uygulanabilir mi?
 Değirmene

yardımcı

olmak

için

girdiler

(daha

ince

besleme/cevher karıştırma) devreye ayarlanabilir mi?
 Halihazırda tam kapasite ile çalışan bir maden tesisinde üretim

artırılırken nelere dikkat edilmelidir?
Öğütme operasyonları esnasında karşılaşılan problemlerin başında
öğütme ortamı sorunları gelmektedir. Öğütme ortamına bakıldığında,
öğütme ortamının beklenen öğütme için çok büyük kapasitede
seçilmiş olması öğütme verimini olumsuz etkilemektedir. Bu durum
hem astarlar hem de ortam için yüksek aşınma oranları ve çok
verimsiz bir enerji kullanımı ile sonuçlanmaktadır. Değirmen içinde
olması gerektiği gibi yuvarlanmayan disk şeklindeki ortama neden
olacak şekilde bölünen veya aşınan düşük kaliteli ortamlarla karşılaşa
bilinmektedir. Bu ortam değirmen hacmini ve gücünü tüketmekte
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ayrıca şarjın hareketi nedeniyle öğütme çok verimsizleşmektedir. Tüm
bu faktörler, enerjinin verimsiz kullanımına neden olmaktadır. Bunun
çözümü, öğütme

ortamının optimal

boyutunun

kullanılmasını

sağlamak ve ortam kalitesini yakından takip etmek için sürekli
ölçümler ve hesaplamalar yapmaktan geçmektedir. Sorunları takip
etmenin yolu, değirmenin içinde tam olarak neler olup bittiğini daha
iyi anlamaya çalışmaktır. Bu birkaç yolla yapılabilmektedir. Birinci
yöntem, değirmen içindeki çelik bilyenin çelik bilye üzerindeki
etkilerini

ölçen

akustik

teknolojisini

kullanarak

öğütme

değirmenindeki gürültü seviyelerini izlemek olabilir (Mogroup,
2021).

ġekil 3. Bilyeli değirmen akıllı doluluk sensörü uygulaması

Değirmen içindeki gürültü seviyeleri ölçülerek, değirmen beslemesi
ve değirmen hızı ayarlanabilmekte, böylece daha verimli öğütme ve
enerji kullanımına olanak sağlanmaktadır.
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Diğer bir problem ise bazı bilyeli değirmenlerde malzeme besleme
miktarı tasarlanan kapasiteden çok daha azdır. Besleme miktarı belirli
bir sınırın üzerinde ise bilyeli öğütme işleminde boğazdan çok
miktarda malzeme geri atılır. Bu da yine değirmen enerji tüketimine
ve işçiliğin artmasına neden olmaktadır. Çelik bilyelerin değirmen
boğazından dışarı atılması kolaydır. Bilyeli öğütme işleminde çelik
bilyeler küçük taneli beslenen mineral malzemelerle boğazdan dışarı
çıkmaktadır. Çelik bilyelerin boğazdan dışarı fırlatılmasının nedeni
bilyeli değirmende malzeme seviyesinin fazla olmasıdır. Bilyeli
değirmende malzeme seviyesinin fazla olmasının sebepleri üç
faktördür. Birincisi su-malzeme oranı azalmakta, bu da suyun taşıma
kapasitesini azaltmakta ve malzeme seviyesinin yükselmesine neden
olmaktadır.

ġekil 4. Bilyeli değirmenin aşırı malzeme ile dolması sonucu üretim blokajı
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İkincisi,

aşırı

büyük

besleme

malzemesi

boyutudur. Bilyeli

değirmende kalma süresini uzatır. Üçüncüsü, bilyeli değirmende çok
fazla çelik bilye olmasıdır. Bu nedenle bilye öğütme işleminde bu
faktörlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir (Xinhai,
2021).
Besleme parçacık boyutu büyük parçacıklar (20 mm fazla tasarlanmış
boyut) bilyeli değirmene ekstra yük getirmekte ve bazı büyük boyutlu
parçacıkların çelik bilyeler tarafından kırılması kolay olmamaktadır.
Bu durum bilyeli değirmen kapasitesini azaltmakla kalmayıp
değirmen enerji tüketiminin de artmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle bilyeli öğütme operasyonlarında bilyeli değirmen operatörü
besleme boyutunu yakından izlemelidir. Parçacık boyutu tasarlanan
sınırın üzerindeyse, besleme durdurulmalı veya azaltılmalı ve besleme
parçacık boyutlarını stabil tutmak için ilgili gerekli önlemler
alınmalıdır.
Bilyeli değirmenin uzun süreli çalışması nedeniyle, çelik bilyeler kötü
bir

şekilde

aşınmakta

ve

bilye

çapı

ve

çarpma

kuvvetini

azaltmaktadır. Çelik bilye dolumu zamanında yapılmaz ise bilyeli
değirmen kapasitesinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle, çelik bilyelerin belirli bir dolum katsayısını ve çapını
korumak için, elektrik akışına ve biriken öğütme malzemeleri
miktarına göre nitelikli çelik bilyelerin zamanında şarj edilmesi
(doldurulması) gerekmektedir.
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ġekil 5. Değirmen bilye aşınma görüntüleri

Bilyeli değirmen silindir gömleği (astar plakalar), çelik bilyeler ve
astar arasındaki sürtünme katsayısını artırabilmektedir. Bu durum
çelik bilyelerin ve beslenen malzemelerin kaldırılmasında avantaj
sağlamaktadır. Ayrıca bilyeli değirmenin kapasitesi de bu şekilde
artmaktadır. Astar plakalar çok aşınmışsa, çelik bilyeler ve gömlekler
arasında büyük bir göreceli kayma olmaktadır. Bu nedenle çelik
bilyeleri kaldırmak yerine çelik bilyeler ile astar arasındaki sürtünme
dolayısıyla daha fazla enerji tüketilmektedir. Kapasite büyük ölçüde
azalmaktadır. İç astar hasar görürse veya düşerse, bariz bir çarpma
sesi duyulabilmektedir. Böyle bir durumda, bilyeli değirmen mümkün
olan en kısa sürede durdurulmalı ve bilyeli değirmen astarının daha
büyük hasar görmesini önlemek için hasarlı astar incelemeye
alınmalıdır.
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ġekil 6. Bilyeli değirmen astar plakaları

Bilyeli değirmen silindirindeki su miktarı, bilyeli öğütme işleminde
önemli bir göstergedir. Bilyeli değirmende tanecikli malzemelerin
taşıma enerjisini yansıtmaktadır. Bu nedenle, bilyeli değirmen
silindirinden geçen su miktarı, uygun bir sınırda kontrol edilmesi
gereken bilyeli değirmenin malzeme çıkışına karşılık gelmektedir.
Bilyeli değirmendeki su esas olarak pulp taşıyan su ve hidrosiklonun
alt akışıdır. Hidrosiklon alttan akışlı kum memesi hidrosiklonun alt
akış miktarı genellikle stabildir. Alttan akışlı kum nozulu hasar
görürse, hidrosiklonun çalışma koşulu değiştirilir, bu da alttan gelen
suyu artırır ve taşan su miktarını azaltır. Bilyeli değirmenin su
miktarını da arttırır. Bu nedenle bilyeli öğütme işlemi sırasında
hidrosiklon kum nozulunun yıpranmasını fark edilmeli ve kontrol
edilmelidir.
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Bilyeli değirmen boğazındaki silindirik elek elek gözenek çapı ve
boğaz süzgecinin temizliği; elek gözenek çapı fazla büyükse, kaba
malzeme

pompa

ve

hidrosiklonun

aşınma

derecesini

arttırabilmektedir. Hatta pompanın tıkanmasına neden olmaktadır.
Elek gözenek çapı çok küçükse, elek kolay sıkışmakta, bu da posanın
boğazdan dışarı çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca, normal bilyeli
öğütme işleminde yüksek konsantrasyonlu hamurda bazı safsızlıklar
vardır. Ayrıca bilyeli değirmen boğaz filtresinin eleğinin sıkışmasına
ve hatta beslenilen malzemenin geri çıkmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle makul bir elek gözenek boyutu seçilmeli ve elek
temizliğinden uzak durulmalıdır.
Maden ocağı ile öğütme tesisi arasındaki iletişim eksikliği, yetersiz
öğütme uygulamasına neden olabilmektedir. Bir tesisin, gelen besleme
malzemelerini, özellikle önemli ölçüde değişebilen kaba ve ince
maden cevheri akışı arasındaki oranı iyi bir şekilde görebilmesi
gerekmektedir. İyi bir iletişim olmadan tesis, çalışma parametrelerini
ayarlamak için yeterince hızlı tepki veremeyip bu nedenle verimliliği
ve genel performansı kaybedebilmektedir. Bazen problemler, sürecin
tamamına

