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Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
Yaşar YETİŞKEN*, Enes KILINÇ+, Yusuf ÇAY**
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Özet— Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarından kaynaklı çevre ve insan
sağlığı için tehlikeli ve tehdit eden enfekte atıklar, patolojik atıklar
ve kesici-delici maddelerden oluşur. Tıbbi atıklar yüksek oranda
risk taşıyan çok önemli bir atık grubudur. Türkiye’de çeşitli
illerde tıbbi atık bertaraf tesisleri kurulmuş ve kurulmaktadır. Bu
çalışmada Orta Karadeniz Bölgesinde kurulan bir tıbbi atık
siterilizasyon tesisi incelenmiş ve işleyişi hakkında bilgi
verilmiştir.

1) Geçici Atık Deposu:

Anahtar Kelimeler— Çevresel Kirleticilerin İzlenmesi, Tıbbi Atık,
Çevre Kirliliği, Proses, Çevre Teknolojileri

Tıbbi atıkların sterilize edilmesi prosesi için gerekli olan
buharın üretildiği kısımdır. Buhar üretim merkezinde yakıt
olarak LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) kullanılmaktadır. Buhar
kazanı bacasının yeri Şekil 1’de verilen tesis proje üzerinde
gösterilmiştir. Kazanın ısı yalıtımı yapılmış ve gerekli güvenlik
önlemleri alınmıştır. Bu bölümde ayrıca sistem için gerekli olan
su ihtiyacını karşılamak üzere 7500 litrelik su deposu
mevcuttur. Buhar üretim ünitesi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Abstract— Medical waste consists of infected wastes, pathological
wastes and sharp-piercing materials that are dangerous and
threatening to the environment and human health from health
institutions. Medical waste is a very important waste group with
high risk. Medical waste sterilization facilities have been
established in various provinces in Turkey. In this study, a medical
waste sterilization facility established in the Central Black Sea
Region was examined and information was given about its
operation.
Keywords— Monitoring Environmental Pollutants, Medical
Waste, Environmental Pollution, Process, Environmental
Technologies

I. TESİS SAHA BİLGİLERİ
A. Tesis Çevresinin Çevrili Olup Olmadığına Dair Bilgi
Tesis, 500 m2’si kapalı olmak üzere toplam 1200 m 2
yaklaşık alana kurulu olabilir. Kapalı alanın çevresi tel örgü ile
çevrelenmelidir.
B. Tesis Bölümlerinin Tanıtımı
Tesis aşağıda belirtilen kısımlardan oluşmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geçici Atık Deposu
Buhar Üretim Ünitesi
Otoklav Ünitesi
Parçalama Ünitesi
Kova Yıkama Ünitesi
Araç Yıkama Ünitesi

Sağlık kuruluşlarından konteynır ve özel poşetler içerisinde
toplanan tıbbi atıkların proses gereği bekletilmesi gerektiği
durumlarda tıbbi atıklar soğuk hava deposunda +4°C’de
bekletilmektedir. Soğuk hava deposu 3 günlük tıbbi atığı
alabilecek kapasitede dizayn edilmiştir.
2) Buhar Üretim Ünitesi:

3) Otoklav Ünitesi:
Otoklav ünitesi tıbbi atıkların sterilize edildiği kısımdır. Bu
ünitenin verimli çalışabilmesi için atıkların sterilizasyon
işlemine tabi tutulmadan önce sağlık kuruluşlarında
ayrıştırılmalıdır. Yönetmelik gereği, sterilizasyon işlemine tabi
tutulacak atıklar içinde patolojik atıklar, başta uçucu, yarı
uçucu organik maddeler ve cıva olmak üzere kimyasal
maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve
basınçlı kaplar bulunmamalıdır. Tıbbi atık tesisine getirilen ve
sterilizasyon işlemine tabi tutulacak tıbbi atıklar otoklav
ünitesine verilmeden önce tekrar X-Ray radyoaktif ölçer ile
metal kontrolüne tabi tutulur. Kontrol edilen tıbbi atıklar
otoklav konteynırına aktarılır. Bu esnada boşaltılan araçlar ve
konteynırlar yıkanır ve dezenfekte edilir.
Otoklav sisteminde sterilizasyon işleminin atık üzerinde
etkili olabilmesi için otoklav kazanı içerisindeki havanın
vakumlama sistemi ile alınır. Tıbbi atıklar 3,1 bar basınç ve
143°C sıcaklık değerlerine ulaşıncaya kadar kazan içine buhar
verilir ve bu değerler 30 dakika boyunca kontrol edilerek
gerektiğinde kazana otomatik olarak ilave buhar verilir.
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Böylece yüksek sıcaklıktaki buharla sterilizasyon işlemi
gerçekleşmiş olur.

boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği
boyutlardadır.
• Geçici atık deposu, tıbbi atık taşıma araçlarının
kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği bir yerde
bulunmaktadır.

Daha sonra sistemde kalan buharı almak için son vakumlama
işlemi uygulanır. Buhar, yoğuşturularak kazandan dışarıya
alınır. Sterilizasyon işleminin toplam işlem süresi 45 dakikadır.
Sterilizasyona uğramış atıklar kimyasal ve biyolojik
indikatörler aracılığıyla kontrol edilir. Sterilizasyona uygun
olmayan atıklar tekrar sterilizasyona tabi tutulur. Uygun olanlar
ise parçalanmak üzere parçalama mekanizmasına gönderilir.
Otoklav ünitesi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Soğutma Grubu Teknik Özellikleri:

4) Parçalama Ünitesi:
Parçalama ünitesi sterilizasyon işlemi sonrası atığın
parçalanması için kullanılmakta ve sterilize edilmiş atığın
hacmi sterilizasyon işlemi ile birlikte yaklaşık %70 oranında
azalmaktadır. Parçalanmış atıklar evsel atıklarla beraber
depolanmak üzere belediye tarafından gösterilen geçici
depolama alanına gönderilir.
5) Kova Yıkama Ünitesi:

Marka ve Modeli

: TEKNO COLD TC – AS 200H/SZ

Kompresör Gücü

: 2 HP / 380 VOLT

Soğutucu Akışkan

: R – 404A

Defroster

: Elektrik Defrosterli (6 Adet
Rezidanslı)

Çalışma Aralığı

: 0 – (+10) °C

III. ATIK BİLGİLERİ
A. Tesiste İşlem Görecek Atık Türleri ve Kod Numaraları
Tesiste işlem görecek atık türleri ve kod numaraları Tablo
1’de verilmiştir:

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından toplanması sırasında
kullanılan tıbbi atık kovalarının hiç el değmeden otoklav
konteynırına boşaltıldıktan sonra dezenfekte edildiği
bölümdür. Dezenfeksiyon işlemi için ClO2 (klor dioksit)
kullanılmaktadır.

TABLO I.
TESISTE IŞLEM GÖRECEK ATIK TÜRLERI VE KOD NUMARALARI
Atık Kodu

Atık Türü
Kesiciler (18 01 03 hariç)

6) Araç Yıkama Ünitesi:

18 01 01

Tıbbi atıkların taşındığı araçlar gün sonunda tıbbi atık aracı
yıkama ve dezenfeksiyon bölümünde dezenfekte edilmektedir.
Araçların dezenfeksiyonu için kova yıkama ünitesinde olduğu
gibi ClO2 (klor dioksit) kullanılmaktadır. Araç yıkama ünitesi
Şekil 1’de gösterilmiştir.

18 01 02

18 02 01

Kesiciler (18 02 02 hariç)

C. Tesis Açık ve Kapalı Alanlarındaki Zemin Geçirimsizliği

18 02 03

Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı
özel işleme tabi olmayan atıklar

18 01 04

Tesis kapalı alanının zemini su geçirmezdir.
II. GEÇİCİ ATIK DEPOSU HAKKINDA BİLGİ
A. Geçici Atık Deposunun Teknik Özellikleri
• Depo tabanı ve duvarları geçirimsiz, mikroorganizma ve
kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay
malzemeyle kaplıdır.
• Depoda yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi
bulunmaktadır.
• Depo kapısı sürgülü ve turuncu renktedir. Ayrıca kapının
üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli
‘’Uluslararası Biyotehlike’’ amblemi ile ‘’Dikkat! Tıbbi
Atık’’ ibaresi bulunmaktadır.
• Geçici atık deposunun içi ve kapısı görevli personelin
rahatlıkla çalışabileceği, tıbbi atıkların kolaylıkla

Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve
organları (18 01 03 hariç)
Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı
özel işleme tabii olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut
alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

IV. MAKİNE VE TEÇHİZAT BİLGİLERİ
Bu bilgiler inceleme yapılan tesisten örnek olarak
verilmiştir.
Atık kabulünden başlayarak atığın steril edilmesine kadar
kullanılan tüm ekipman, makine ve teçhizat bilgileri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
TABLO II.
MAKINE VE TEÇHIZAT BILGILERI

Sıra No
1
2
3
4
5
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Makine / Ekipman / Teçhizat Adı
Buhar kazanı
Buhar kazanı besi suyu pompası
Otoklav ünitesi
Parçalama ünitesi
Kova yıkama ünitesi

Adedi
1
2
1
1
1

A. Buhar Kazanı Teknik Özellikleri

Yıkama Kısmı Boyu

: 1,3 m

İmalatçı firma

: Isı Sanayi A.Ş.

Konveyör Hızı

: 1,5 m/dak

Markası

: Erensan

Yıkama Ring Sayısı

: 5 adet

Tipi

: HDR 65

Ring Mesafesi

: 250-300 mm

Kapasitesi

: 650 kg/h

Ring Nozul Sayısı

: 8-10 adet

Maksimum Çalışma Basıncı

: 10 bar

Nozul Debisi

: ~ 15 L/dak

Tasarım Basıncı

: 10,5 bar

Nozul Basıncı

: ~ 1,5 Bar

Hidrostatik Test Basıncı

: 17 bar

Nozul Tipi

: V – Jet

Emniyet Ventili Ayar Basıncı

: 10,5 bar

Pompa Adedi

:1

Pompa Kapasitesi

: 50 m3/h

B. Buhar Kazanı Besi Suyu Pompaları Teknik Özellikleri
Markası

: MAS

Pompa Motor Gücü

: 7,5 kW

Modeli

: KMU 25/9

Pompa Basıncı

: 2 Mss

Pompa debisi

: 0,82 m3/h

Pompa basma yüksekliği

: 120 mSS

C. Otoklav Ünitesi Teknik Özellikleri
Ebadı

: 152 cm çap x 274 cm uzunluk

Atık Bidonu Adedi

: 3 adet/dolum

İşlem Süresi

: 45 dakika/dolum

Kapasite

: 336 kg/dolum (atığın yoğunluğu
120 kg/m3 alınmıştır.)

Çalışma Basıncı

: 75 PSI

Maksimum Hava Basıncı: 150 PSI
Gücü

: 3 BG

Maksimum Yükte Çekeceği Akım: 6 A
D. Parçalama Ünitesi Teknik Özellikleri
Çıkış kapasitesi

: 900 kg/h

Parçalama Ebadı

: 1"x4"

Kesme Kazanı Ölçüleri

: 58,4 x 101,6 cm

Bıçak Adedi

: 30

Bıçak Çapı

: 11,4" (290 mm)

Hareket Motor Adedi

:2

Hareket Motorları Gücü

: 2x40 HP

Boşaltma yüksekliği

: 121,9 cm

E. Kova Yıkama Ünitesi Teknik Özellikleri
Giriş Kısmı Boyu

: 1,7 m
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Şekil 1 Tesisin projesi

V. PROSES HAKKINDA BİLGİ
A. Tesisteki Atık Parçalama Mekanizması Hakkında Bilgi
Tesiste steril hale getirilmiş tıbbi atıklar parçalama
ünitesinde parçalanır. Steril hale getirilmiş tıbbi atıklar, tıbbi
atık bidonu ile atık parçalama ünitesinin kesme kazanına
hidrolik damper ile kaldırılır ve burada bulunan bıçaklar ile
parçalanır. Parçalanan atıklar toplama konteynırı ile parçalama
ünitesinden alınır. Parçalama ünitesinin tüm kontrolleri PLC
kontrollü kontrol paneli ile yapılır.
B. Atıkların Sterilizasyon Cihazına Beslenmesi
Otoklav ünitesine getirilen atık bidonları otoklav ünitesinin
önünde bulunan kaldırma tablasını üzerine konur. Hidrolik
kaldırma tablası otomatik olarak yukarı kalkar. Atık bidonu,
altındaki ray mekanizması ile otoklav ünitesi içine alınır.
Hidrolik kaldırma tablası her defasında 1 adet konteynır
kaldırabilir. Otoklav ünitesine maksimum 3 adet konteynır
alınabilir.
C. Sterilizasyon İşleminin Elektronik Olarak Kayıt Altına
Alınması
Sterilizasyon ünitesine en fazla 3 adet atık bidonu alınabilir.
3 atık bidonundaki tıbbi atıkların ağırlığı yaklaşık 336 kg’dır.
Sterilizasyon işleminin toplam süresi 45 dakikadır. Otoklav
kontrol paneli PLC ile kontrol edilmektedir. PLC kontrolü ile
vakumlama, basınçlandırma, ısıya maruz bırakma, tahliye ve
son vakumlama işlemlerini içine alan otomatik sterilizasyon
işlemi yürütülür. PLC ile bu işlemler yürütülürken işlem
parametreleri gerçek zamanlı olarak kaydedilir.
Kontrol sistemi yazıcısı her bir otoklav işleminin geçmişini
kaydeder ve gösterir. Bu parametreler şunlardır:
•
•
•
•