bakmamaktan

yani

yeterince

kontrol

etmemekten

kaynaklanabilmektedir. Birçok maden üreticisi, entegre öğütme
işleminin verimliliğini nasıl iyileştireceğini ve ton başına üretim
maliyetini nasıl azaltacağını düşünmek yerine, fiyatı düşürerek veya
ekipman ömrünü uzatarak her seferinde sadece bir şeyi başarmaya
odaklanmaktadır. Sorunları çözmek veya belirlenen hedeflere ulaşmak
için operasyonel süreçlerde veya ekipmanlarda değişikliklere ihtiyaç
duyulabilmektedir. Bu nedenlerle öğütücü ekipmanlar, yüksek
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kullanılabilirlik ve güvenilirlik sağlayan plansız duruş sürelerini en
aza indirmek hatta ortadan kaldırmak için sağlam bir tasarım ve
bileşenlerle üretilmelidirler.
Madende daha iyi üretim planlaması, farklı cevher türlerinin akış
şeması etkilerinin anlaşılması ve iyileştirilmiş kontroller yoluyla
performans artırılabilir.Cevher sertliği, cevher değişkenliğine bağlı
olarak

işletmenin

üretimini

etkileyen

önemli

bir

faktör

olabilir. Minimum varyasyonun olduğu durumlarda, darboğazlar
genellikle birim operasyonları arasında kaymaz. Bununla birlikte,
oldukça

değişken

cevher

ile,

işletme

felsefesi

dikkate

alınmalıdır. İdeal olarak, önemli cevher varyasyonu ile üretim
planlaması hem madeni hem de yoğunlaştırıcıyı içermelidir. Bu,
cevher harmanlamanın hammadde varyasyonunu azaltmasını veya en
azından

operatörleri

hangi

cevher

özelliklerinin

bekleneceği

konusunda daha iyi bilgilendirmesini sağlayacaktır. Maden ve
yoğunlaştırıcı

genellikle

birbirleriyle

sınırlı

koordinasyonla

çalıştığından, bu çoğu zaman yoğunlaştırıcı performansını artırmak
için kaçırılan bir fırsattır.
Cevher tipinde değişiklik olacaksa, öğütme devrelerinin cevher
varyasyonunu nasıl ele aldığı değerlendirilmelidir. Bir SAG (Yarı
otojen öğütme) ve bilyeli değirmen devresi durumunda, her iki makine
de darboğaz olabilir. Düzeltici eylemler, hem devreye hem de ne
kadar cevher varyasyonunun yaşandığına bağlıdır. Örneğin SAG
sınırlandırıldığın-da ve çakıl kırıcı varsa kırıcı kapalı taraf ayarı
düşürülebilir. SAG ve bilyeli değirmen arasında cevher değişkenliği
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ve darboğaz geçişleri olduğunda bu yaygın bir eylemdir. Daha fazla
cevher tutarlılığı ile devre değiştirilebilir. Olası bir devre değişikliği,
SAG ve bilyeli değirmen arasındaki işi daha iyi dengeleyerek, kırıcı
deşarjını bilyeli değirmen devresine gönderir. Bilyeli değirmen sınırlı
olduğunda ve cevher değişkenliği düşük olduğunda, akışları yeniden
yönlendiren benzer bir devre değişikliği yapılabilir. Bilyeli değirmen
hidrosiklon kaba fraksiyonunun bir kısmını SAG değirmenine geri
yönlendirmek mümkün olabilir. Kontroller veya devre tasarımı
yoluyla

mevcut

taşlama

ekipmanının

daha

etkin

kullanımı

darboğazları kaldırabilir. Bu tür yaklaşımlar kapasiteyi kabul edilebilir
bir şekilde kaldırmıyorsa, ek öğütme ekipmanı eklenebilir, ancak bu
daha anlamlı bir değişikliktir.
Cevher derecesindeki dalgalanmalar, yeniden öğütme devresindeki
kütle akışında çok yüksek dalgalanmalara neden olur. Bu, daha kaba
partikül boyutuna ve daha düşük bir konsantre kalitesine neden
olabilir veya başka kabul edilebilir bir eylem yoksa, yoğunlaştırıcı
besleme hızında bir azalma bile olabilir. Bu, maden ve tesis arasındaki
daha iyi koordinasyonun tesis performansını iyileştirebileceği bir
örnektir.
Kontrol sistemleri de önemli bir rol oynayabilir. Gelişmiş proses
kontrol stratejileri , mevcut limiti belirlemeli ve yükü dengelemeye ve
devre varlıklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan
değişiklikler yapmalıdır. Kontrol mantığının optimize edilmesi,
kontrol kararlarının alınmasında çok sayıda kısıtlamaya ve temel
değişkenlerin değişim oranlarına bakarak cevher türü varyasyonlarını
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ele alır. Genellikle bu, manuel ayarlardan daha hızlı ve daha etkili bir
şekilde yapılabilir.
3.1. Altın ĠĢlemi Öğütme Devrelerinde

Cevher

ĠĢleme

Zorlukları (Vaka ÇalıĢması)
Son öğütme ürünü tane boyutunun sürekli kontrolü, altın öğütme
işlemleri için altın serbestliğini optimize etmek için önemlidir. Ek
olarak, nihai ürün partikül boyutunun canlı olarak izlenmesi,
maksimum öğütme devresi verimine yol açmaktadır. Bu, öğütme
operasyonunun genel verimliliğini artırmak için çok önemlidir, çünkü
cevherin öğütülmesi ve ezilmesi işlemi, ufalama olarak bilinmekte
olup madencilikte ortalama olarak en yüksek enerji adımıdır.
Parçalama devreleri, aşağı akışlı ayırma işlemleri için atık kayadan
değerli mineral parçacıklarının serbest bırakılmasını optimize etmek
için kullanılmaktadır. Hedef öğütme elde edilemediğinde (alt öğütme),
daha fazla sayıda serbest bırakılmamış altın parçacıkları ile
sonuçlanmaktadır. Bu da altın geri kazanımında ve dolayısıyla gelirde
bir kayba neden olmaktadır. Aşırı öğütme, altın kazanımına önemli bir
fayda sağlamamakta, ancak değirmen verimini azaltmakta ve enerji,
öğütme ortamı ve reaktif tüketimi açısından daha yüksek birim
maliyetleri ile sonuçlanmaktadır.
Cevher sertliğinde sık değişiklikler varsa, öğütme devresi performansı
etkilenmekte ve operatörler için hedef parçacık boyutunu korumada
zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, metalürjik testler , değirmen
beslemesinin her iki tipte bir karışımdan oluşabileceği ve madencilik
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faaliyetlerine bağlı olarak hızla değişebileceği için, ek bir zorluk
olduğunu kanıtlayan optimum öğütme hedeflerinin her bir cevher türü
için

farklı

olabileceğini

göstermektedir.

Bir parçacık

boyutu

monitörü , madende işlenen değişken cevher nedeniyle öğütme
koşulları değiştikçe öğütme devresi verimini en üst düzeye çıkarmak
için değirmen operatörüne yardımcı olabilmektedir. Parçacık boyutu
monitörleri , bir mineral pulp akışının parçacık boyutu analizini
sağlamak

için

ultrasonik

zayıflama

teknolojisini

kullanmaktadır. Sürecin her anında nihai öğütme hedefini sağlamaya
yardımcı olabilmektedir. Sürekli, gerçek zamanlı geri bildirim, tesis
yöneticisini arızaları işleme konusunda anında uyararak etkiyi
azaltmak için hızlı bir tepki verilmesini sağlamaktadır. Bu, değirmen
verimini, ürün kalitesini ve enerji verimliliğini en üst düzeye
çıkarmaya yardımcı olmaktadır.
4. KIRMA VE ÖĞÜTME TEKNOLOJĠSĠ SEÇĠMĠ
Cevherlerden faydalı minerallerin seçilebilmesi için öncelikle
cevherlerin ezilmesi gerekir ki cevherlerdeki faydalı mineraller
mineral işlemede monomer ayrışma durumuna ulaşabilsin. Cevher
işleme ayırma öncesi hazırlık çalışmaları genellikle iki aşamadan
oluşmaktadır: kırma -eleme ve öğütme -sınıflandırma. Kırıcı ve eleme
ekipmanı birlikte çalışmakta ve öğütme ve sınıflandırma ekipmanı
kapalı devre bir döngü oluşturmaktadır.
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4.1. Daha Fazla Kırma ve Daha Az Öğütmenin Teknolojik
Prensipleri
Maden

işlemelerinde daha

fazla

kırma

ve

daha

az

öğütme kavramı, öğütme ile uğraşan insanların zihninde derinden kök
salmasına rağmen birçok maden üreticisi buna yeterince önem
vermemektedir. Kırma, esas olarak, kırma ekipmanının malzemeler
üzerindeki ekstrüzyon etkisine bağlıdır. Öğütme ise esas olarak
malzemeler üzerindeki darbe ve ufalama işlemine bağlıdır. Bunlar
arasında mineral işlemede öğütme, yüksek enerji tüketimi ve düşük
verimli bir işlemdir. Kırma işleminin güç tüketimi, öğütme işleminin
sadece %8-12'sini oluşturmaktadır. Kırma işleminin enerji kullanım
verimliliği, öğütme işlemine göre çok daha yüksektir.
Bununla birlikte, uyumsuz kırma ve öğütme ekipmanı ve teknolojisi
dezavantajına sahip oldukça az sayıda maden işleme tesisi vardır.
Kırılmış ürünlerin boyutunun garanti edilmesi çıktıyı garanti
edemezken çıktının garanti edilmesi, kırılmış ürünlerin boyutunun
çok büyük olmasına neden olabilmektedir. Çok büyük parçacık
boyutuna sahip kırma ürünleri bilyeli değirmene girmekte, bu da
öğütme ve sınıflandırma sürecini hem inceliği hem de çıktıyı garanti
etmeyi zorlaştırmaktadır. Çoğu madenin öğütme partikül boyutu 10
mm'den büyük, hatta 25-40 mm'ye kadar çıkmakta ve bu da büyük
enerji tüketimine neden olmaktadır. En ekonomik ve etkili tasarım
veya reform planı, kırma ve öğütmeyi bir bütün olarak ele almak,
makul kırma ürün boyutunu belirlemek, düşük kırma enerji
tüketiminin

avantajlarından

tam

anlamıyla

yararlanmak, kırma
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ekipmanının işleme kapasitesini artırmak, öğütme partikül boyutunu
mümkün olduğunca azaltmak ve en iyi ekonomik faydaları elde
etmek

için

daha

fazla

kırma

ve

daha

az

öğütme

uygulamaktır. Örneğin, Shandong Eyaletindeki bir altın madeni, iki
aşamalı ve tek kapalı devre kırma işlemini, iki aşamalı ve yarı kırma
işlemine dönüştürmüş, ikinci aşamanın üretim kapasitesi ve kırma
oranı arasındaki makul uyum sorununu bu şekilde çözmüştür.
Böylece kırma ekipmanı ve üretimde önemli ekonomik faydalar
sağlamıştır.
Ham cevherin kaba öğütülmesinden sonra bazı uygun zenginleştirme
yöntemleri ile atıkların ve nitelikli konsantrenin bir kısmının
ayrılması ve ardından orta parçanın yeniden öğütülmesi ve yeniden
işlenmesi işlemine aşamalı öğütme, aşama ayırma teknolojisi
denmektedir. Öğütme tesislerinde “mümkün olduğunca erken topla ve
at” ilkesine uymak gerekmektedir. Bu, öğütme işleminin, yalnızca
öğütme işlemlerinin yükünü azaltmakla kalmayıp, aşırı öğütmeyi
önleyen, metal minerallerinin kaybını azaltan, aynı zamanda sonraki
miktarı da azaltan gang minerallerini zamanında atmak için aşamalı
öğütmeyi kullanmak ayırma işlemleri verimini arttırırken maliyetleri
de düşürmektedir.
Seçici öğütme, mineraller arasındaki sertlik farkı nedeniyle öğütme
işleminde cevher parçalanma derecelerinin farklı olduğu bir tür
öğütme olgusunu ifade etmektedir. Kırma ve öğütme işleminin temel
amacı cevher tane boyutunu küçültmek değil, faydalı mineralleri gang
minerallerinden ayrıştırmaktır. Bu nedenle, öğütme işleminin nihai
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geliştirme hedefi, minimum enerji girdisi ile en yüksek mineral
serbestlik derecesini elde etmektir. Seçici öğütme, metal cevheri,
metal olmayan cevherler ve kömür madenleri gibi mineral işleme
endüstrisinde, özellikle molibden cevheri işlemede yaygın olarak
kullanılmaktadır (Jane, 2021).
Yatay öğütme değirmenleri tipik olarak mineral içeren kayaları
kırmak ve öğütmek için kullanılmaktadır. Öğütme işlemine yardımcı
olmak için işleme su ve çelik bilyeler eklenir ve bu bilyeler
değirmende yükü oluşturur. Bilyeli değirmen şarjı önemli miktarda
çelik bilye içerir ve aşırı derecede ağır olabilir. Örneğin, 7,3 m
çapında büyük bir bilyeli değirmen şarjı tipik olarak yaklaşık 2
milyon libre (907 ton) ağırlığındadır. Yarı Otojen Öğütme (SAG) ve
Otojen Öğütme (AG) değirmen şarjları sırasıyla daha az bilye
içermesine ve çelik bilye içermemesine rağmen, büyük hadde
hacimleri de oldukça ağır olabilir. Her üç durumda da (Bilyeli, SAG
veya AG değirmen), ekipman durdurulduğunda, içindeki malzeme
zamanla kuruyarak katılaşmış bir yük oluşturabilir. Değirmen yeniden
başlatıldığında, katılaşan yükün kırılması ve yuvarlanması gerekir
(Hatch, 2021).
Değirmen mantosu tipik olarak yumuşak çelikten üretilmektedir. Değirmen manto malzemesinin elastik sınırı tipik olarak
değirmen çalışma geriliminin en az 6 katıdır. Aslında, düşen bir yük
flanşları kırdığında, darbe yüklerinin malzeme çekme sınırlarını
aşmaktadır. Bu nedenle, gövdeye veya flanşlara zarar veren düşen bir
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yük, darbe yüklerinin çalışma yüklerinin 6 katından fazla olduğunu
göstermektedir.

ġekil 7. Değirmen manto cıvata problemleri

Çoğu

değirmen,

düşen

bilyelere

dayanacak

şekilde

tasarlanmamıştır. Tahmini darbe yüklerine dayanarak, tipik bir düşen
şarja dayanabilmesi için değirmen bileşenlerinin orijinal değerlerinin
en az dört katına kadar kalınlaştırılması gerekir. Bu, değirmen
bileşenlerinin maliyetini engelleyici ve enerjiyi verimsiz hale
getirmektedir. İki olası önleyici çözümü göz önünde bulundurularak,
değirmenleri yeniden tasarlamaya gerek kalmadan maliyetleri ortadan
kaldırmak mümkündür.
Düşen şarjın etkileri değirmene zarar verebilmekte ve bazı
durumlarda, hasar yeterince şiddetliyse üretimi durdurabilmektedir. Yukarıdaki çözümlerden herhangi birini uygulamak için zaman
ayırmak, bazı ek çaba ve önceden planlama anlamına gelebilir, ancak
plansız değirmen duruşlarını en aza indirmek için tesisin genel
önleyici
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olarak

düşünülmelidir.Tipik olarak, bir devredeki darboğazlar, ufalama,
nakliye veya sınıflandırma ekipmanında bulunabilir. Muhtemelen
kırma, eleme ve öğütme ekipmanlarının optimum performans
seviyelerinde çalışması yaşanılan dar boğazlarla engellenmektedir. Öğütme darboğazları, üretimden ve kârdan ödün verilmesine
neden olabilmektedir.
Islak öğütme değirmeni uygulamalarında, özellikle astar kauçuk
desteği eksik veya hasarlı olduğunda, bulamaç muylu veya kabuk
astarlarının altına sızabilir ve değirmen bileşenlerini yıkamaya
başlayabilir. Bu durum genellikle uzun süreler boyunca fark edilmez
ve değirmen dönen bileşenlerinde aşırı aşınmaya neden olur. Aşırı
aşınmadan kaynaklanan olası bir arızayı önlemek için gömleklerin
arkasında biriken bulamacı yakalamak önemlidir. Bunu yapmanın
hızlı ve kolay bir yolu Ultrasonik Testtir (UT). UT, kafa, muylu veya
kabuk gibi bir değirmen yapısal bileşeninin kalınlığını ölçmek için
kullanılan bir yöntemdir. Operatörler, incelme alanlarının yerini ve
kapsamını