Her bir otoklav işleminin başlama ve bitiş zaman
İşlem tarihi
İşlem ve vakum basıncı
İşlem Sıcaklığı

Ayrıca her bir sterilizasyon işleminin verileri kayıt altına
alınacaktır: Bu veriler şunlardır:
•
•
•
•
•

Sterilizatörün cinsi, seri numarası
Uygulanan sterilizasyon türü
Yüklenen atık miktarı
Haftalık olarak yapılan biyolojik indikatör testlerinin
karşılaştırmalı sonuçları
Cihazın periyodik bakım-onarım sözleşmesi
çerçevesinde üretici veya dağıtıcı firma tarafından
yapılmış son altı aya ait ayar kontrollerine dair
belgeler

D. Sterilizasyon Etkinliğinin Kontrolü İçin Kullanılan
İndikatörler
Sistemde, parçalanmış ve sterilizasyona uğramış atıklar
kimyasal ve biyolojik indikatörler aracılığı ile kontrol edilir.
Sterilizasyona uygun olan, minimum 4 log10-6 log10 düzeyinde
steril hale gelmiş atıklar evsel atıklarla karıştırılmak üzere depo
alımına, sterilizasyona uygun olmayanlar ise tekrardan
sterilizasyon mekanizmasına gönderilmektedir.
E. Sterilizasyon Tesisindeki İzleme Sistemi
Tüm sterilizasyon süreci elektronik ortamda kontrol
edilmekte; sıcaklık, basınç gibi tüm parametreler kayıt altına
alınmaktadır. Kayıtlar en az 5 yıl süre ile saklanacaktır.
F. Sterilizasyon Verimi
Sterilizasyon verimi biyolojik ve kimyasal indikatörler ile
kontrol edilir.
G. Üretim Proseslerinin Değerlendirilmesi
Tıbbi atık sterilizasyon prosesine ait iş akış şeması Şekil
2’de verilmiştir.
Sağlık kuruluşlarından poşet ve kova içerisinde toplanan
tıbbi atıklar lisanslı tıbbi atık taşıma aracı ile tesise getirilir ve
geçici soğuk hava deposunda toplanır. Tıbbi atık taşıma aracı
yıkanır ve ClO2 ile dezenfekte edilir.
Soğuk hava deposunda biriktirilen atıklar otoklav
konteynırına aktarılır. Konteynır operatör tarafından yukarı
kaldırılır ve otoklav ünitesi içerisine alınır. Operatör tarafından
sterilizasyon işlemi başlatıldıktan sonra otoklav ünitesi
otomatik olarak kapanır ve tüm kilitler kilitlenir. Sterilizasyon
işlemi sonunda işlemin geçerliliği fiziksel ve kimyasal
indikatörler ile kontrol edilir. Standartlara uygun olan steril
atıklar atık parçalama ünitesine gönderilir. Steril olmayan
atıklar ise tekrar sterilizasyon işlemine tabi tutulur. Otoklav
konteynırları dezenfekte edilir.
Steril olmuş atıklar parçalama ünitesinde parçalanır.
Parçalanan atıklar belediye tarafından gösterilmiş geçici katı
atık depolama alanında depolanmaktadır.
H. Prosesten Çıkan Atık Suyun Sterilize Edilmesi
Sterilizasyon işleminde kullanılan buhar proses sonrası
yoğuşturularak atık su haline getirilmektedir. Yoğuşturulan su
sızdırmasız fosseptik çukurda biriktirilecek ve İl Özel İdaresi
tarafından belli aralıklarla toplanacaktır.
Proses atık suyu içerisinde sterilizasyon işlemi sırasında
hiçbir kimyasal madde kullanılmadığından kirletici tehlikeli
bir madde bulunmamaktadır.
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İ.

• Sterilizasyon sonrası atıkların parçalandığı,
•
Sterilize edilen ve parçalanan atıkların geçici
depolama alanında depolandığı, tespit edilmiştir. Teknik
ekipmanların kapasitelerinin prosesler için yeterli
kapasitede olduğu belirlenir.

Sterilizasyon Tesisindeki Filtre Sistemi

Sterilizasyon tesisinde parçalama ünitesi sterilizasyon
ünitesinden sonra bulunduğundan tesiste filtreye gerek
duyulmamaktadır.
J. Tıbbi Atık İçinde Radyasyon Kontrolünün Yapılması
Tıbbi atıklar tesis içerisinde geçici depolama alanında
depolanmadan önce radyoaktif atıklara karşı radyoaktivite
ölçer cihaz ile taranmakta ve tesis içerisine alınmaktadır.
Radyoaktivite tespit edilen atıklar kayıt altına alınmaktadır.
K. Tesiste Kullanılacak Kimyasal Maddeler
L. Ekipmanların Temizliği ve Dezenfeksiyonu
Tıbbi atıkların taşındığı taşıma araçları araç yıkama
ünitesinde, tıbbi atık konteynır ve kovaları ise kova yıkama
ünitesinde yıkanarak ClO2 ile dezenfekte edilmektedir.
VI. YARDIMCI ÜNİTELER
A.

Tesiste Bulunan Laboratuvar ve Araç Yıkama Ünitesi

Tesiste tıbbi atık taşıma araçlarının dezenfekte edildiği araç
yıkama ünitesi bulunmaktadır.
Sterilizasyon işlemi sırasında herhangi bir kimyasal madde
kullanılmamaktadır.
Tesiste laboratuvar bulunmamaktadır.
VII. ATIK KARAKTERİZASYONU
A. Sterilizasyon İşleminden Çıkan Atıkların Bileşiminin Ne
Şekilde Bertaraf Edileceği
Tesiste oluşan atıklar sterilize edilmiş tıbbi atıklardır. Steril
olmuş atıklar parçalama ünitesinde parçalanarak hacimleri
yaklaşık olarak %70 oranında azalır. Parçalanan atıklar
belediye tarafından gösterilmiş geçici katı atık depolama
alanında depolanmaktadır.
VIII. SONUÇLAR
A. Tesis ve Faaliyet ile İlgili Genel Değerlendirme
Tesiste yapılan kontrol ve incelemelerde;
•
•
•
•

Tıbbi atıkların tesise, tıbbi atık taşıma aracı ile özel
atık poşetleri ve kovaları içerisinde metal ve
radyoaktivite kontrolleri yapılarak kabul edildiği,
Tesise kabul edilen atıkların soğutma sistemine sahip
geçici soğuk hava deposunda bekletildiği,
Sterilizasyon işleminin uygun şartlar altında
gerçekleştirildiği,
Sterilizasyon işlemi için gerekli olan buharın tesisi
içerisinde farklı bir bölümde üretildiği,
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Abstract— Energy saving at transportation substructure
increases the importance of the increase in energy cost and
environmental concerns. Future economy programs impress the
integration of renewable energy-based technologies to land
transportation. In this study, a prototype highway model was
constructed with the combination of solar energy and Arduino
Uno controlled safety and lightning ideas. It is observed that
energy saving, increased comfort, and the safer trip may be
provided by renewable energy and smart technology-based
highways. The annual saving potential of the prototype scale
highway model was calculated by about 48.72 kWh by
assumptions. The economic size of saving was determined at
approximately about $6. The prototype equipment and
construction cost are $14, and so payback period is about 2.4
years. Environmentally, 18 kg of less CO2 emission annual release
estimated as an indirect benefit.
Keywords— Renewable energy, energy saving, emission,
Arduino

I. INTRODUCTION
Care on the energy is increased by the shortage of energy
sources, and the fast depletion of fossil-based fuels. In recent
years, the efficient use of energy and alternative energy source
applications become the popular research interest of the
studies. This study aims to investigate the applicability of
renewable energy sourced ideas on a small-scale highway
experimentation model. Arduino integrated automation of the
highway renewable energy sourced model has been
constructed to manage the minimum energy consumption by
smart lightning and an anti-icing idea has been tried on the
model. Globally, governments concern with the problem of
emissions and improving air quality. Achieving the purified air
requires the use of clean energy technologies in both the private
and public sectors [1]. The initial research and development on
green highway technology were found at year 2002 in United
States of America [2]. Global and OECD CO2 emissions
account for the rate of 23% and 30% because of transportation.

Also, the contribution in total GHG is approximately 15% [3].
More than half of the energy requirement of Turkey is supplied
by imports [4]. The energy demand in Turkey increases 8–
10%, annually. Turkey needs an investment of $4.5 billion per
annum to meet this demand [5]. Road lighting electricity
requirement corresponds to 3.5% of total consumption in
Turkey [6]. Although the ratio seems to be low, considering the
necessity of using the installations for an average of 10 hours
per day, the energy efficiency importance is emerging [7].
Highway transportation-related CO2 emissions, which
corresponds to about 17% of the total amount in Turkey [8].
Devi and Singh experimentally studied hybrid wind turbine
design for highway side applications. They concluded that a
cost-effective, green energy source for power generation can
help to reduce power requirements [9]. Zarkesh and Heidari
studied the usage of wind turbines to provide electricity for the
highway and surrounding regions. They argued that wind
turbine idea does not require a wide zone to build. It could be
established on any highway around to produce electricity [10].
Alikhanzadeh et al. studied on the future European energy
plans. They concluded that reaching the eurozone low-carbon
emission targets, the electricity appliance on highway is
satisfied national energy targets [11]. Sharma and
Harinarayana observed the energy generation potential by
using constructing roof structure panels above national
highways. They concluded that more than a few gigawatts of
electricity production are direct, and longer road life, new
employment, and reduction of CO2 emission are indirect
benefits. [12]. Allery researched a way to protect pedestrians
with innovative lighting on the highway. He compared various
types of street lighting systems and recommended a suitable
and economical one [13]. Henriksson discussed the green
highway project connecting the Atlantic coast to the Baltic
coast. A green highway project between three cities is
Sundsvall, Ostersund, and Trondheim was worked in
collaboration by Jämtkraft, Sundsvall Energi and other energy
companies [14]. Qin et al discussed the advantages, technical
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principles, and application methods of solar energy powered
highway service areas [15]. In Europe, researchers assessed the
potential and applicability of highway noise barriers to
producing renewable energy in 1999. They concluded that the
peak capacity along roadways in 6 countries maybe 580 MW
and annually approximately about 500 Gigawatt hours of
renewable energy gaining was possible. [16].

energy saving, while at the same time extending the system life
and reducing the maintenance costs. In the prototype, we tried
to control the light at which the car passing under it turns on
until the car passes away and then turning off. All the lights
were successfully controlled in this way, and a taken picture
was presented in Fig. 2.

In this paper solar energy sourced and Arduino Uno
controlled highway opinion was experienced on the model
scale highway setup.
II. MATERIAL AND METHODS
The solar energy sourced and Arduino Uno controlled safety
ideas were studied on a prototype model. System control was
done by Arduino Uno. Arduino code was written to control and
regulate the lightning, and heating pads. A section of a highway
model had been created with 10 numbers of Edison 3528 SMD
led lightning pole each pole consumes 0.063 W and 9 pieces of
round 8 mm 0.5 W UV led light-emitting diode was used to
lightning. Lightning system integrated with 5 LDR5516
sensors to sense the headlight of vehicles and open the
lightning in true time. The lights turn off one by one by the
vehicle to move away. 2 piece of carbon heating pads that is
5V 2A with the size of 12cmx18cm was used at the entrance
and exit of the tunnel model under the road coating to eliminate
the risk of ice formation when the air temperature is low. The
environment temperature measures with DHT11 humidity and
temperature sensor. The Arduino was programmed to turn on
and off the pads at a programmed temperature range. The
energy was supplied with 6V rechargeable battery and an 18 V
solar panel. The highway experimentation model is seen in Fig.
1.

Fig. 2 The light pole turns on by the sensing of a car headlight.

The lighting control energy saving potential was estimated
according to the prototype scale. The lighting equipment
consumes 5.13 W and if we assume that the energy need in
each night is about 10 hours. Annually, the lightning energy
consumption of the prototype is approximately about 18.72
kWh. By the lighting control the energy consumption decreases
to 7.8 kWh by assuming that each night 500 cars pass from the
road section and each pass takes 30 s. The energy-saving from
lightening equipment is about 10.92 kWh.
The tunnel entrance and exit parts have the risk of ice
formation when the temperature decreases the freezing
temperatures, especially in the winter season. To eliminate this
problem, we thought that the placement of electrical heating
pads under the road pavement at the entrance and exit section.
2 pieces of carbon heating pads were positioned in the
prototype highway setup. The code to control the pad was
written to the turn on and off the pad at a determined
temperature range. The temperature to turn the pad in real
conditions could be determined by 3oC. But to test indoor
conditions, we determined the temperature range high for tests.
The pad operated successfully. The thermal image of the setup
was taken by the Flir thermal camera and given in Fig. 3.

Fig. 1 Green highway prototype.