belirleyebilir. UT

testinin

kullanılması,

değirmenin

dışından gerçekleştirildiği için inceleme için gereken aksama süresini
en aza indiren gömlekleri çıkarmadan değirmenin içindeki yıkamayı
tespit etme avantajına sahiptir. Önemli olmasına rağmen, görsel
incelemeler genellikle değirmenin durumunun tam bir resmini
vermez. Değirmeni görsel olarak kontrol etmek önemlidir, ancak
kolayca gözden kaçabilecek kusurları bulmak için ek tahribatsız
yöntemler kullanmak da önemlidir. Değirmenin tam sağlığının net bir
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şekilde anlaşılması, bakım planlamasına daha iyi yardımcı olacak ve
istenmeyen arıza sürelerini ve maliyetleri önleyecektir.
SONUÇ
Madencilik operasyon süreçlerinde saha çalışmaları esnasında öğütme
sistemlerinde karşılaşılan problemlerin çoğu, makinelerin kendisinden
değil, öğütme ekipmanının yapılandırılma veya çalıştırılma şeklinden
kaynaklanmaktadır. Karşılaşılan en yaygın dört sorun, değirmende
kullanılan öğütme ortamı, değirmen hızı ve astar açılarının nasıl
eşleştirildiği, üretimle ilgili temel kurallara çok fazla güvenilmesi ve
son olarak maden operasyonları ile tesis operasyonları arasındaki
iletişim eksikliği olarak görülmüştür.
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GİRİŞ
Veri analizlerinde ele alınan problemlerin çözümlerinde, verilerin
genellikle ya doğrusal ya da durağan olduğu veya bazı durumlarda
hem doğrusal hem de durağan olduğu kabul edilir. Örnek olarak
spektral analiz yöntemlerinden birisi olan Fourier dönüşümü, yalnızca
doğrusal ve durağan verilere uygulandığından, doğrusal olmayan ve
durağan olmayan verilere uygulanması genellikle sorunludur. Fourier
dönüşümüyle elde edilen sonuçlar matematiksel olarak doğru olsa da
bilgilendirici olmayabilir. Verilerde saklı fiziksel mekanizmaları daha
iyi anlamak için, verilerin durağan olmama ve doğrusal olmama gibi
durumları detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bu sebeple veri analizinin
nihai amacı, verilerin matematiksel özelliklerini bulmaktan ziyade
verilerde gizli olan fiziksel iç görüleri ortaya çıkarmaktır (Huang ve
Wu, 2008).
Hilbert-Huang dönüşümü (HHT), özellikle doğrusal olmayan ve
durağan olmayan verileri analiz etmek için kullanılmaktadır. HHT’nin
ilk aşaması ampirik mod ayrıştırması (EMD) yöntemidir. Bu
yöntemde, herhangi karmaşık bir veri kümesi sonlu ve genellikle az
sayıda olan içsel mod fonksiyonu (İMF) olarak adlandırılan alt
sinyallere ayrıştırılır. Ardından Hilbert dönüşümü kullanılarak
tanımlanan anlık frekans, yerel faz değişiminin fiziksel anlamını elde
edilen İMF’ler için diğer herhangi bir İMF olmayan zaman serisinden
daha iyi gösterir. Bu sebeple HHT, zaman-frekans-enerji temsilleri
için doğrusal olmayan ve durağan olmayan verilerin analizlerinde
uygulanabilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır (Peng vd., 2005).

185

1. HİLBERT-HUANG DÖNÜŞÜMÜ
1996 yılında, Huang ve arkadaşları tarafından bulunan ampirik mod
ayrıştırmasının, Hilbert spektral analiziyle birleştirilmesiyle oluşan
dönüşüme Hilbert-Huang dönüşümü (HHT) adı verilmiştir (Peng vd.,
2020).
1.1. Ampirik Mod Ayrıştırması
Ampirik mod ayrıştırması (EMD) yöntemi, herhangi bir gerçek
değerli giriş sinyalinin, farklı salınımlar yapan basit alt sinyallerin
toplamından oluştuğu prensibine dayanmaktadır. Bu alt sinyallerin her
birisi içsel mod fonksiyonları (İMF) olarak isimlendirilir.
Bir sinyalden İMF çıkarma işlemi “eleme” olarak adlandırılır. İlk
olarak, giriş sinyalindeki tüm yerel extremum noktaları (minimumlar
ve maksimumlar) belirlenir. Daha sonra tüm yerel maksimum
noktaları üst zarf, tüm yerel minimum noktaları ise alt zarf olacak
şekilde birleştirilir. Üst ve alt zarfların ortalaması

olarak

adlandırılır. Giriş sinyali

olarak

( ) ve

sinyalinin farkı

adlandırılır ve 1 no’lu bağıntıyla gösterilir (Pigorini vd., 2011).
( )

(1)

Eleme işlemi, üst ve alt zarflar simetrik yapıda oluncaya kadar devam
eder. İkinci aşamada

sinyali proto-IMF olarak kabul edilir ve yeni

giriş verisi olarak ele alınır. Diğer İMF, bu sinyalden elde edilir. Üst
ve alt zarfların ortalaması
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ve

arasındaki fark

olarak adlandırılır ve 2 no’lu bağıntıyla

gösterilir (Pigorini vd., 2011).
(2)

k kez tekrarlanan eleme işleminden sonra yerel zarfların simetri
koşulu karşılanır. İlk IMF bileşeni

olarak adlandırılır ve 3 no’lu

bağıntıyla gösterilir (Pigorini vd., 2011).
(

)

(3)

Şekil 1: Bir sinyalden İMF elde etmenin ilk aşaması (Huang, 2014)

Şekil 1’de gerçek değerli bir giriş sinyaline, EMD algoritması
uygulanmasının ilk aşaması gösterilmiştir. Mavi renkli sinyal orijinal
giriş sinyalidir. Bu sinyalin üst tepe noktalarının birleştirilmesiyle elde
edilen yeşil sinyal üst zarf, alt tepe noktalarının birleştirilmesiyle elde
edilen diğer yeşil sinyal ise alt zarf olarak adlandırılır. Kırmızı renkli
sinyal, üst ve alt zarfların ortalamasından elde edilen sinyaldir
(Huang, 2014).
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Şekil 2’de orijinal giriş sinyalinden, alt ve üst zarfların ortalaması olan
sinyalinin farkı alınarak elde edilen koyu renkli

sinyali

gösterilmiştir. Böylece eleme işleminin ilk etabı tamamlanmış olur.
Normalde

sinyalinin, ilk İMF bileşenine karşılık gelmesi gerekir.

Şekil 2: h1 sinyalinin elde edilmesi (Huang, 2014)

Fakat, yerel zarflar simetrik yapıda olmadığından eleme işlemine
devam edilir. İlk İMF bileşeninin elde edilebilmesi için üst ve alt
zarfların simetri şartı sağlanmalıdır ve dolayısıyla eleme işlemine
devam edilir (Huang, 2014).
Şekil 3’te eleme işleminin ikinci aşaması gösterilmiştir. İkinci
aşamada, yeni giriş verisi olarak bir önceki aşamadan elde edilen
sinyali ele alınır. Bu sinyale kısaca proto-IMF denilir.

sinyalinin

üst tepe noktalarından geçen sinyal üst zarf, alt tepe noktalarından
geçen sinyal alt zarf olarak adlandırılır. Üst ve alt zarfların ortalaması
sinyaliyle ifade edilmiştir. (Huang, 2014).
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Şekil 3: Eleme işlemindeki ikinci aşama (Huang, 2014)

Yerel zarfların simetri koşulu tam olarak sağlanamadığından eleme
işleminde 3. aşamaya geçilir. Bu işlem, Hilbert dönüşümünün anlamlı
(negatif olmayan) anlık frekans değerleri vermesi için gereklidir. Giriş
sinyali
Buradaki

ile

sinyalinin farkı alınarak

sinyali elde edilir.

sinyali yeni giriş sinyali konumundadır. Bu sinyalin üst

ve alt tepe noktaları ayrı ayrı birleştirilerek sırasıyla üst ve alt zarf
sinyalleri elde edilir. Zarf sinyallerinin ortalaması

ile ifade edilir

(Huang, 2014). Şekil 4’te eleme işleminin üçüncü aşaması
gösterilmiştir.