The lightening of the road was controlled by Arduino Uno
the lightening equipment’s turns on when the LDR5516
sensors sense the light in a determined range in the Arduino
code. The road vehicle headlights have a determined luminous
intensity and so the range when the lights turning on and off
could be determined easily. By preventing the continuous use
of lighting equipment, it is possible to provide significant

(a)
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pinMode(led5,OUTPUT);
pinMode(role,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
(b)

void loop() {

Fig. 3 Thermal camera images a) heater pads off, b) heater pads on.

The accidents and their risks may be decreased by the heating
pad application in the real scale applications. The energy
consumption of the pads may be determined by assuming 3
months winter season and 24 hours of operation each day. Pads
consume 43.2 kWh of electricity under these conditions. By the
temperature control, pads may be operating at freezing
temperature hours of a day. If we assume, 3 hours of ice
formation risk, the energy consumption lowers to 5.4 kWh. The
annual saving potential from the heating is calculated about
37.8 kWh.
Solar energy supported system facilitates the applicability of
the discussed lightening, comfort, and safety equipment. The
Arduino code of the setup was given below:

int isik1 =analogRead(A0);
girisi

// 1.grup aydınlatma sensor

int isik2 =analogRead(A1);
girisi

// 2.grup aydınlatma sensor

int isik3 =analogRead(A2);
girisi

// 3.grup aydınlatma sensor

int isik4 =analogRead(A3);
girisi

// 4.grup aydınlatma sensor

int isik5 =analogRead(A4);
girisi

// 5.grup aydınlatma sensor

dht.read();
float sicaklik = dht.getTemperatureC();
// dht11
sensorden den gelen sıcaklık degeri sıcaklık degiskenine
aktarılıyor.

// KARABUK UNIVERSITESI
// AKILLI OTOYOL

Serial.println(isik1);
#include <TroykaDHT.h>

Serial.println(isik2);

#define DHTPIN A5

Serial.println(isik3);

// sıcaklık sensor girisi a5

#define DHTTYPE DHT11

Serial.println(isik4);

#define led1 2

// 1. grup aydınlatma cıkıs ucu + d2

Serial.println(isik5);

#define led2 3

// 2. grup aydınlatma cıkıs ucu + d3

Serial.println(sicaklik);

#define led3 4

// 3. grup aydınlatma cıkıs ucu + d4

delay(50);

#define led4 5

// 4. grup aydınlatma cıkıs ucu + d5

#define led5 6

// 5. grup aydınlatma cıkıs ucu + d6

// 1. grup Aydınlatma diregi

#define role 8

// ısıtıcı cıkıs ucu ucu +

if (isik1 > 600 )

d8

DHT dht(A5, DHT11);

{

void setup() {

digitalWrite(led1,HIGH);

pinMode(led1,OUTPUT);

delay(1000);

pinMode(led2,OUTPUT);

}

pinMode(led3,OUTPUT);

if (isik1 <380 )

pinMode(led4,OUTPUT);

{
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digitalWrite(led1,LOW);

{

//delay(100);

digitalWrite(led4,LOW);

}

//delay(100);
}

// 2. grup Aydınlatma diregi
if (isik2 > 600 )

// 5. grup Aydınlatma diregi

{

if (isik5 > 600 )
digitalWrite(led2,HIGH);

{

delay(1000);

digitalWrite(led5,HIGH);

}

delay(1000);

if (isik2 < 450 )

}

{

if (isik5 < 450 )
digitalWrite(led2,LOW);

{

//delay(100);

digitalWrite(led5,LOW);

}

//delay(100);
}

// 3. grup Aydınlatma diregi
// Sıcaklık kontrol Bölumu

if (isik3 > 600 )
{
digitalWrite(led3,HIGH);

if ( sicaklik > 3 )

delay(1000);

{

}

digitalWrite (role,LOW);

if (isik3 < 450 )

}

{
digitalWrite(led3,LOW);

if ( sicaklik < 3 )

//delay(100);

{

}

digitalWrite (role,HIGH);
}

// 4. grup Aydınlatma diregi
if (isik4 > 600 )

}

{
digitalWrite(led4,HIGH);
delay(1000);
}
if (isik4 < 450 )
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III. CONCLUSIONS
In this paper, we discussed a green highway experimentation
setup. The powering of future highways by renewable energy
systems and smart comfort and safety technology systems is
not far from today. By this study, the evaluation of applicability
and advantages was aimed and also raise awareness on the
subject. The aim of this study was to evaluate the applicability
and advantages as well as to raise awareness on the subject. By
the assumptions, the calculated total energy saving potential of
the prototype scale highway is about 48.72 kWh, annually. The
unit price of electricity is $0.123. The saving economical
potential is approximately $6. The price of prototype
construction is about $14. The payback period is approximately
about 2.4 years. Per kWh of electricity production release
369.23 g of CO2 [17]. The project provides approximately 18
kg of less CO2 emissions to the atmosphere, annually. It is seen
that renewable energy sourced system, simplify the
applicability, lower the infrastructure and maintenance costs.
Independence from the national electricity network provides
sustainability and safety. The automation of the lighting
equipment and heating pad attachment increases the safety, the
service life of the system equipment and provides the flexibility
to intervene in the system due to the conditions.

[12]

[13]
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Özet—Yurdumuzda sanayileşmenin artması ve nüfusun
artması ile beraber enerji talebinin yükselmesi gün geçtikçe
artmaktadır. Enerji üretimindeki dövize bağımlılık sebebiyle
alternatif enerji kaynaklarına büyük bir ilgi oluşmaktadır.
Geleneksel enerji kaynakları çevreye saldıkları atıklar sebebiyle
ekolojik dengeyi bozmaktadır. Dünyadaki bütün ülkelerde,
ekolojik yapıyı korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarına
yöneldi. Böylece enerji tüketiminde çevreye verilen zarar
azaltıldı. Kullanılmakta olan kaynakların çevresel zararlarını
azaltmak gayesi ile
yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi
artmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biride biyogaz
üretimidir. Bu alternatif enerji kaynaklarından biri biyogaz
kullanımıdır. Dışarıya bağımlı değildir. Ayrıca biyogaz enerjisi
dışa bağımlılığı azaltmaktadır.
Bu çalışmada; Orta Karadeniz bölgesi özelinde Kastamonu ili
için büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayıları incelenmiş ve
atıklarından elde edilen biyogaz enerji potansiyeli tespit edilip ve
üretim tesisi için bir etüt çalışması yapılmıştır. Burada küçük ve
büyükbaş hayvan sayısına göre elde edilebilecek biyogaz miktarı
hesaplanmıştır. Sonuçta bu yatırımın bölge için rüzgar ve güneş
enerjisine göre daha ekonomik ve çevreci olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji
Teknolojileri, Biyogaz Üretimi, Hayvan Atıkları, Enerji Potansiyeli.

Abstract— With increasing industrialization in our country
and increasing population, increasing energy demand is
increasing day by day. Due to the dependence on foreign exchange
in energy production, there is a great interest in alternative energy
sources. Conventional energy sources disrupt the ecological
balance due to the waste they release to the environment. In all
countries around the world, it turned to renewable energy sources
to protect the ecological structure.
Thus, environmental damage in energy consumption was
reduced. In order to reduce the environmental damages of the

resources in use, interest in renewable energy sources has
increased. One of the renewable energy sources is biogas
production. One of these alternative energy sources is the use of
biogas. It is not dependent on the outside. In addition, biogas
energy reduces dependence on foreign sources.
In this study; The number of bovine, ovine and poultry in
Kastamonu province of Central Black Sea region was examined
and biogas energy potential obtained from wastes was determined
and a study was conducted for the production facility. Here, the
amount of biogas that can be obtained according to the number of
small and bovine animals was calculated. As a result, it is seen that
this investment is more economical and environmentalist for the
region than wind and solar energy.
Key words: Clean and Renewable Energy Resources, Energy
Technologies, Biogas Production, Animal Wastes, Energy Potential.

I. GİRİŞ
Günümüzde hayatın her alanında enerji kullanılmaktadır.
Enerji talebi, dünya nüfusunda meydana gelen hızlı artış ve
gelişen teknolojilerle birlikte artmaktadır. Enerji talebindeki bu
artışın karşılanması için enerji üretiminin de artırılması
gerekmektedir. Enerji üretimindeki artışın karşılanabilmesi
hem yenilemez enerji kaynakları (Kömür, petrol ve türevleri,
doğalgaz vb) hem de yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş
enerjisi, rüzgâr enerjisi, Jeotermal enerji, biyokütle vb.) üzerine
çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmalar, fosil
yakıtlarının rezervlerinin sınırlı olması ve fosil yakıtlarının
çevreyi aşırı kirletmesinden dolayı enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesinde rezerv sorunun olmaması ve temiz enerji
kaynakları olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının
önemini de artırmaktadır. Ülkemizde de fosil yakıt
rezervlerinin yetersizliği ve enerjide dışa bağımlı olmasından
dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini sürekli olarak
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artırmaktadır. Türkiye’de 2019 yılında birincil enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin % 48,64’lük kısmı
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmakta olup kurulu
gücün birincil enerji kaynaklarına göre dağılımı tablo I’de
verilmiştir.
TABLO I
2019 KURULU GÜCÜNÜN BIRINCIL ENERJI KAYNAKLARINA GÖRE
DAĞILIMI (MW) [1]

YENİLENEBİ
LİR ATIK…

DOĞAL GAZ…
ATIK ISI…
ÇOK
YAKIT…
SIVI
YAKITLAR
0,21%
LİNYİT

10,92%
TAŞ…

RÜZGAR

8,32%
Diğer
48,64%

GÜNEŞ
6,57%

BARAJ
LI…
D.GÖL
VE
AKAR
İTHALJEOTERMAL
KÖMÜR… 1,66% SU…

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bakımından oldukça
avantajlı olan ülkemizin 2019 yılında en yüksek miktarın
%22,62 oranı ile barajlı enerji kaynaklardan elde edildiği
görülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr
enerjisi, güneş enerjisi, barajlardan elde edilen enerji, su
kaynaklarından elde edilen enerji ve jeotermal enerji sınırlı
coğrafi konumlara elde edilebilirken atıklardan yenilenebilir
enerji üretimi daha geniş coğrafi bölgelerde gerçekleşmektedir.
Ancak ülkemizdeki toplam yenilenebilir enerji kaynaklarının
içerisinde %0,87 enerji üretim ile oranı en düşük yenilenebilir
enerji kaynağı atık enerjisi oluşturmaktadır. Byiokütle çeşitliği
düşünülürse bu oranın diğer yenilenebilir enerji kaynakları
arasındaki payının çok daha düşük olduğunu göstermektedir.
Yenilenebilir atıklardan elde edilmekte olan biyogaz; bitki
ve hayvan atıkları gibi organik maddelerin havasız ortamlarda
fermantasyonu sonucu oluşan enerji kaynağıdır. Biyogazın
bileşiminde % 60-70 metan, % 30-40 karbon dioksit ve az
miktarda hidrojen sülfür, hidrojen, karbon monoksit ve azot
bulunmakta olup renksiz ve yanıcı bir gaz karışımıdır [2].
Literatürde hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogazdan
enerji üretimine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hayvansal
atıklardan elde edilen biyogaz enerji potansiyeline ait bazı
çalışmalarda; Çanakkale ilinde 455.590 Mwhe/yıl, Adana
ilinde 309,286 MWhe/yıl, Burdur ilinde 447.733,20Gj/yıl,
Ankara ilinde 1.303MWh/gün, Erzincan 38025,864 MWhe/yıl
olarak hesaplanmıştır [3], [4], [5], [6] – [7]. Hayvansal
atıklardan enerji üretimi için yapılan çalışmalar, biyokütleden
enerji üretiminin hem yenilenebilir enerjinin içerisindeki hem

de toplam enerji
göstermektedir.