Şekil 4: Eleme işlemindeki üçüncü aşama (Huang, 2014)
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Şekil 4’te görüldüğü gibi üst ve alt zarflar birbirleriyle halen simetrik
yapıda olmadıklarından eleme işlemine devam edilir. k kez
tekrarlanan eleme işleminden sonra yerel zarfların simetri koşulu
sağlanır. Bu aşamada, o ondaki giriş sinyalinden üst ve alt zarfların
ortalaması alınarak elde edilen ortalanmış sinyalin farkı alınır ve ilk
İMF bileşeni elde edilir (Huang, 2014). Şekil 5’te ilk İMF bileşeni
gösterilmiştir.

Şekil 5: İlk İMF bileşeni (Huang, 2014)

Benzer mantıkla, ilk giriş sinyalinin eğer varsa diğer İMF’leri, Şekil
5’teki İMF’den elde edilir. Yani bir sonraki İMF sinyali, bir önceki
İMF’ den elde edilir. Eleme aşamalarında yapılan işlemler aynen
burada da geçerlidir. İMF bulma işlemi, dc sinyal (residual sinyal)
elde edilene kadar devam eder. Orijinal giriş sinyaline ait tüm İMF’ler
elde edildikten sonra her bir IMF’ye Hilbert dönüşümü uygulanır.
Böylece her bir İMF’nin anlık frekans ve zamana bağlı olarak, anlık
enerji değerleri elde edilir (Peng vd., 2005).
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1.2. Hilbert Dönüşümü
Gerçek değerli bir sinyalin, anlık frekans ve zarf (envelope) gibi
özellikleri

analitik

sinyal

aracılığıyla

elde

edilebilir.

Hilbert

dönüşümü, temel olarak bir x(t) sinyalini analitik sinyal olarak ifade
etmeye yarar. Herhangi bir gerçek değerli x(t) sinyalinin Hilbert
dönüşümü 4 no’lu bağıntıyla ifade edilir (Feldman, 2011).
* ( )+

̃( )

∫

(

( )

(4)

)

Daha sonra analitik sinyal aşağıdaki 5 no’lu bağıntıyla ifade edilir
(Feldman, 2011).
( )

( )

̃( )

( )

(5)

Eşitlik (5) teki analitik sinyalin gerçek kısmı orijinal sinyal olup, sanal
kısmı ise orijinal sinyalin Hilbert dönüşümünden elde edilen değerdir.
Analitik sinyal, anlık genlik ve anlık faz olmak üzere 2 bileşene
ayrılır. Buradaki A(t) ifadesi, analitik sinyalin anlık genliği olup,
orijinal giriş sinyalinin ise zarfını oluşturur. θ(t) ise analitik sinyalin
anlık fazıdır. Analitik sinyalin anlık fazı aşağıdaki 6 no’lu bağıntıyla
elde edilir (Feldman, 2011; Oweis ve Abdulhay, 2011).
( )

(

̃( )
)
( )

Giriş sinyalinin anlık frekansı olan

(6)

( ), anlık fazın zamana göre

türevi olup, aşağıdaki 7 no’lu bağıntıyla ifade edilir (Feldman, 2011;
Oweis ve Abdulhay, 2011).
( )

( )

(7)
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(a)

(b)

Şekil 6: Analitik sinyal (Feldman, 2011) (a) sinyalin 3D görüntüsü (b) sinyalin fazör
diyagramı

Şekil 6 (a)’da, mavi renkli ve zaman domeninde tanımlı gerçek değerli
bir sinyal verilmiştir. Yeşil renkli sinyal ise gerçek değerli sinyalin
Hilbert dönüşümünden elde edilen sinyaldir ve sanal değerlidir.
Dikkat edilecek olursa Hilbert dönüşümü domen değişikliğine sebep
olmamıştır. Pembe renkli sinyal, mavi ve yeşil renkli sinyallerin
birleşiminden elde edilen analitik sinyaldir. Bu sinyal, hem gerçek
hem de sanal kısımdan oluşmaktadır. Siyah renkli sinyal ise, analitik
sinyalin 3 boyutlu uzaydaki sarmal yapıdaki görüntüsüdür. Şekil 6
(b)’de analitik sinyalin fazör diyagramı verilmiştir. Bu diyagrama
göre, her bir işaretli noktadaki anlık faz değerleri, orijinal sinyalin
Hilbert dönüşümünden elde edilen sanal kısımların, gerçek sinyalin o
andaki değerlerine bölünüp ters tanjantının alınmasıyla elde edilir
(Feldman, 2011).
Hilbert spektrumu 8 no’lu bağıntıyla ifade edilir. Eşitlik (8)’deki, A
değişkeni anlık genlik, w değişkeni ise açısal frekanstır (Zhu vd.,
2018).
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(

)

(

)

(8)

Ardından, t zamanında ve [wa,wb] frekans aralığındaki marjinal
frekans spektrumu 9 no’lu bağıntıyla ifade edilir (Zhu vd., 2018).
( )

∫

(

)

(9)

Şekil 7’de herhangi bir giriş sinyaline HHT uygulanması sonucunda
anlık frekans ve zamana bağlı olarak

elde edilen Hilbert

spektrumunun örneği gösterilmiştir. Sağ taraftaki renkli bar çubuğu,
anlık enerji seviyesini ifade etmektedir.

Şekil 7: Hilbert spektrumu (Dong vd., 2017)

Tablo 1’de, en çok bilinen veri analizi yöntemlerinden Fourier ve
dalgacık dönüşümüyle birlikte Hilbert-Huang dönüşümünün detaylı
olarak karşılaştırılması yapılmıştır.
Zaman domeninde tanımlı gerçek değerli bir giriş sinyaline Fourier
dönüşümü uygulandığında frekans domenine geçilir ve sinyalin zaman
bilgisi kaybolur. Yani, hangi frekansların hangi zaman aralığına
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karşılık geldiği bilinemez. Buna karşılık, dalgacık ve Hilbert-Huang
dönüşümlerinde zaman domeninden frekans domenine geçildiğinde
sinyalin hem zaman hem frekans bilgisi bilinebilmektedir. Fourier ve
dalgacık dönüşümleri doğrusal olmayan verilere uygulanamazken,
Hilbert-Huang

dönüşümü

doğrusal

olmayan

verilere

uygulanabilmektedir. Fourier dönüşümü durağan olmayan verilere
uygulanamazken, dalgacık ve Hilbert-Huang dönüşümü durağan
olmayan verilere uygulanabilmektedir. Fourier ve ayrık dalgacık
dönüşümlerinde özellik çıkarma yapılamazken, sürekli dalgacık ve
Hilbert-Huang dönüşümlerinde özellik çıkarma yapılabilmektedir.
Sonuç olarak, Tablo 1’e göre Hilbert-Huang dönüşümünün doğrusal
olmayan ve durağan olmayan verileri analiz etmede güçlü bir yöntem
olduğu görülmektedir.

Tablo 1: Fourier, dalgacık ve HHT yöntemlerinin karşılaştırılması (Huang, 2014)
Fourier

Dalgacık

Hilbert-Huang

Tanım

enerji-frekans

enerji-zamanfrekans

enerji-zamanfrekans

Nonlinear

hayır

hayır

evet

Nonstationary

hayır

evet

evet

Özellik çıkarma

hayır
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ayrık: hayır;
sürekli: evet
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evet