üretimindeki

payının

artacağını

Kastamonu ili için yenilenebilir enerji kaynakları üzerine
yapılan çalışmada Kastamonu’da güneş kaynaklı enerji üretimi
veya rüzgâr kaynaklı enerji üretiminin çevre dengesi veya
ekonomik olmaması nedenlerinden uygun görülmediği,
jeotermal enerji kaynaklarının ise yeterli olmadığı
belirtilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle ve
hidroelektrik enerji potansiyellerinin ise yüksek olduğu
belirlenmiştir [8].
Sunulan çalışmada Kastamonu Tarım Müdürlüğü
verilerinden yararlanılarak hem Kastamonu ili biyogaz
potansiyeline bağlı olarak enerji üretim kapasitesi hem de
Devrekâni bölümünde üretilebilecek toplam elektrik enerjisi
potansiyeli hesaplanacaktır.
II. METOD VE KABULLER
A. Biyokütle Atıklarından Elde Edilen Enerjilerinin Elde
Edilmesi
Biyokütleden elde edilen biyogaz; elektrik enerjisi üretimi,
ısıtma enerjisi üretimi gibi yaygın kullanım alanları ile
karşımıza çıkmaktadır. Yaygın kullanım alanına sahip olan
hayvansal
biyokütleden
enerji
üretim
hesaplarının
yapılabilmesi için izlenecek hesap metodunun belirlenmesi
yapılmalıdır. Literatürde farklı metotlar kullanılmaktadır [2],
[3], [4], [5], [6], [8], [9] – [10]. Bu çalışmada yaş gübre ve
metan üretim hesabında tablo II’de verilen ortalama değerler
kullanılmıştır [3], [5], [6] – [9].
TABLO II
HAYVAN BAŞINA GÜBRE VE BIYOGAZ MIKTARLARI
Hayvan Başına Yıllık Gübre Miktarı Hayvan Başına Biyogaz Miktarı
Hayvan Cinsi
Ton/Yıl

M3/Yıl

Büyükbaş Hayvan

3,6

33

Küçükbaş Hayvan

0,7

58

0,022

78

Kümes Hayvanı

Yıllık yaş gübre miktarı (Mygm), hayvan sayısı (h) ve
hayvan başına yıllık gübre miktarına (k) bağlıdır. Yani;
𝑀𝑦𝑔𝑚 = ℎ ∗ 𝑘

(1)

Yıllık biyogaz üretimi (Mbiyogaz) ise hayvan başına yıllık
biyogaz üretimi (t) yardımıyla hesaplanabilir.
𝑀𝑏𝑖𝑦𝑜𝑔𝑎𝑧 = 𝑀𝑦𝑔𝑚 ∗ 𝑡
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(2)

Kombine ısı-güç (CHP) uygulaması için literatürde elektrik
üretim verimleri %35-42 arasında kabul edilmiş olup
çalışmada %35 olarak alınmıştır [3], [4], [11] - [12]. Hayvan
gübresinden metan gazı enerjisi 4,7-10 kwh. 1 M3 biyogazdan
elde edilen elektrik üremi 4,7-10 Kwh arası elektrik
üretilmekte olup 4,7Kwh olarak kabul edilmiştir [3], [4], [6],
[9], [10] - [13].

TABLO IV
KASTAMONU İLI BIYOGAZ POTANSIYELI

Enerji üretimi kombine ısı güç elektrik motorlarının
verimine (ηCHP), biyogaz miktarına ve 1 m3 biyogazdan elde
edilen elektrik üretimine (W=4,7 Kwh) bağlıdır. Yıllık elektrik
üretim (E);
𝐸 = 𝑀𝑏𝑖𝑦𝑜𝑔𝑎𝑧 ∗ 𝑊 ∗ η𝐶𝐻𝑃

(3)

Enerji değeri TEP (ETEP) enerji biriminden ifade edilirse;
𝐸𝑇𝐸𝑃 = 𝐸 ∗ 86 ∗ 10−6

Hayvan
Sayısı

Hayvan Başına Yıllık
Gübre Miktarı

Hayvan Başına
Biyogaz Miktarı

Biyogaz
Miktarı

Toplam Üretimdeki
Payı

Hayvan Cinsi
Adet

Ton/Yıl

M3/Yıl

M3/Yıl

%

Büyükbaş
Hayvan Sayısı
(Sığır, manda)

312.787

3,6

33

37.159.096

86,4

Küçükbaş
Hayvan Sayısı
(Koyun, keçi)

107.956

0,7

58

4.383.014

10,2

Kümes Hayvan
Sayısı
(Tavuk, hindi,
kaz, ördek)

849.691

0,022

78

1.458.070

3,4

1.270.434

-

-

43.000.180

100

Toplam

Biyogaz üretiminde % 86,4 oranıyla en yüksek hayvansal
atıklardan biyogaz üretimi büyükbaş karşılanmakta olup %3,4
oranıyla en düşük hayvansal atıklardan biyogaz üretimi kümes
hayvanlarından gerçekleşmektedir.

(4)

Bu çalışmada Devrekâni bölümü olarak Devrekâni,
Seydiler, Ağıllı ve Küre ilçeleri incelenecek olup hayvan
verileri de bu ilçelerin hayvan sayılarının toplamını
kapsamaktadır. Kastamonu Tarım İl Müdürlüğünün 2019
yılına ait Kastamonu ili ve Devrekâni bölümündeki hayvan
sayılarına ait veriler Tablo III’te sunulmuştur.

Kastamonu ilinde hayvansal atıklardan elde edilebilecek
enerji verileri tablo V’te verilmiştir. Hayvansal atıklardan en
yüksek enerji 5256,6 TEP/Yıl ile büyükbaş hayvanlardan en
düşük enerji ise 206,3 TEP olarak hesaplanmıştır.

TABLO III
TABLO V

KASTAMONU İLI 2019 YILI HAYVAN SAYILARI
Hayvan Cinsi

KASTAMONU İLI BIYOGAZ ENERJI POTANSIYELI

Kastamonu İli Devrâkani Bölümü

Büyükbaş Hayvan Sayısı (Sığır, manda)

312.787

64.139

Küçükbaş Hayvan Sayısı(Koyun, keçi)

107.956

6.608

Kümes Hayvan Sayısı (Tavuk, hindi, kaz, ördek)

849.691

124.864

Elektrik Enerjisi
Değeri

Elektrik Enerjisi
Değeri

Enerji
Değeri

M3/Yıl

Kwh/Gün

Mwh/Yıl

TEP/Yıl

Büyükbaş Hayvan Sayısı
(Sığır, manda)

37.159.096

167.470,4

61.126,7

5256,9

Küçükbaş Hayvan Sayısı
(Koyun, keçi)

4.383.014

19.753,6

7.210,1

620,1

Kümes Hayvan Sayısı
(Tavuk, hindi, kaz, ördek)

1.458.070

6.571,3

2.398,5

206,3

Toplam

43.000.180

193.795,3

70.735,3

6.083,3

Hayvan Cinsi

B. Kastamonu İli Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek
Biyoenerji Potansiyeli
Kastamonu il genelinde hayvancılık yaygın olarak
yapılması, yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyogazdan
enerji üretimini avantajlı konuma getirmektedir. Kastamonu
ilinde hayvansal atıklardan elde edilebilecek yıllık biyogaz
potansiyeli tablo IV’te verilmiştir.

Biyogaz
Miktarı

C. Devrekâni Bölümü Hayvansal
Edilebilecek biyoenerji Potansiyeli

Atıklardan

Elde

1) Devrekâni İlçesinin Seçilmesi:
Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogazın elde
edilmesinde kullanılan hayvansal atıkların toplama merkezine
olan uzaklığı, biyogazdan enerji üretim verimini
etkilemektedir. Çiftlik hayvanı gübrelerinin kuru madde
miktarı %70 civarında ise kaynaktan 40 km mesafeye, kuru
madde miktarı %10 ise kaynaktan 10 km mesafeye
taşınmasının ekonomik olduğu belirtilmektedir [11] – [12].
Devrekâni ilçesi, Seydiler ve Küre ilçelerine komşu olup
Ağıllı ilçesine yakın konumda olup şekil 1’de gösterilmiştir.
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Bu ilçelerde hayvan besi yetiştiriciliğinin yapılması, biyogaz
üretimi için gerekli olan hayvansal atıkların hem ekonomik
hem de kolay şekilde ulaştırılması sağlanacaktır.

Hayvan sayıları incelendiğinde biyoenerji üretiminde
kullanılacak hayvansal atıklar için gerekli hayvan
potansiyelinin olduğu görülmektedir. Biyoenerji üretimi için
yukarıda belirtilen eşitlikler uygulanarak Devrekâni Bölümü
biyogaz potansiyeli tablo VII ve Devrekâni Bölümü biyoenerji
potansiyeli tablo VIII elde edilmiştir.
TABLO VII
DEVREKÂNI BÖLÜMÜ BIYOGAZ POTANSIYELI
Hayvan Hayvan Başına Yıllık Hayvan Başına
Sayısı
Gübre Miktarı
Biyogaz Miktarı

Biyogaz
Miktarı

Toplam
Üretimdeki Payı

Hayvan Cinsi
Adet
Büyükbaş Hayvan Sayısı
64.139,0
(Sığır, manda)

Şekil 1. Kastamonu İli Karayolları Haritası[15]

Devrekâni ilçesi, Kastamonu il merkezine yaklaşık 28 km
mesafededir. Devrekâni ilçesinin hem Kastamonu il merkezine
hem de diğer ilçelere yakınlığı, enerji üretimini için gerekli
personel ihtiyacının karşılanmasında avantaj sağlamaktadır.
Ayrıca Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan havaalanı,
bölgeyi tercih edilebilir konuma getirmektedir.
Organize sanayi bölgesi, Kastamonu merkezine 18 km ve
tesis önerilen bölgeye yaklaşık 10 Km olup üretilen enerjinin
ekonomik olarak iletilmesini sağlamaktadır. Kastamonu ilinde
kurulması planlanan 2. Organize sanayi bölgesi mevcut
organize sanayi bölgesinin karşına yapılması planlanmaktadır
[16]. Seydiler organize sanayi bölgesine ortalama 10 Km olup
enerji tüketim yerlerine yakınlığı sağlanmış olur. Belirtilen
bölgenin anayol üzerinde olması, yerleşim merkezlerine
uzaklığı, Kastamonu organize sanayi ve Seydiler organize
sanayi bölgelerine yakınlığı ve ileride enerji üretim
kapasitesinin artırılmasına olanak sağlamaktadır.

Küçükbaş Hayvan Sayısı
(Koyun, keçi)

Kümes Hayvan Sayısı
124.864
(Tavuk, hindi, kaz, ördek)
Toplam

195.611

M3/Yıl

M3/Yıl

%

3,6

33

7.619.713

94,0

1

58

268.285

3,3

0,022

78

214.267

2,7

-

-

8.102.265

100

Devrekâni Bölümündeki toplam biyogaz potansiyeli
8.102.265 m3/yıl olup Kastamonu ilindeki potansiyelin
yaklaşık %20’sine karşılık gelmektedir.
TABLO VIII
DEVREKÂNI BÖLÜMÜ BIYOENERJI POTANSIYELI
Biyogaz Miktarı

Elektrik Enerjisi
Değeri

Elektrik Enerjisi
Değeri

Enerji
Değeri

M3/Yıl

Kwh/Gün

Mwh/Yıl

TEP/Yıl

Büyükbaş Hayvan Sayısı
(Sığır, manda)

7.619.713

34.340,9

12.534,4

1.077

Küçükbaş Hayvan Sayısı
(Koyun, keçi)

268.285

1.209,1

441,3

37

Kümes Hayvan Sayısı
(Tavuk, hindi, kaz, ördek)

214.267

965,7

352,5

30

8.102.265

36.515,70

13.328,20

1.144

Hayvan Cinsi

2) Devrekâni Bölümünün Biyoenerji Potansiyeli:
Devrekâni ilçesinin yukarıda belirtilen konumu itibari ile
hem de Devrekâni bölümüm hayvan sayılarına bağlı olarak
hayvansal atık miktarı biyogaz enerjisi üretimi için elverişlidir.
Devrekâni bölümüne ait hayvan verileri tablo VI’da verilmiştir.

Toplam

Devrekâni bölümünde en yüksek enerji üretimi 1077 TEP
ile büyükbaş hayvansal atıklardan olup en düşük enerji üretimi
ise 30 TEP ile kümes hayvan sayılarından elde edilmektedir.

TABLO VI
DEVREKÂNI BÖLÜMÜ HAYVAN SAYILARI
Hayvan Cinsi

Devrekâni

Küre

Ağıllı

Seydiler

Toplam Hayvan
Sayısı

Büyükbaş Hayvan Sayısı
(Sığır, manda)

44.264

4.396

6.639

8.840

64.139

Küçükbaş Hayvan Sayısı
(Koyun, keçi)

4.489

659

462

998

6.608

115.916

2.546

1.422

4.980

124.864

Kümes Hayvan Sayısı
(Tavuk, hindi, kaz,
ördek)

6.608

Ton/Yıl

III. SONUÇ
Biyokütleden enerji üretimi sonucu ortaya çıkan ürünlerden
fermante organik gübre tarım alanında kullanılmasıyla
ürünlerde %10 verimliliği artırmaktadır [3], [9], [11] – [14].
Ayrıca kimyasal gübrenin çevreye verdiği zararlar organik
gübre kullanıldığından dolayı engellenir. Çevreye rahatsız
edici kokuların dağılması engellenir.
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Kastamonu ilinde biyogazdan toplam 70.735 MWh elektrik
üretim potansiyeli olup elektrik enerji üretim ve tüketim
değerleri tablo IX’da verilmiştir. Biyogaz enerjisinden elde
edilen elektrik üretimi ile her sektör için ayrı kullanıldığında
resmi kurumlarda, meskenlerde, sokak aydınlatmalarında
tüketilen enerjiyi karşılamaktadır. Sanayi işletmesinin
%13,7’sini, ticarethanenin %57,3’ünü, meskenlerin %31,5’îni
ve 27.206 kişinin elektrik enerji ihtiyacını karşıladığı
görülmektedir. Kastamonu valiliğinin 2017 yılı verilerine göre
Kastamonu merkez nüfusunun (145.754) yaklaşık %18,6’sını
karşılamaktadır [17]. Kastamonu ili için tüketilen elektrik
enerjisi karşılama oranları incelendiğinde hayvansal atıklardan
elde edilen biyogaz enerji potansiyeli önemli olduğu
görülmektedir.