SONUÇ
Gerçek dünyada, çeşitli gözlemler ve deneyler sonucunda elde edilen
verilerin büyük bir çoğunluğu ne doğrusaldır ne de durağandır.
Dolayısıyla, doğrusal olmayan ve durağan olmayan verilerin
analizlerinde kullanılan yöntemin ne olduğu önemli bir konudur. HHT
yönteminin, özellikle doğrusal olmayan ve durağan olmayan verileri
analiz etmede yani, verilerdeki gizli fiziksel anlamları ortaya
çıkarmada başarıyla uygulandığı bilinmektedir. Bu sebeple HHT
yöntemi, özellikle zaman-frekans-enerji temsilleri için doğrusal
olmayan ve durağan olmayan veri analizleri için potansiyel olarak
uygulanabilir bir yöntem olarak başarıyla kullanılmaktadır.
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GİRİŞ
Otomatik kontrol, mühendislik ve bilimin ilerlemesinde önemli bir
role sahiptir. Özellikle uzay teknolojisindeki gelişmelerin yanında
robotik sistemler, modern üretim ve endüstriyel süreçlerde otomatik
kontrol, sürecin önemli ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.
Örneğin, havacılık endüstrisinde kullanılan oto pilot sisteminin
tasarımında, sürücüsüz otomobil kontrolünde, imalat endüstrisinde
takım tezgahlarının sayısal kontrolünde otomatik kontrol çok
önemlidir. Otomatik kontrol teorisi ve pratiğindeki gelişmeler,
dinamik sistemlerin optimum performansına ulaşma ve üretkenliği
artırma araçları sağlar. Kontrol edilen değişken, ölçülen ve kontrol
edilen nicelikler veya durumlar, otomatik kontrol sistemindeki
kontrolör tarafından belirlenir. Aslında kontrolörün temel görevi,
sistemin kontrol edilen değişken değerini ölçmek ve ölçülen değeri
daha önce belirtilen ya da amaçlanan değer ile kıyaslayıp, sapmasını
düzeltmek veya sınırlandırmaktır (Brogan, 1985).
Kontrolör tasarımı literatürde sıklıkla karşılaşılan bir konudur ve bu
konuda pek çok bilimsel çalışma vardır. Özellikle orantılı-integraltürev (PID) kontrolörlerin tasarımı üzerine literatürde çok sayıda
çalışma vardır (Monje vd., 2008; Tan, 2005; Barbosa vd., 2004).
PID kontrolöre ait parametrelerin ayarlanmasına ilişkin maksimum
yüzde aşım, yerleşme zamanı, yükselme zamanı, ortalama karesel hata
gibi birim basamak cevabı performans ölçütlerini dikkate alan birçok
yöntem

önerilmiştir.

Bu

yöntemlerden

bazıları

optimizasyon

işleminde bu ölçütlerden sadece birini dikkate alırken, bazıları da
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bahsedilen ölçütlerden bir kaçını birlikte göz önünde bulundurur. Bu
yöntemlerin çoğu önceden belirlenmiş kriterlere bağlı olarak sistem
için en iyi olan PID parametrelerinin belirlenmesini sağlamaktadır.
Literatürde, PID kontrolör parametreleri iyileştirme yöntemi olarak
Ziegler-Nichols ve CHR (Chien-Hrones- Reswick) kuralları sıklıkla
kullanılmıştır (Aström ve Högglund, 1995). Ancak bu yöntemler daha
çok temel PID kontrol yapıları için önerilmiş olup, doğrusal olmayan
kontrolör yapıları için optimal çözümler sunmamaktadır. PID
kontrolör parametrelerini ayarlama işlemi bir optimizasyon problemi
olarak kabul edilir.
Optimizasyon, algoritmalarının yanı sıra, bilgisayar ve yazılım
teknolojisindeki gelişmeler ile kontrolör parametreleri hızlı ve başarılı
bir şekilde belirlenebilmektedir. Bilindiği gibi optimizasyon gerçek bir
işlevi minimize veya maksimize etmek için fonksiyona değerler
yerleştirerek gerçekleştirilen sistematik bir problem çözme sürecidir.
Kontrol sistemlerindeki hata, sistemin gerçek ve istenen değeri
arasındaki fark olarak ifade edilir. İdeal bir sistemde, hata sıfır olarak
kabul edilir. Fakat pratikte bu mümkün değildir. Hatayı en aza
indirmek, kontrol sisteminin optimum performansta çalışmasını
sağlayacaktır.Optimizasyon tekniği aynı zamanda hata minimizasyonu
içinde kullanılmaktadır. Kontrolör, minimum hatayı elde etmek için
kontrolör parametrelerine göre tasarlanır. Hesaplama tekniğindeki
ilerlemeye

paralel

olarak

bilim

ve

mühendislik

alanındaki

uygulamalar hızla artmaktadır (Cao vd., 2009). kök-yer eğrisi ve Bode
yaklaşımını kullanarak sürekli zamanlı bir kontrolör tasarlamak için
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MATLAB tarafından uygulanan bir grafik kullanıcı arayüzü
geliştirmişlerdir.
Son yıllarda karmaşık süreçleri tanımlamak ve / veya kontrol etmek
için yapay zeka teknikleri sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Doğrusal
olmayan sistemlerin kontrolör parametrelerinin ayarlanması, kontrol
teorisindeki

en

karmaşık

problemlerden

birisidir.

Karmaşık

problemlerin üstesinden gelebilmek için geliştirilen yapay zeka tabanlı
yöntemlerden birisi de bağışıklık sistemini hesapsal olarak taklit eden
algoritmalardır. Bu çalışmada, doğrusal olmayan bir sistemi
düzenlemek için klasik PID denetleyicisinin üç terimini optimum
şekilde ayarlamak için klonal seçim ilkesi tabanlı geliştirilen yara
iyileşme

algoritmasından

bahsedilmiştir.

Çalışma

içerisindeki

bölümler şu şekilde düzenlenmiştir:
Birinci bölümde yapay bağışıklık sistemleri hakkında genel bilgi
verilmiş ve klonal seçim ilkesinden bahsedilmiştir. İkincibölümde
klonal seçim ilkesi tabanlı geliştirilen yara iyileşme algoritmasından
bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde önerilen yöntem yardımıyla optimum
PID kontrolör parametreleri çember ve bilye sistemi kullanılarak elde
edilmiştir. Son bölümde sonuç kısmından bahsedilmiştir.
1. YAPAY BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ
Canlılarda bulunan bağışıklık sistemi vücudun hastalıklara karşı
savunma mekanizmasını oluşturan, dışarıdan gelen saldırılara karşı
koruyan karmaşık bir sistemdir. En az beyin kadar karmaşık bir
yapıya sahip olan bu sistemin sahip olduğu yetenekler ile özellikle
matematikçiler,

bilgisayarcılar

ve

diğer

bilim

alanlarından
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araştırmacılar ilgilenmektedir. Özellikle son yıllarda bilgisayar
bilimindeki hızlı gelişmeler neticesinde özellikle optimizasyon
algoritmaları konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Optimizasyon
problemleri, karar değişkenlerinin sürekli veya kesikli olmalarına göre
ikiye ayrılır. Son otuz yıllık periyotta mühendislik, bilgisayar, yönetim
bilimi gibi birçok farklı alanda bu tip problemler ortaya çıkmıştır. Bu
problemlerin üstesinden gelebilmek için geliştirilen algoritmalardan
birisi de, yapay bağışıklık sistemini hesapsal olarak taklit eden
algoritmalardır.

Bu

algoritmalar

canlılarda

bulunan

savunma

mekanizması araştırılarak oluşturulmuştur ve birçok alanda araştırma
konusu olmuştur (Alataş ve Akın, 2004).
Yapay

bağışıklık

sistemleri,

canlılardaki

biyolojik

bağışıklık

sistemlerinin sınıflandırma ve öğrenme davranışlarının bölümlerini
hesapsal olarak taklit ederek bir yapay zeka algoritmaları sınıfı
oluşturur. Optimizasyon problemlerinde sıklıkla kullanılan bu
algoritmalar makine öğrenmesi, örüntü tanıma, anormal durum tespiti,
kontrolör tasarımı gibi konularda sıklıkla kullanılmaktadır. Tablo 1’de
yapay bağışıklık sistemine dayalı olarak geliştirilen temel 4 algoritma
ve uygulama alanları verilmiştir.