•

Hayvansal atıktan biyoenerji üretiminde karşılaşılan bu
sorunlara çözümler geliştirilmelidir.
TABLO X
DEVREKÂNI BÖLÜMÜ BIYOGAZ ENERJI ÜRETIM POTANSIYELININ TALEBI
KARŞILAMA ORANI

Elektrik Tüketildiği
Yer

TABLO IX
KASTAMONU İLI BIYOGAZ ENERJI ÜRETIM POTANSIYELININ TALEBI
KARŞILAMA ORANI
Elektrik Tüketildiği
Yer
Resmi Daire
Sanayi İşletmesi
Ticarethane
Mesken
Tarımsal Sulama
Sokak Aydınlatma
Diğer
Kişi Başı Toplam
Elektrik Tüketimi

Elektrik
Tüketimi
MWh

MWh

%-Kişi

65.514
515.556
123.450
224.794
4.354
47.187
21.806

70.735
70.735
70.735
70.735
70.735
70.735
70.735

100
13,7
57,3
31,5
100
100
100

2,6

70.735

27.206

Devrekâni bölümünde biyogaz ve enerji üretimini olumsuz
yönde etkileyen sebepler bulunmaktadır. Bu etkenler;

•
•
•

Resmi Daire
Sanayi İşletmesi
Ticarethane
Mesken
Tarımsal Sulama
Sokak Aydınlatma
Diğer
Kişi Başı Toplam
Elektrik Tüketimi

Hayvansal Atıktan Elektrik Elektrik İhtiyacını Karşılama
Üretim Potansiyeli
Oran-Kişi

Devrekâni bölümünde biyogazdan toplam 13.328 MWh
elektrik üretim potansiyeli olup elektrik enerji üretim
potansiyeli ve tüketim değerleri tablo X’da verilmiştir. Biyogaz
enerjisinden elde edilen elektrik yalnız Kastamonu ilindeki
tarım sulama için kullanılması durumunda sulama için gerekli
enerjinin tamamını karşılayabilir. Devrekâni bölümünü
oluşturan nüfusun; Devrekâni ilçesi (12.027 kişi), Ağıllı ilçesi
(2.881), Küre ilçesi (5.877) ve Seydiler İlçesinden (3.940)
oluşan toplam nüfusunun % 20,73’ünün enerji talebi hayvansal
atıklardan elde edilen biyogaz enerjisiyle karşılanabilir [17].

•

ulaştırılmasında esnasında atık miktarlarındaki
kayıpların artması ve toplama merkezleri sayısının
artmasına bağlı olarak maliyetlerdeki artışlar,
Hayvansal atık toplanmasında işgücü sayısındaki
artıştan dolayı personel giderlerinde artış meydana
gelmektedir.

Devrekâni bölümündeki engebeli arazilerde kış
aylarındaki buzlanmaların meydana gelmesi sonucu
ulaşım sorunlarının olması,
Hayvansal atıkların nakliyesi, karayolları trafiğinin
artmasına ve ağır tonajlı arabaların artmasıyla
karayolunun bozulması,
Nakliye maliyetinden dolayı enerji üretim maliyetinin
artışı,
Hayvancılığın dağınık halde yapıldığı kısımlarda
(köylerde vb) hayvansal atık toplama merkezine

Elektrik
Tüketimi

Hayvansal Atık Elektrik Elektrik İhtiyacını
üretim Potansiyeli
Karşılama Oran-Kişi

MWh

MWh

%-Kişi

65.514
515.556
123.450
224.794
4.354
47.187
21.806

13.328
13.328
13.328
13.328
13.328
13.328
13.328

20,3
2,6
10,8
5,9
100
28,2
61,1

2,6

13.328

5.126

Mevcut organize sanayi bölgesi ve yapılması planlanan
organize sanayi bölgesi elektrik tüketiminin de artmasına
neden olacaktır. Elektrik üretiminde kullanılan yenilemez
enerji kaynakları hem çevreyi kirletmekte hem de yenilemez
enerji kaynakları ülkemizde yetersizdir. Enerji kaynaklarında
dışa bağımlılık oranı yüksek olup enerji üretim maliyetlerinde
artış görülmesine neden olmaktadır. Ayrıca Kastamonu il
dışından enerjinin nakil hatlarıyla taşınması sırasında yüksek
oranda enerji kayıpları olmaktadır. Bu nedenle elektrik
üretiminde kullanılan hayvansal atıklardan elde edilen
biyoenerji, kurulabilecek tesislerin yakınlığı, Kastamonu’da
enerji üretimi önemli konuma gelmektedir. Ayrıca doğalgaz
Devrekâni ilçesinde kullanılabilir durumda olması hayvansal
atıkların temininde sorunların yaşandığı zamanlarda alternatif
enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir.
Sanayi ve işletmeler, enerji kullanımında hem biyogaz
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hem de
enerjinin verimli kullanılması konusunda danışmanlık
hizmetleri ile bilinçlendirilmelidir. Enerji kaynaklarının
verimli kullanılması ile enerji kaynakları ithalatının azalmasına
bağlı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.
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Abstract— Çukurova is a region where a wide variety of fruits
can easily cultivate due to its climate and the soil structure.
Therefore the fruit juice industry is highly developed mainly in
this region. Many researchers have reported that fruit juice
industry wastewater is a very good substrate for effective
cultivation of fungi due to their high sugar content. In this study,
oleaginous fungus Mucor circinelloides was growth in fruit juice
industry process water and the oil production capacity of this
fungi was investigated at semi-continuous reactor conditions. The
results of previous batch studies such as optimum
Carbon/Nitrogen/Phosphorus (C / N / P) ratio, pH, temperature
etc. were used as optimum conditions for semi-continuous reactor
studies. For semi-continuous studies, a bioreactor have effective
volume of 4 L was fed with optimum C/N/P ratio of wastewater
(100/10/1) and M. circinelloides was inoculated at aseptic
conditions. At the end of the 2 day incubation period in which
aeration and agitation were performed, the biomass was
harvested, dried and used for oil analysis. In the gravimetric
analysis of the oil, it was determined that 20% oil was obtained
from 1 gram of dry fungal biomass. Composition of fatty acids
from the fungal oil were also analysed It was determined that the
oil contains 29.87% oleic acid, 26.78% palmitic acid, 9.05%
stearic acid, 7.46% gamma-linolenic acid, 5.33% linoleic acid,
3.42% palmitoleic acid, 2.72% myristic acid, 2.38% lauric acid
and 1.07% heptadecanoic acid. Results of the study showed that
fungal oil produced from the low-cost substrate fruit juice
industry process water can be useful as an alternative bio-energy
source for the future. In addition, due to its fatty acid content, it
is possible to use it in many areas, especially in the cosmetics and
pharmaceutical industries.

Keywords— Fruit juice industry, Fungal oil, fatty acid, Mucor
circinelloides, semi-continuous reactor, value-addition.

I. INTRODUCTION
The use of fungi (unicellular yeasts and filamentous fungi)
in lipid production has attracted the attention of researchers
since the 1980s. Some yeast species such as, Rhodosporidium
sp., Rhodotorula sp, and Lypomyces sp. have the ability to
accumulate lipid up to 70% of their dry weight in their cells.
The species belonging to the Mortierella genus can be given as
examples of fungi with high oil content. Fatty yeasts and molds

have the ability to accumulate triacylglycerol rich
polyunsaturated fatty acids. The most common fatty acids in
these cells are C18: 1, C18:
2, C16: 0, C16: 1. According to the results of scientific
studies, it can be said that fungal oils are a very good alternative
oil for biodiesel production [1].
Lipids produced by filamentous fungi are defined as single
cell oil (SCO). SCO's mainly represent triacylglycerols of
microorganisms. Microorganisms with more than 20%
production and lipid accumulation capacity in their biomass are
called oleaginous and they consist of bacteria, yeast,
filamentous fungi and algae [2].
In addition, microorganisms are not affected by changing
seasonal and climatic conditions compared to plants, having a
high amount of oil content in the cells, they can be produced in
large quantities in a short time compared to plants makes
biodiesel production superior to microbial oils [3]. In recent
years, oil accumulating fungi have been seen as a preferred raw
material for the sustainable biodiesel industry [4-7].
Among the oil-producing fungi, the genus Mucor is of great
biotechnological importance since they can accumulate high
levels of triacylglycerol in mycelium. Concerning lipidproducing Mucor spp, several previous studies in the literature
have reported that Mucor circinelloides offer polyunsaturated
fatty acids-rich lipids that can be used as alternative raw
materials to obtain biodiesel [8].
In this study, it was aimed to investigate the effect of using
semi-continuous bioreactors instead of batch systems on total
oil yield and fatty acid types with the aim of improving fungal
oil production. The study is a continuation of the previous
batch system work with the same fungus and process water [9].
II. MATERIALS AND METHODS
A) Process water supply and analysis
In this study, process water of fruit juice industry located in
Mersin, Turkey was used as a substrate for cultivation of
oleaginous fungus M. circinelloides
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Chemical Oxygen Demand (COD), pH, conductivity and
Total Nitrogen (TN) analyzes were performed in order to
characterize the industrial fruit processing water. TN analyzes
were performed with Hach brand LCK138 nitrogen kits with a
measuring range of 1-16 mg / L. COD analyzes were
performed both with Hach brand LCK514 kits with a
measuring range of 100-2000 mg / L and standard methods
(5220 C) [10]. Total Phosphate (TPO43-) analyzes were
performed according to the phosphorolybdenum blue method
with Hach brand LCK348 test kits. All analyzes performed for
the characterization of wastewater were carried out in 3
replicates (Table1).
TABLE I.

C) Semi-Continuous Reactor (SBR) Studies
Urea, D-Glucose, K2HPO4 and KH2PO4 were added to fruit
juice industry process water to provide 100/10/1 ratio. The pH
was adjusted to 6.00, the optimum pH of M.circinelloides
fungi. Process water was added to the 4L volume bioreactor
and autoclaved with glass reactor at 121⁰C for 15 minutes.
After sterilization, bioreactor was inoculated with 100 mL
of homogenized fungal biomass under aseptic conditions and

run for 48 hours at 31⁰C, 200 rpm agitation and the addition of
oxygen from the bottom of the reactor with a diffuser. At the
end of the incubation period, fungal biomass was harvested.

CHARACTERIZATION OF THE PROCESS WATER OF FRUIT JUICE INDUSTRY

Chemical Oxygen Demand (COD)

5735 mg/L

Total Nitrogen (TN)

740 mg/L

Total Phosphate (TPO43-)

3.62 mg/L

pH

6.02

Temperature

22⁰C

Suspended solid

180 mg/L

B) Renewal of fungal cultures and preparation of stock
inoculum solution
0.1mL of M.circinelloides spores stocks in glycerin stored at
-85 ⁰C were used as an inoculum to inoculation of Potato
Dextrose Agar (PDA) plates at aseptic conditions and
incubated at 31 0C for 5 days [11]. At the end of the incubation
period, agar fragments were cut to about 1 cm 2 from the solid
culture of the fungi and inoculated into flasks containing
sterilized Potato Dextrose broth. The flasks were incubated for
2 days in an orbital shaking incubator at 31 ⁰C and 150 rpm.
Incubated M.circinelloides biomass in the flasks was
separated from the liquid phase by filtration under sterile
conditions and washed twice with sterile isotonic serum
(0.09% NaCl solution). Therefore, the carbon source that is
likely to come from the pre-culture medium is removed. Then
rinsed with sterilized de-ionized water to remove any salt from
the NaCl solution. The washed fungal biomass was placed into
250 mL erlenmayer flask containing 100 mL of sterile
deionized water and homogenized under sterile conditions for
135 seconds at 13500 rpm to produce fungal inoculation
solution for bioreactor studies.

D) Determination of fungal biomass and oil yields
Harvested M. circinelloides biomass from reactor after 24
hrs incubation period were oven dried at 80⁰C for 24 h. All of
the experiments were performed in triplicate.
The biomass yield was expressed as grams of dry biomass
per liter of process water (g/L). Oil yield was expressed as
grams of fungal oil extracted per grams of dry biomass. The
intracellular oil content was given as percentage [12-13].
E)

Intracellular fungal-oil extraction using high-power
ultrasonication

The oven-dried fungal cells were subjected to
ultrasonication for 30 min with a maximum power output of
400W and frequency of 40 kHz (Mercury) in the presence of
organic solvents. Therefore the cell wall of fungus was
mechanically disrupted and extraction of the intracellular oil by
the solvents was enabled [11, 14]. The solvent system
comprised of toluene and methanol (1:1, v:v). The content was
then filtered through whatman No. 1 filter paper. After the
ultrasonic bath, the biomass was filtered into the flask and
washed with methanol-chloroform (2:1, v:v) solutions. The
flasks were then kept in an oven at 60 ⁰C until the organic
solvents became volatile. After that step, the flasks were kept
in desiccator for 30 minutes and the extracted oils were
weighed [11].
F) Analytical methods for fatty acid analysis of fungal oil
Fatty acid profiles of microbial oils were performed by a
Agilent 7890A gas chromatograph equipped with HP Innowax
column (30 m length, 0.25 mm internal diameter, 0,25µm film
thickness) and a flame ionization detector. The operating
conditions were as follows: detector temperature at 330 ⁰C and
initial oven temperature at 140 ⁰C held for 5 min then raised to
250⁰C at a rate of 10⁰C /min, then held at 250⁰C for 15 min.
Carrier gas was helium (20 cm/sec), injection mode 1 µl,
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280oC, Split 100:1. Chromatographic peaks and retention times
were identified by the comparison to a fatty acid methyl ester
(FAME) standard mixture and individual peaks were
quantified by means of external standards and their
corresponding calibration curves.

TABLE II.
WET AND DRY FUNGAL BIOMASS HARVESTED FROM BIOREACTOR FED
WITH FRUIT JUICE INDUSTRY PROCESS WATER AND THE CONTENT OF
OBTAINED INTRACELLULAR FUNGAL OIL.
C/N/P ratio of process water

III. CONCLUSIONS
At the end of semi-continuous reactor studies, intense
mycelium formation was observed in the bioreactor (Figure 1).
By using the semi-continuous reactor instead of the batch
system, it was possible to reach high biomass in a short time.
This situation is thought to be caused by the aeration of the
reactor with an extra air source other than mixing. In addition,
a 1% increase in fungal oil ratio was found compared to the
batch system.

100/10/1

Wet Fungal Biomass (g/L)

75.027

Dry
Fungal Biomass (g/L)

2.837

Oil yield fungal oil extracted (g) / dry
fungal biomass (g)

0.5691

CL (%)

20.01

* CL is the intracellular oil content (%)
As a result of the experimental studies, the highest oil
production yield was determined as 20 %. Previous studies
indicated that the fungal oil yield of the oleaginous fungi
growth in different substrates were obtained between 12% and
24% by different researchers. Vicente et al. [15], investigated
the effects of temperature, pH and the solvents used for
extraction on fungal oil yield and reported yield values ranging
from 15.3% to 19.9%. Chan et al. [12] reported that M.
circinelloides oil yield reached 24% of dry biomass and 2.20
g/L whey permeate, at 168 h incubation period.

Fig. 1. Fungal mycelium formation before (A) and after (B) incubation period
in semi-continuous reactor (SBR).

Wet and dry fungal biomasses harvested from the reactor at
the end of the incubation period are shown in Figure2.

The oil yield of this study was in the same range as the other
substrates in the literature and only 4% low with the maximum
value. However, fruit juice industry process water
is
considered to be a good alternative for producing single cell oil
due to its availability and low cost.
A) Fatty acid profile of fungal oil
The chromatogram of the fungal oil obtained from
M.circinelloides growth in semi-continuous reactor (SBR) fed
with fruit juice industry process water shown in Figure 2 and
the fatty acid types and contents (%) of the obtained oil are also
given in Table 3.

Fig. 2. Wet and dry fungal biomass samples harvested from the reactor at the
end of the incubation period.

The amounts of dry fungal biomass harvested from the
reactor and the fungal oil yield are given in Table 2.
Fig. 3. Fatty acid profile of fungal oil obtained from M.circinelloides growth
in semi-continuous reactor (SBR) fed with fruit juice industry process water.
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After 2 days incubation, the compositions of fungal oil were
oleic acid (C18:1, C18H34O2), palmitic acid (C16:0,
CH3(CH2)14COOH), stearic acid (C18:0, C17H35CO2H), gammalinolenic acid (C18:3, C18H30O2), linoleic acid (C18:2,
C18H32O2), palmitoleic acid (C16:1, C16H30O2), myristic acid
(C14:0, CH3(CH2)12COOH), lauric acid (C12:0, C12H24O2) and
heptadecanoic acid (C17:0, C17H34O2).
It is known that linolenic acid (C18: 3), which is most
commonly detected in fungal lipids of M.circinelloides, is the
precursor of omega-6 fatty acids. Linoleic acid is converted to
gamma linolenic acid (GLA), an important food supplement in
the body [16]. Experimental results showed that fungal oil
produced from M. circinelloides, growth in semi-continuous
reactor (SBR) fed with fruit juice industry process water, is rich
in both linoleic and gamma linolenic acid.
FATTY ACID TYPES AND CONTENTS (%) OF THE FUNGAL OIL OBTAINED
FROM M.CIRCINELLOIDES GROWTH IN SEMI-CONTINUOUS REACTOR (SBR)
FED WITH FRUIT JUICE INDUSTRY PROCESS WATER.
Fatty Acid
Standard
Number

Content (%)

Oleic acid

C18:1

29.87

Palmitic acid

C16:0

26.78

Stearic acid

C18:0

9.05

Gamma- Linolenic acid

C18:3

7.46

Linoleic acid

C18:2

5.33

Palmitoleic acid

C16:1

3.42

Myristic acid

C14:0

2.72

Lauric acid

C12:0

2.38

Heptadecanoic acid

C17:0

1.07

NI*
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Abstract— Photovoltaic (PV) panel and manufacturing
technologies have become popular topics for investors,
governments, and researchers today, due to increased energy
costs, environmental concerns, and the need to improve
technology. Global competition in the market requires serving
with optimum gain. International qualification and
standardization increase the share of stakeholders' economic
satisfaction benefit cost ratio. In this study, testing and inspection
of photovoltaic modules and PV solar fields during the working
periods are discussed within the scope of TSE standardization.
Keywords— Solar energy, PV module, standardization, TSE,
solar field.

I. INTRODUCTION
The new concern of the low carbon economy producing
electric energy by wind and solar technologies [1].
Development of low-cost production technologies in PV
sector, declined grid parity will be made possible to widely use
of solar energy soon [2]. Solar PV energy capacity reached up
to about 100 TWh in 2012. This capacity is equivalent
approximately about 30 million European household’s annual
energy requirement [3]. In the last two decades PV production
capacity of the world, have been grown by approximately about
40% [4]. PV system investors’ concerns about annual energy
production more than the PV unit numbers, by a specific
amount of money, at a specific location [5]. PV performance
could be determined by the determination of the possible
problems, and how these problems are affected by the special
equipment’s to be tested [6]. PV industry has an international
“ruler” that can be used for commerce [7]. The International
Electrotechnical Commission (IEC) prepares and publish the
International Standards for the technologies that are related
with electrical and electronic since 1906 [8]. Photovoltaic cell
and module performance have been evaluated over the years
by dozens of IEC and ASTM standards [9]. IEC standards
define the measurements of the DC system, omitting the
inverter, transformer, or other power conditioning components

[10]. Turkish Standards Institution (TSE) is a public institution
of Turkey and is an active and full membership of
Electrotechnical Commission (IEC) since 1956 [11]. Other
than raw material producers, PV module manufacturers are in
term of certification in Turkey. The authorization accredited
certification that is defined as “TS EN ISO/IEC 17065
Conformity assessment - Requirements for bodies certifying
products processes and services” [12]. In this study we have
discussed about the TSE standards related with the PV module
production, testing and the inspection of PV system fields.
The production and qualification cycle of PV module is
illustrated in Fig. 1.

Fig. 2 PV module production, testing and inspection loop diagram.

II. PV MODULES STANDARDIZATION
PV modules standardization has the critically important to
obtain high performance from the panels that are purchased and
installed at high costs and to provide short payback periods, it
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

is necessary to prevent the release of numerous poor-quality
products to the market.

1.

Type standardization:

➢ TS EN 61215: defines the suitability of design
qualification and type of photovoltaic modules for longterm operation. International equivalent is IEC 61215.
2.

Safety standardization:

➢ TS EN 61730: specifies main production requirements
of photovoltaic (PV) modules to satisfy safe electrical and
mechanical requirements. International equivalent is IEC
61730.
➢ TS EN 61345: UV test requirements of PV modules.
International equivalent is IEC 61345.
➢ TS EN 62716: Ammonia corrosion test. International
equivalent is IEC 62716.
➢ TS EN 61701: testing of photovoltaic (PV) modules
due to the salt mist corrosion. International equivalent is
IEC 61701.
➢ IEC TS 62782: mechanical dynamic load testing.
➢ IEC TS 62804: detection of potential-induced
degradation test.

The production of tested and qualified PV modules causes
high unit prices in the market. Investment of one more PV
module to integrate them each other to invest a solar energy
plant require also big cost. Possible installation errors and the
length of service period with enough performance directly
affect the payback and profit from the system. On behalf of
increasing investor interest, the determination and eliminative
actions take is so important. The common possible installation
errors and faults that occurs during the service period is
discussed as below.
1.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PV module design, evaluation and type standards test
procedures:
1.

TS EN 61215 design evaluation tests:

➢ Visual inspection
➢ Test of maximum power
➢ Insulation test
➢ Temperature coefficients measurement test
➢ Nominal operating cell temperature test
➢ Cell temperature performance at normal operation and
standard test conditions
➢ Low irradiance performance
➢ Exposure test at outdoor
➢ Thermal cycling test
➢ Hot-spot endurance test
➢ UV preconditioning test
➢ Humidity-freeze test
➢ Damp-heat test
➢ Robustness of terminations test
➢ Wet leakage current test
➢ Mechanical loading test
➢ Hail test
➢ Bypass diode thermal test
2.

Accessibility test
Cut susceptibility test
Ground continuity test
Impulse voltage test
Partial discharge test
Dielectric withstand test
Fire test
Reverse current overload test
Module breakage test
Bending test of conduit
Knock out test of terminal box

2.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PV panel-based problems:
Broken panel glass
Cell fractures and microfractures
Delamination
Color change in EVA
Junction box errors
Connector errors
Installation faults:
System design and planning
Location selection
Mechanical installation errors
Packaging and Shipping
Snow load in photovoltaic plants
Wind load in photovoltaic plants
Grazing Problem
Hot stain errors
Snail traces
Cabling errors
Inverter errors
Shading problem
Efflorescence

III. TS EN 62446-1 FIELD INSPECTION OF PV SYSTEMS
This standard defines the minimum documentation and
safety-inspection rules, and it is the national form of the
international IEC 62446-1 standard.

TS EN 61730 safety tests:
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1.

Documentational requirements due to TS EN 62446-1:
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Özet— Dünya genelinde temiz su kaynakları her geçen gün
azalırken, temiz suya olan gereksinim giderek artmaktadır. Temiz
ve güvenilir su kaynakları, tarım, sanayi, doğa ve yaşam için
hayati öneme sahiptir. Fabrika atıkları, tarımda ilaç kullanımı,
iklim değişikliği, artan insan nüfusu gibi nedenlerden ötürü temiz
suya erişim giderek zorlaşmaktadır. Su kaynaklarını korumak,
gelecekte yaşanabilecek temiz su kıtlığının önüne geçilmesini
sağlayacaktır. Bu nedenle deniz, akarsu, göl, kaynak suları gibi
tüm kaynakların su kalitelerinin izlenmesi önem kazanmıştır.
Mevcut durumda, sular, analiz edilecek ortamdan belirli
numunelerle laboratuvar ortamına taşınmakta ve gerekli
analizler burada yapılarak su kalitesi belirlenmektedir. Ancak,
bu yöntemde yaşanan zaman kayı+pları, aksaklıklar ve anlık bilgi
alamama durumu, ayrıca erişimi zor olan hatta insan hayatı için
tehlike oluşturacak noktalardaki sulara erişimde yaşanan
zorluklar nedeniyle, bu kaynaklardaki suların analizi her zaman
mümkün olmayabilir. Su parametrelerinin izlenmesi için
tasarlanacak kablosuz algılayıcı ağları (KAA) yönteminin
yaşanan bu aksaklıkların giderilebilmesi açısından uygun bir
alternatif olacağı öngörülmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte su
parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılan algılayıcılar,
mikrodenetleyiciler ve kablosuz iletişim aygıtları giderek daha
küçük boyutlu, hızlı ve ekonomik hale gelmektedir. Bu çalışmada,
su parametrelerinin izlenmesinde kullanılan KAA ile ilgili yapılan
çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda kullanılan
algılayıcılar, mikrodenetleyiciler, kablosuz iletişim teknolojileri,
enerji ve arayüz yazılımlarının özelliklerine değinilmiş ve
kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Kablosuz Algılayıcı Ağları,
parametrelerinin izlenmesi, gerçek zamanlı, uzaktan algılama.

su

Abstract— While clean water resources are decreasing day by
day, the requirements for clean water is increasing. Clean and
reliable water resources are vital for agriculture, industry, nature
and life. Accessing to the clean water is becoming increasingly
difficult due to factory waste, pharmaceutical use in agriculture,
climate change and increasing human population. Protecting
water resources will prevent shortages of clean water in the future.
For this reason, monitoring of water quality of all sources such as
sea, river, lake and spring water has gained importance.
Currently, water is transported with certain samples from the

environment to be analyzed to the laboratory and the necessary
analyzes are performed to determine the water quality. However,
due to time losses, failures and inability to obtain instant
information, as well as difficulties in accessing waters that are
difficult to access or even dangerous to human life, the analysis of
these resources cannot be possible all times. It is envisaged that
the method of wireless sensor networks (WSN), which will be
designed for monitoring water parameters, is an appropriate
alternative to eliminate these problems. Because of developing
technology,
sensors,
microcontrollers
and
wireless
communication devices used to monitor water parameters are
becoming smaller, faster and more economical. In this paper, the
studies used to monitor water parameters, which are related to
WSN, are investigated. Additionally, the features of sensors,
microcontrollers, wireless communication technologies, energy
and used software interface in the studies are mentioned and the
used methods are described.
Keywords— Wireless Sensor Networks, water parameters
monitoring, real-time, remote sensing.