202

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

Tablo 1. Yapay Bağışıklık Algoritmaları Ve Uygulama Alanları
Yapay bağışıklık algoritmaları

Uygulama alanları

Negatif seçim algoritması

Değişim analizleri

Yapay bağışıklık ağı algoritması

Öğrenme ve öğretme

Klonal seçim algoritması

Arama ve optimizasyon

Antikor ağ modeli

Savunma stratejileri

Bu çalışmada klonal seçim algoritması tabanlı geliştirilen yara
iyileşme algoritması yardımıyla PID kontrolör parametrelerinin
optimum ayarı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
1.1 Klonal Seçim Algoritması
Klonal seçim algoritması, doğal bağışıklık sisteminden faydalanarak
vücuda dışarıdan bir yabancı madde girdiğinde bağışıklık sisteminin
verdiği cevabın temel özelliklerini kullanan bir algoritmadır. Bu
cevaba göre sadece antijenleri tanıyan hücreler çoğalmaktadır. Seçilen
hücreler benzerlik prensibi yardımıyla olgunlaşma işlemine tabi
tutulur. Böylece seçilmiş hücrelerin antijene benzerliği geliştirilir.
Bağışıklık sisteminde algoritmanın ilgilendiği temel olaylar aşağıdaki
gibidir (Kaymaz 2007).
• Bellek hücrelerinin saklanması,
• Antijen tarafından en fazla uyarılmış bireyin seçimi ve klonlama
işlemine tabi tutulması,
• Antijen tarafından uyarılmamış hücrelerin ölümü,
• Benzerliğin arttırılması için hücrelerin mutasyona uğratılması ve
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tekrar seçimi,
• Farklılaşmanın üretilmesi ve farklı hücrelerin popülasyona
katılması,
• Hücre benzerliği ile orantılı olarak hipermutasyon işleminin
uygulanması
Klonal seçim algoritmasının işlem adımları Resim 1’de gösterilmiştir.

Resim 1: Klonal Seçim Algoritması İşlem Adımları

1. Rastgele üretilmiş B hücreleri (Abr) ve hafıza hücrelerinin (Abm)
birleşerek, çözüm popülasyonu (Ab) oluşturulur.
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2. Popülasyonun antijenle (Ag) uyarılma seviyesi hesaplanır.
Uyarılma

seviyesi

probleme

uygunluk

fonksiyonundan

geçirilerek eşik değeri hesaplanır.
3. En çok uyarılan hücreler seçilir.
4. Bu hücreler klonlanmaya tabi tutulur.
n
N
Nc =  round  
 i 
i =1

(1)

Nc: Her bir Ag’den üretilen klon sayısı
N: Toplam Ab sayısı
n: Seçilen antikor sayısı
5. Klonlanan hücreler mutasyona tabi tutulur.
6. Mutasyona uğrayan hücreler problemin uygunluğuna göre
çözüm ağına katılır.
7. Uygunluk fonksiyonundan geçmeyen hücreler popülasyondan
atılır.
Resim 2’de klonal seçim algoritmasının akış şeması gösterilmiştir.

205

Resim 2: Klonal Seçim Algoritmasının Akış Şeması.

Klonal seçim algoritması bir parametre yönetimi değildir, bu
nedenden ötürü de genetik algoritmadan ayrılır. Yakınlık oranının
yenilenmesi ve yakınlık olgunlaştırılması klonal seçim algoritmasının
iki farklı özeliğidir.
2. GELİŞTİRİLEN

ALGORİTMA

(YARA

İYİLEŞME

ALGORİTMASI)
Yara iyileşme algoritmasının temel yapısında klonal seçim ilkesi
yatar. Klonal seçim algoritmasında üretilen klon sayısı Denklem 1’de
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görülmektedir. Geliştirilen yara iyileşme algoritmasında Denklem 1’e
α (klonlama faktörü) ve f (Klonlama işlemini hızlandırma faktörü)
parametreleri eklenmiştir. Böylece elde edilen Denklem 4’te
görülmektedir. Eklenen bu yeni parametreler daha iyi sonuç elde
edilmesini sağlamıştır. Geliştirilen algoritmanın akış şeması Resim
3’te verilmiştir. İlk olarak başlangıç popülasyonu P üretilir. Sonra
seçim işlemi yeni bir Pn popülasyonu oluşturmak için n adet en iyi
afinite özelliğine sahip antikorları seçer. Afinite, antikor ile antijenin
birbirine bağlanmasına neden olan çekim başka bir ifadeyle bağışıklık
yanıtı demektir. Seçim işlemindeki temel kural antikorların afinite
değeridir. Oluşturulan bu popülasyondaki bireyler yeni bir popülasyon
oluşturabilmek için klonlama işlemi yardımıyla klonlanır. Klon
sayıları

antikorların

afinite

değerine

bağlıdır.

Daha

sonra

hipermutasyon işlemi yardımıyla yeni bir popülasyon oluşturmak için
klonlar mutasyon işlemine tabi tutulur. Mutasyon işlemindeki temel
kural; yüksek afinite değerine sahip antikorlar daha düşük mutasyon
oranına sahiptir ya da tersi düşünülürse; düşük afinite değerine sahip
klonlar daha yüksek mutasyon oranına sahiptir. Bunun nedeni, lokal
optimum değerine yakın antikorlar çözüm değerine daha yakındır
fakat optimum çözümden uzak olan antikorlar; optimum veya en iyi
çözüme doğru hareket edebilmesi için fazla miktarda mutasyona
uğrarlar. Tekrar seçim işlemi en iyi klonların ailelerinden iyi olup
olmadığını kontrol eder. En sonunda; düşük benzerlikteki antikorlar,
yeni antikorlarla yer değiştirilir. Seçim işlemi, klonlama ve mutasyon
işlemi popülasyonu en iyi çözüme doğru hareket ettirir.
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Resim 3: Yara İyileşme Algoritması Akış Şeması.
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2.1 Yara İyileşme Algoritması Çözüm Aşamaları:
1. N adet antikorla başlangıç popülasyonunu (P) üret.
2. P popülasyonundaki her bir antikor için afinite belirle. En iyi
afinite değerine sahip n adet antikoru (Ns) seç ve Pn
popülasyonunu oluştur.
Antikor ve antijen arasındaki afinite değerini ölçmek için genellikle
aralarındaki uzaklığa bakılır. Öklit mesafe formülü ile Denklem (2)
yardımıyla hesaplanır:
N

d =  ( Ag i − Abi ) 2

(2)

i =1

Hesaplanan d eşik değer λ ile karşılaştırılır ve E işaretleme hatası
aşağıdaki gibi hesaplanır:
(3)

E=d-λ

Eğer E< 0 ise antikor antijeni tanımamaktadır ve aralarında bir afinite
yoktur. E değeri 0 ile 1 arasında ise aralarında bir afinite vardır denir.
3. 2. aşamada seçilen n adet antikoru klonla ve geçici klon
popülasyonu Nc’yi oluştur. Nc’yi oluşturmak için Denklem (4)
kullanılır.
n
 * Ns * f 
Nci =  round 

i


i =1

(4)
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 : Klonlama faktörü ( değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir)
f: Klonlama işlemini hızlandırma faktörü (değeri 0.9 ile 0.99 arasında
değişmektedir.)
Ns: 2. Adımda seçilen en iyi antikor sayısı
4. Nc klon popülasyonunu hipermutasyon işlemine tabi tutun.
N c* alt

popülasyonunu

oluşturun.

Hipermutasyon

işlemi

antikorların afinite değeriyle orantılıdır (Souza vd., 2015).
5. N c* alt popülasyonuna ait her bir antikorun afinite değerini
hesapla ve içinden en iyi değere sahip antikorları seçerek

N c*(n)

oluştur ve başlangıç popülasyonuna ekle.
6. Düşük afinite değerine sahip antikorları yeni antikorlarla yer
değiştir.
7. Eğer P popülasyonunun değeri N’den küçükse popülasyonu
tamamlamak için antikorları üret.
8. Yakınsama testini yap. Test başarılı ise programı durdur. Yoksa
işlemlere devam et.
3. OPTIMUM PID KONTROLÖR TASARIMI
Sistemlerin istenilen özelliklerde çalışmasını sağlayan kontrolör /
denetleyici devrelerinin analizi ve tasarımı, kontrol teorisinin başlıca
alanlarındandır.

Bu

alanda,

farklı

yapı

ve

karakteristiklerde

kontrolörler geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de PID kontrolördür. PID
kontrolörler, sağlam ve etkili performans göstermeleri nedeni ile
endüstriyel ortamlarda sıkça tercih edilen denetleyicilerdir (Farkh vd.,
2014). PID kontrolörü meydana getiren oransal (P), integral (I), türev
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(D) kazanç ağırlık parametrelerinden her biri sistemin çalışması
esnasında farklı türlerde etki etmektedirler. kullanılmaktadır. PID
kontrolörün sürekli durum yapısı aşağıdaki gibidir:
u (t ) = K p [ e (t ) +

1
Ti

t

 e ( ) + T

d

0

d
e (t )]
dt

(5)

Denklem (5)’te e(t) kontrolöürn girişi, u(t) çıkışı, Kp oransal kazanç,
Tiintegral zaman sabiti, Td türev zaman sabitidir. Denklem (5) Laplace
dönüşümü yardımıyla aşağıdaki gibi yazılır:

K


U ( s) =  K p + i + K d s  E ( s)
s



(6)

Denklem (6)’da Ki: İntegral kazancı, Kd: Türev kazancını gösterir.
(Xue vd., 2007).
PID kontrol parametrelerinin sistem cevabına etkileri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. PID Kontrolör Parametrelerinin Sistem Cevabına Etkileri

Yükselme
zamanı
Aşım değeri
Yerleşme
zamanı
Kararlı hal
hatası

Kp(Oransal)

KI (İntegral)

KD (Türevsel)

Azalır

Azalır (Az)

Az etki

Artar

Artar

Azalır

Artar(az)

Artar

Azalır

Azalır

Azalır (çok)

Az etki
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3.1 Simulasyon Sonuçları
3.1.1 Bilye ve Çember Sistemi:

Resim 4.Bilye ve Çember Sistemi (Sreekanth Ve Hari, 2016).

Bilye ve çember sistemindeki anahtar değişkenler: Bilyenin ağırlığı
(m), çember açısı (  ), çember yarıçapı (R) ve bilyenin çemberdeki
pozisyonu (y) dir. Bilye ve çember sisteminin transfer fonksiyonu
Denklem (7)’de verilmiştir (Kaliappan ve Thathan, 2015).

G ( s) =
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C (s)
1
= 4
3
R ( s ) s + 6 s + 11s 2 + 6 s

(7)
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Resim 5. IAE Kontrolör Simülasyonu

Optimum PID parametrelerini belirlemek için kullanılan amaç
fonksiyon Denklem 8’de verilmiştir.


IAE =

 e(t ) dt

(8)

0

Yara iyileşme algoritması yardımıyla çember ve bilye sisteminin
optimum PID parametrelerini hesaplamak için geliştirilen programın
ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
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Resim 6. Geliştirilen Program
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Tablo 3’te yara iyileşme algoritmasında sistemin analizi için seçilen
parametreler ve değerleri verilmiştir.
Tablo 3. Yara Iyileşme Algoritması Parametreleri Ve Değerleri
Parametreler
Popülasyon sayısı
İterasyon sayısı
Çalışma sayısı

Değerler
150
150
1

Değerler
1.3
0.4
0.95

Parametreler
Afinite katsayısı
Klon katsayısı
Klon hızlandırma

Yara iyileşme algoritması sonucu elde edilen PID kontrolör
parametreleri aşağıdaki gibidir:
KP= 4.8625, KI= 0.0012, KD=5.6524
Elde edilen bu parametreler yardımıyla ball and hoop sistemin kapalı
çevirm transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi hesaplanır:

5.6524s 2 + 4.8625s + 0.0012
G(s)= 5
s + 6s 4 + 11s 3 + 11.6524s 2 + 4.8625s + 0.0012

(9)

Tablo 4’te literatürde aynı bilye ve çember sistemi için kullanılan
farklı algoritmaların Kp, KI ve KD değerleri görülmektedir.
Tablo 4. Bilye ve Çember Sistemi İçin Farklı Algoritmalar Kullanılarak Elde
Edilen PID Kontrolör Parametreleri

Algoritma
DE (Davendra vd., 2010)
SOMA (Davendra vd., 2010)
Z-N (Mojullali vd., 2012)
CPSO (Mojullali vd., 2012)
GWO (Jain vd., 2018)
WHA(Önerilen)

Kp
5.856
5.856
6
5.8653
4.9900
4.8625

IAE
KI
0.0043
0.0043
1.9078
0.0001
0.0010
0.0012

KD
11.835
11.835
4.7178
11.4188
5.7056
5.6524
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DE:Differential Evolution algorithm
SOMA: Self-Organizing Migrating Algorithm
Z-N: Ziegler-Nichols
CPSO: Chaotic particle swarm optimization
GWO: Grey Wolf Optimization
WHA: Wound Healing Algorithm
Tablo 5. Farklı Algoritmaların Bilye ve Çember Sistemi İçin Kapalı Çevrim
Transfer Fonksiyonu
Kullanılan
Kapalı çevrim transfer fonksiyonu

Algoritma

amaç
fonksiyon

DE

11.835s 2 + 5.856s + 0.0043

(Davendra

s 5 + 6s 4 + 11s 3 + 17.835s 2 + 5.856s + 0.0043

vd., 2010)
Z-N

4.7178s 2 + 6s + 1.9078
s 5 + 6s 4 + 11s 3 + 10.7178s 2 + 6s + 1.9078

IAE

11.4188s 2 + 5.8653s + 0.0001
s + 6s + 11s 3 + 17.4188s 2 + 5.8653s + 0.0001

IAE

5.7056s 2 + 4.9900s + 0.0010
s + 6s + 11s 3 + 11.7056s 2 + 4.9900s + 0.0010

IAE

5.6524s 2 + 4.8625s + 0.0012
s 5 + 6s 4 + 11s 3 + 11.6524s 2 + 4.8625s + 0.0012

IAE

(Mojullali
vd., 2012)
CPSO
(Mojullali
vd., 2012)
GWO (Jain
vd., 2018)
WHA
(önerilen)

IAE

5

5

4

4

Tablo 5’te verilen transfer fonksiyonlarının adım cevap eğrileri Resim
7’de verilmiştir.
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Resim 7. Transfer Fonksiyonlarının Adım Cevapları

Tablo 6’da algoritmalar sonucu elde edilen yerleşme zamanı, yüzde
aşım değeri ve yükselme zamanı görülmektedir.
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Tablo 6. Algoritmalara Göre Yerleşme Sürelerinin Karşılaştırılması
Yerleşme zamanı

Yüzde aşım

Yükselme

(saniye)

değeri (%)

zamanı

5.19

14.5

0.985

5.19

14.5

0.985

10.6

58.4

1.3

4.88

14.6

1.01

7.2

25

1.12

GWO

4.8

10.4

1.52

WHA (önerilen)

4.69

9.43

1.55

Algoritma
DE
SOMA (Davendra vd.,
2010)
Z-N
CPSO (Mojullali vd.,
2012)
Standart PSO (Morkos
and Kamal, 2012)

SONUÇ
Analitik yollarla çözümü zor ve işlem karmaşası fazla olan
fonksiyonların çözümü için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi
optimizasyon algoritmalarıdır. Kontrol sistemleri için kontrolör
tasarımı için birçok analitik yöntem bulunmasına karşın, bu yöntemler
çok sayıda işlem basamağına sahiptir ve zaman zaman ileri derece
matematiksel işlemler gerektirmektedirler. Bu durumda kontrolör
tasarımı

için

optimizasyon

algoritması

kullanılması,

tasarım

aşamasında sürecin kısaltılması ve yapılabilecek işlem hatalarından
kaçınılması açısından oldukça yararlı olmaktadır. Bununla birlikte
istenen hassasiyetle parametreler belirlenebilmektedir.
Bu çalışmada yara iyileşme algoritması yardımıyla PID kontrolör
tasarımı için MATLAB GUI ortamında program geliştirilmiştir.

218

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

Bunun için Matlab programının yüksek matematiksel hesaplama
kabiliyetinden yararlanılarak, GUI ortamında kullanımı kolay bir
arayüz tasarlanmıştır. Böylece hızlı ve kolay bir tasarım süreci
geçirilmiş, PID kontrolör katsayılarının yara iyileşme algoritması ile
optimize edilebildiği ve sonuçların grafiksel olarak sunulabildiği bir
uygulama geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar diğer optimizasyon
algoritmaları ile kıyaslanmıştır. PID kontrolörü optimize etmek için
amaç fonksiyon olarak integral absolute error

kullanılmıştır.

Maksimum aşma süresi ve yerleşme süresinde diğer algoritmalara
göre daha iyi sonuçlar elde edilmiş ve bu sonuçlar Tablo 6’da
gösterilmiştir. Hesaplanan maksimum aşma süresi; değere en yakın
olan GWO algoritmasına göre % 10.57 daha düşük bir aşma değerine
sahiptir. Hesaplanan yerleşme süresi; değere en yakın GWO
algoritmasına göre %2.29 daha düşüktür. Böylece bilye ve çember
sistemi için yara iyileşme algoritması yardımıyla optimize edilen PID
kontrolör, daha hızlı yerleşme zamanına sahip ve daha az bir aşıma
sahip olacak; system hızı ve kararlı bir şekilde stabil olacaktır.
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