I. GİRİŞ
En önemli kaynaklarımızdan birisi olan su, sadece insanlar
için değil, diğer canlılar için de hayati bir unsurdur. Ülkemiz üç
tarafı denizlerle çevrili ve yeraltı su kaynakları bakımından
zengindir. Bununla birlikte; farklı özelliklere sahip birçok göl
ve akarsu bulunmaktadır. Bu su kaynakları; fabrika, liman ve
insan atıkları nedeni ile zamanla kirlenmektedir. Yaşanan bu
çevresel sorunla ilgili toplumu bilinçlendirmek için yapılan
etkinlik ve faaliyetler her ne kadar önemli bir katkı sağlasa da
yetersiz kalmaktadır. Bütün bunlara ek olarak su kaynaklarının
gerekli denetim ve kontrolleri de belirli aralıklarla
yapılmaktadır. Yapılan denetimler, belirli alanlardan alınan su
numunelerinin laboratuvar ortamında analiz edilmesine
dayanır. Bu yöntem, gerek maliyet gerek zaman anlamında
dezavantajlara sahiptir [1]. Dolayısıyla bu makalede,
geleneksel yöntemlere alternatif olarak, kablosuz yöntemlerle
tatlı su ve deniz suyu parametrelerini incelemek için tasarlanan
veri toplama sistemleri ele alınmaktadır.
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Bu makalede, giriş bölümünü takiben, kablosuz algılayıcı
ağlarının genel yapısına değinilmiştir. Sonraki bölümlerde
sırasıyla, algılayıcılar, veri toplama ve işleme birimi, kablosuz
iletişim teknolojileri, arayüz yazılımı ve enerji yönetimi
başlıkları altında, kablosuz algılayıcı ağlarının özellikleri
incelenmiştir. Son olarak tartışma ve sonuçlara yer verilmiştir.
II. KABLOSUZ SU PARAMETRELERİNİ İZLEME SİSTEMLERİ
A. Kablosuz Algılayıcı Ağları
Farklı noktalarda sıcaklık, nem, bulanıklık, basınç, ses vb.
fiziksel ya da çevresel koşulları izlemek için algılayıcı
kullanılan ve birbirlerinden bağımsız çalışan ağlara kablosuz
algılayıcı
ağları
(KAA)
denilmektedir.
Algılayıcı
donanımlarındaki ve kablosuz sistemlerdeki gelişmeler düşük
maliyetli, düşük güç tüketimli ve minyatür yapıların
oluşturulmasını sağlamıştır. KAA; güvenilirlik, doğruluk,
esneklik, maliyet verimliliği ve kurulum kolaylığı [2] gibi
avantajların yanı sıra insan yaşamına tehdit oluşturan
noktalarda da kullanabilme ve o noktalardan veri alabilme
imkânı sağlamaktadır. KAA, birbirlerinden uzakta birçok
düğüm içerebilir. Düğümlere bağlı olan algılayıcılardan alınan
verilerin tek bir noktada toplanabilmesi ve değerlendirilmesine
imkân sağlarlar. Bir düğümde oluşan sorun her ne kadar
bulunduğu noktadaki veri akışını durdursa da diğer noktalardan
gelen veriler sayesinde sistem kabul edilebilir derecede bilgi
üretmeye devam edecektir. Sistemde kullanılan düğüm sayısı,
bilginin doğruluğuna ve alınan sonuçların gerçeğe yakınlığına
etki edeceğinden, istatistiksel açıdan ne kadar çok düğüm
kullanılırsa doğru bilgiye o kadar yaklaşılacaktır. Buna
karşılık, çok fazla düğüm kullanımında, düğümler arası iletişim
ağını oluşturmak da zor ve zahmetli olacaktır.
Şekil 1’de gösterildiği gibi KAA’da her bir düğümden
gelen veriler merkez bir konuma aktarılır. Aktarılan bilgiler
merkez konumdaki veri tabanında saklanır. Veri tabanına
aktarılan bilgiler arayüz yazılımları ile yetkili kullanıcılara
iletilir.

düğümlerinden oluşur. Tipik bir algılayıcı düğümü blok
şeması, Şekil 2'de gösterilmiştir.
A. Algılayıcı Düğümleri
Bir algılayıcı düğümü, temel olarak Şekil 1’de verilen
birimlerden oluşur. Bu birimleri algılayıcılardan gelen
sinyalleri dönüştüren yapılar (sinyal seçme ve koşullandırma),
analog/sayısal dönüştürücü (analog/digital converter, ADC),
hesaplama veya veri işleme ünitesi (mikrodenetleyici birimi),
kablosuz iletişim modülü ve bellek birimi olarak
bölümlendirebiliriz. Algılayıcılardan elde edilen analog veriler,
ADC kullanılarak dijital verilere dönüştürülür.

Şekil 2 Tipik bir algılayıcı düğümü

Mikrodenetleyici birimi algılayıcılardan gelen verileri işler.
Ardından, işlenen veriler kablosuz iletişim modülü tarafından
ağ üzerinden merkez noktaya iletilir. Algılayıcı düğümleri,
genellikle, tipik bir gerçek zamanlı işletim sistemi altında
çalışır. Mikrodenetleyici birimi, ayrıca, verileri algılayıcı ağı
üzerinden etkin bir şekilde yönlendirmek için bir protokol
yığını içerir [3].
Algılayıcı düğümleri kullanılarak yapılan bir çalışmada [4],
üç düğüm oluşturulmuş ve her bir düğümünde tek bir algılayıcı
kullanılmış
olup,
algılayıcıdan
gelen
sinyaller
mikrodenetleyicide işlenerek merkez düğüme aktarılmıştır.
Başka bir çalışmada [5] ise tek düğümde üç adet algılayıcı
kullanılmıştır. Kablosuz iletişim modülü olarak ise her iki
çalışmada ZigBee kullanmıştır.
B. Kablosuz İletişim Teknolojileri

Şekil 1 Kablosuz Algılayıcı Ağ Şeması

KAA, algılayıcılardan elde edilen sinyalleri işleyebilen ve
merkezi bir düğüme iletebilen, farklı konumlardaki algılayıcı

Kablosuz iletişim amacıyla günümüzde farklı teknolojiler
kullanılmaktadır. Kablosuz iletişim yöntemlerinde kullanılan
teknolojilerde, Tablo 1’de gösterildiği gibi, Wi-Fi, Bluetooth,
ZigBee, GSM, WiMAX ve GPRS öne çıkmaktadır [6].
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Wi-Fi olarak bilinen 802.11 standardı, IEEE tarafından
kablosuz yerel ağlar için geliştirilmiş iletişim standardıdır [7].
Bluetooth, kablosuz kişisel alan ağları için, farklı aygıtlar
arasında ses ve veri iletimini sağlayan bir yapıdır. GSM; mobil
telefon ve dijital teknoloji iletişimini içeren standart bir
teknolojidir. WiMAX teknolojisi ise radyo dalgalarını
kullanarak daha geniş alanlarda hizmet vermek için diğer
kablosuz teknolojileri de ortak bir noktada oluşturabilecek bir
yapıdır. ZigBee teknolojisi, IEEE 802.15.4 altyapısına dayalı,
daha az güç tüketimli üst düzey kablosuz iletişim protokolüdür
[6].
Kablosuz su parametrelerini izleme sistemlerinde (KSPİS)
daha az güç tüketimi nedeni ile diğer kablosuz iletişim
teknolojilerine karşın ZigBee teknolojisinin daha çok tercih
edildiği görülmektedir [4, 5, 8-23]. Bu sistemlerde ağdaki tüm
algılayıcı düğümleri, ZigBee ile çalışır. Ayrıca, belirli bir alanı
izlemek için ağda çalışan tüm algılayıcı düğümleri yerine,
dönüşümlü olarak yalnızca bir algılayıcı düğümünü seçen
düşük güç tüketim mekanizması tasarlanmıştır [13].
TABLO I
KABLOSUZ İLETIŞIM TEKNOLOJILERI [6]
Teknoloji
Wi-Fi

WiMAX

Bluetooth

GSM

GPRS
ZigBee

Standart
802.11a
802.11b/g/n
802.11 ac
802.11ax

Veri

IEEE 802.16

<75 Mbps

Mesafe

11/54/300 Mbps
1 Gbps
4.8 Gbps

<100 m

<50 km

Frekans
5 GHz
2.4 GHz
2–11 GHz
3.5 GHz

v. 1.2: 1 Mbps Class 1: 100 m
v. 2.0: 3 Mbps Class 2: 15–20 m 2.4 GHz
IEEE 802.15.1
Ultra Geniş Bant:
Class 3: 1 m
53–480 Mbps
900/1800
Servis
MHz: Avrupa
9.6 Kbps
sağlayıcısına
1900 MHz:
bağlı
USA
Servis
56–144 Kbps
Sağlayıcısına
2.5 GHz
bağlı
250 Kbps
IEEE 802.15.4
< 5km
2.4 GHz
2.4 GHz

KAA’lar farklı tipte ağ topolojilerine sahiptir. Bunlardan
yaygın olarak kullanılanları yıldız, ağaç ve örgü topolojileridir.

Şekil 3 Ağaç, Yıldız, Örgü Topolojileri [24]

1) Yıldız Topolojisi: Her düğümün doğrudan bir merkeze
bağlanmasıdır. Yıldız topolojisinde merkezler bir araya gelip
daha geniş bir bağlantı oluşturulabilir. Bu topolojide her
düğümün merkeze bağlantısı olduğu için oluşan aksaklıklar
kolayca tespit edilebilir ve giderilebilir. Güç tüketimi açısından
da verimli bir şekilde çalışabilirler. Yapılan bir KAA
çalışmasında [5], yıldız topoloji, farklı noktalardaki algılayıcı
düğümlerinden gelen verileri tek bir noktada toplamak için
kullanılmıştır.
2) Ağaç Topolojisi: Ağaç topolojisinde hiyerarşik bir yapı
vardır. Bu yapıda bir adet merkezi bir düğüm, hiyerarşinin alt
kısmında bir başka düğüm, onun da altında başka bir düğüm
konumlandırılmıştır. Algılayıcı düğümleri arasında katmanlı
yapı oluşturan [12, 16, 25] çalışmalarda gerçekleştirilen su
kalite izleme sistemlerinde, ağaç topolojisi tercih edilmiştir.
3) Örgü topolojisi: Bu topoloji, diğerlerine göre daha esnek
bir yapıya sahiptir. Tek bir noktada verilerin toplandığı, aynı
zamanda farklı noktaların da birbirleri ile haberleşebildiği bir
ağ yapısıdır [24]. Su şebekesinin takibi ile ilgili [26] ve nehir
boyunca yapılan [27] KAA çalışmalarında ağ topolojisi, örgü
topoloji olarak belirlenmiştir.
C. Algılayıcılar
Su parametrelerinin izlenmesinde kullanılan algılayıcılar
incelendiğinde analizi yapılan tatlı su veya deniz suyu ile ilgili
ihtiyaca uygun algılayıcı seçimi yapılmaktadır. Birden çok
algılayıcı kullanımı, incelenen su hakkında daha fazla
parametrenin elde edilmesine yardımcı olacaktır. KSPİS’te
sıcaklık, iletkenlik, bulanıklık, derinlik, çözünmüş oksijen
(ÇO), pH, fosfat, oksidasyon indirgeme potansiyeli (ORP), akış
vb. parametreleri ölçen algılayıcılar kullanılarak su analiz
verileri elde edilmektedir (Bkz. Tablo 2). KSPİS için genel
olarak tercih edilen algılayıcılar sıcaklık, iletkenlik, bulanıklık
ve pH algılayıcılarıdır. [8, 9, 25, 27-30] Bu noktada
algılayıcıların özellikleri de önemlidir. Örneğin; klasik pH
algılayıcıları tuzluluğu yoğun sularda doğru sonuçlar
vermeyebilir [31].
pH algılayıcıları, sulardaki asit ve baz oranını, yani pH
seviyesini verir. pH değeri sudaki hidrojen miktarını gösterir.
pH algılayıcıları elektrotlardan aldığı elektriksel sinyali 0 ile 14
arasındaki pH birimli değere dönüştürür. Yapılan
incelemelerde su ortamında pH algılayıcılarının kullanım
yoğunluğu dikkat çekici boyuttadır (Bkz. Tablo 2). Bugüne
kadar yapılan çalışmalarda, genellikle, farklı tipte pH
algılayıcıları kullanıldığı görülmektedir. Bir çalışmada [32]
küçük boyutlarda bir sistem geliştirmiş ve pH algılayıcısı
yazarlar tarafından tasarlanmıştır. KSPİS için sık kullanılan
diğer bir algılayıcı olan sıcaklık algılayıcıları ise bulunduğu
ortamdaki sıcaklık değerini ölçmeye yarayan, izoleli ve
bulunduğu ısı ortamına göre direnç değeri değişen
algılayıcılardır [33]. Su içerisinde bulunan kum, organik ve
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inorganik maddeler, renkli organik bileşenler ve mikroskobik
canlılar suda bulanıklığa yol açarlar. Bu nedenle, sudaki
bulanıklık değeri suyun aynı zamanda kirlilik derecesini
belirlemede yardımcı olabilmektedir. Ölçüm işlemi bulanıklık
algılayıcısı ile yapılır. Bulanıklık algılayıcısı ışık yardımıyla
çalışır. Verilen ışık miktarı ile toplanan ışık miktarı arasındaki
kayıplar suyun bulanıklığını belirler [9]. Özellikle nehir,
akarsu, göl gibi alanlarda yaşanabilecek sel, su taşkını gibi
olayların erken tespitinde bulanıklık algılayıcısı önemli rol
oynamaktadır.
Bulanıklık, suyun iletkenliğini de
etkilemektedir. Sudaki iletkenliği ölçmek için de iletkenlik
algılayıcısı kullanılır. Su iletkenliği, içerisinde bulunan iyonlar
ile gerçekleşir. İyon konsantrasyonu ne kadar fazla ise
iletkenlik de o kadar fazla olur.
D. Veri Toplama ve İşleme Birimi
Algılayıcılardan
gelen
sinyaller
işlenmek
için
mikrodenetleyiciye gönderilir. Bu noktada algılayıcının
özelliklerine
göre
analog
olarak
gelen
sinyal,
mikrodenetleyicide bulunan ADC girişine bağlanabildiği gibi
algılayıcılardan gelen dijital sinyaller de mikrodenetleyiciye
ulaşmadan sinyal toplama modüllerinde toplanır. Her
algılayıcının çıkış sinyalleri, aynı özellikte olmamaktadır. Bu
değerleri, sonraki devrenin girişine uygun hale getirmek
gereklidir. Yapılan bir çalışmada [34] pH ve iletkenlik
algılayıcılarında mili Volt seviyesinde gelen sinyali Volt
seviyesine çıkarmak için işlemsel yükselteç (Op-Amp)
kullanılmıştır.
Veri işleme birimleri, KAA sisteminde büyük rol
oynamaktadır. Algılayıcılardan gelen verilerin işlenmesini ve
iletişim modülleri ile farklı noktalara iletilmesini ya da
herhangi bir depolama birimine aktarılmasını sağlamaktadırlar.
Bu işlemlerin gerçekleşmesinde daha fazla verimlilik için
tercih edilecek işlemcide; hız, hafıza, güç tüketimi, iletişim
protokolü gibi özellikler sistemin performansı açısından
önemlidir. Aynı zamanda oluşturulacak olan yapı, su ortamında
kullanılacağı ve uzun çalışma süresine ihtiyaç duyacağı için,
veri işleme birimlerinin bu durum dikkate alarak seçilmesi
önemlidir. Bu noktada, bir kısım çalışmalarda [5, 11, 18, 25,
35-38] Ardunio kullanılırken, bazı çalışmalarda [9, 29] ise
Raspberry Pi kullanılmıştır. Daha düşük güç tüketimi için,
mikrodenetleyici
geliştirme
kartları
yerine,
sadece
mikrodenetleyici ile yapılan çalışmalar da bulunmaktadır [4,
10, 20, 34, 39]. Bu işlemciler, Tablo 2’de verilmektedir.
E. Arayüz Yazılımı
KSPİS’lerde algılayıcılardan gelen veriler işlemci ve veri
toplama birimlerinden geçtikten sonra kablosuz iletişim
modülleri ile merkez bir noktadaki alıcılara iletilmektedir.
Merkez noktada toplanan bu veriler kullanım amaçlarına göre
depolanmaktadır. Depolama işlemi yerel bir bilgisayarda veya
bulut ortamında yapılabilmektedir. Depolanan veriler kullanıcı

tarafından anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir. Bu verilerin
gösterimi için yazılımlara ihtiyaç vardır. Yazılımlar,
kullanıcıya hangi noktadan hangi verinin geldiğini açıklayıcı
bir şekilde göstermelidir. Bu aşamada sistemden gelen verilerin
hangi kullanıcılar tarafından takip edilebileceğine göre, yerel
bilgisayarda bir program [4, 20], web adresinde gösterim [13,
14, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 37] veya mobil uygulamadan
gösterim [5, 34, 37, 40] şeklinde yöntemler kullanılabilir.
Yukarıda belirtilen algılayıcılardan gelen verileri gösterim
şekillerine ek olarak, algılayıcılardan gelen değerlerdeki ani
değişiklikleri bildirmek için kısa mesaj (SMS) gönderme [34]
gibi yöntemler de kullanılmıştır.
F. Enerji Yönetimi
Enerji, KSPİS’lerde en çok zorlanılan konudur. Şehir
merkezine yakın noktalarda şehir içme suyu şebekesi üzerine
yapılan çalışmada [9] ve balık havuzları ile ilgili yapılan
çalışmada [30] enerji şehir şebeke elektriğinden
sağlanabilirken, akarsu, deniz, göl gibi alanlarda veya insan
sağlığını tehdit unsuru oluşturan alanlarda kullanılacak olan
KSPİS’lerde genelde yerleşim noktalarından uzak oldukları
için şehir elektrik şebekesinden istifade edilememektedir. Bu
nedenle, sistemlerin çalışması için bataryalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Yapılan çalışmalarda (Tablo 2) tercih edilen
enerjinin 3.3 V ile 12 V arasında gerilim üreten bataryalarla
sağlandığı anlaşılmaktadır. Ancak, bataryalar ağırlıkları ve
kapasiteleri nedeniyle kısıtlı kullanım olanağına sahiptir.
Kapasitesi büyük bataryaların ağırlıkları büyük, kapasiteleri
küçük bataryaların ağırlıkları da genel anlamda küçük
olmaktadır. Bu durum, su üzerinde yüzer yapıda bir sistem
tasarlandığında en büyük engeli oluşturmaktadır. Yapılan
çalışmalarda [11, 35] su üzerinde yüzer ancak durağan bir
düğüm tasarlanmıştır. Bir diğer çalışmada ise [41] hareketli bir
insansız su üstü aracı tasarlamış ve mobil uygulama ile
yönlendirilebilir şekilde uygulanmıştır.
Sistemi daha uzun sürelerde çalışmasını sağlamak için
kullanılacak olan sistemlere güneş panelleri (GP) entegre
edilebilir. GP’ler güneşten aldıkları ışık taneciklerini elektrik
enerjisine çevirdikleri için pillerin yeniden şarj edilmesinde
kullanılabilir. Bu noktada da GP’den gelen gerilimin
ayarlanması için regülatör devreleri kullanılabilir [5, 42].
III. TARTIŞMA VE ANALİZ
Bu bölümde, KSPİS konusunda yapılan çalışmalar
incelenmektedir. Su parametrelerini izleme amacıyla KAA
yapısı kullanılarak yapılan çalışmalarda, farklı ortamlarda
testler yapılmıştır. Birtakım çalışmalar sadece laboratuvar
ortamı ile sınırlı kalırken, bir kısmı da gerçek (göl, havuz,
deniz, akarsu, şebeke suyu vb.) ortama uygun olarak
tasarlanmıştır. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada
[32], küçük ölçekli bir algılayıcı düğümü tasarlanmış, toplanan
veriler herhangi bir iletişim modülü kullanılmadan Ardunio
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Uno ve Ethernet eklentisi ile birlikte bilgisayara bağlamış,
buradan da algılayıcı verilerinin Nesnelerin İnterneti (IoT)
platformuna aktarılması sağlanmıştır. Prototip olarak küçük bir
yapıda oluşturulan sistem, gerçek uygulamada kullanılmak
üzere bir dış muhafazaya sahip değildir.
Su ürünlerinin yetiştirildiği havuzlarda yapılan bir başka
çalışmada [43], 22 ay boyunca aktif olarak kullanılan ve test
edilen, suda anormal değişiklikler olduğunda uzaktan
izlenmesini ve alarm bildirimlerini gerçekleştiren bir yapı
kurulmuştur. Uzun süreli test sonucunda yazar, algılayıcı
kalibrasyonlarının önemli olduğundan, iklim ve hava
değişikliklerinin sistemin çalışmasında etkili olduğundan,
algılayıcıların bakım gereksinimlerinin bulunduğundan ve
erken uyarı sisteminde çözünmüş oksijen değerinde yaptığı
hesaplama ile %81,4 doğruluk olduğundan söz etmiştir.
Gerçek ortama uygun olarak tasarımı yapılan KSPİS’te
farklı veri toplama yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlar;
algılayıcıyı yakınından ve uzaktan takip olarak iki kategoriye
ayrılabilir. Yakından takip edilen KSPİS’te algılayıcıdan alınan
veriler, bilgisayar veya telefon aracılığıyla merkez sunucuya
gönderilmektedir. Bir çalışmada [40], Smart Water Meter adı
verilen bir sistem ile algılayıcılardan alınan veriler Bluetooth
ile cep telefonuna, oradan da Google Firebase sistemine
aktarılmıştır. Ayrıca mobil uygulamanın içerisine entegre
edilen bir yapı ile algılayıcı kalibrasyon ayarı da
yapılabilmektedir. Yakından takip sistemlerinde suyun
bulunduğu noktada olunması gerekmektedir. Bu yöntemde
erişilmesi güç yerlerden ve analizi edilen bölgenin farklı
noktalarından veri alınabilmesi zahmetli olacaktır. Ayrıca
yakından takip sistemlerinde hareketli yapılar da kullanılmıştır.
Yapılan bir çalışmada [41] oluşturduğu hareketli sistemde pH,
bulanıklık ve sıcaklık algılayıcıları kullanılmış, su üstü aracın
yüzen kısmı %90 oranında üç boyutlu yazıcı ile
oluşturulmuştur. Yazarlar, insansız su üstü aracı olarak
tanımladıkları SmartBoat 3’ü, geliştirdikleri Android mobil
uygulama ile Bluetooth bağlantısı kurarak yönlendirdiklerini,
aynı zamanda algılayıcılardan gelen verileri de mobil
uygulamada göstererek anlık veri alındığını belirtmiştir. Üç
farklı suda testler yapan yazarlar, ileriki aşamada aracın Wi-Fi
ile daha uzak noktalardan kontrol edilip, algılayıcı verilerine
erişilebileceğini ifade etmiştir. Su yüzeyinde gezer bir yapı,
enerji yönetimi açısından dezavantajları olsa da sabit yapılara
göre daha çok veri toplanmasını sağlayacak ve daha hassas bir
değerlendirme imkânı sunacaktır.

algılayıcılardan alınan veriler ZigBee ile WiMAX ağına
aktarılıp oradan da verileri izlemek için ana bilgisayara
gönderilmektedir. Gelen veriler, günlük olarak izlenebilmekte
ve hangi düğümden hangi verinin geldiği gibi ayrıntılar
görülebilmektedir. Fakat bu noktada su ortamında bulunan
algılayıcı düğümlerinin güvenliği ve enerji yönetimi önem
taşımaktadır.
Enerji verimliliği, KSPİS’te uygulandığı alana ve
bulunduğu konuma göre farklılık göstermektedir. Şehir elektrik
şebeke sisteminin hizmet verdiği yapay balık havuzları, şehir
su şebeke sistemleri gibi noktalarda enerji ihtiyaçları şebeke
elektriğinden karşılanabilirken, uzak noktalarda bataryalarla
karşılanmaktadır. Su şebekesi üzerine yapılan bir çalışmada
[36], iletkenlik, pH, sıcaklık algılayıcıları ve biyofilm monitörü
kullanılarak gerçek ortamda testler yapılmış ve sonuç elde
edilmiştir. Şehir elektrik şebekesinden uzak noktada yapılan bir
başka çalışmada [42], 50 cm yüksekliğinde ve 30 cm çapında
bir düğüm geliştirilmiş, 6600 mAh bir batarya ve bu bataryaya
bağlı bir güneş paneli kullanılmıştır.

Uzaktan takip edilen bir KSPİS’te, sistem tamamen
dışarıdan bağımsız çalışmaktadır ve algılayıcıdan gelen veriler
direkt olarak merkez sunucuya aktarılmaktadır. Göl ortamında
yapılan bir çalışmada [14], ZigBee ve WiMAX teknolojilerinin
her ikisi de kullanılarak web tabanlı bir ağ oluşturulmuştur. Beş
adet
algılayıcı
düğümünün
kullanıldığı
çalışmada,
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TABLO 2
KABLOSUZ SU PARAMETRELERİNİ İZLEME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ref. Uygulama
No
Alanları

Algılama Parametreleri

Kablosuz
İletişim
Yöntemi

Güç Kaynağı

Uzaktan
Mikrodenetleyici
Erişim

4

Laboratuvar, 3
farklı su

pH, Bulanıklık, İletkenlik

ZigBee

-

Var

ARM

5

Su Tankı

pH, İletkenlik, Sıcaklık

ZigBee

20V GP 12V Batarya

Var

Ardunio Uno

8

Nehir

Sıcaklık, Fosfat, ÇO, İletkenlik, pH, Bulanıklık, Su seviyesi

ZigBee

-

Var

-

9

Boru hattı

Bulanıklık, ORP, pH, İletkenlik, Sıcaklık, Akış

ZigBee

-

Var

PIC32

10

Göl

Sıcaklık, Bulanıklık, Su seviyesi, Tuzluluk

ZigBee

12V

SMS

ARM 7

11

Göl

pH, Sıcaklık

ZigBee

-

Var

Arduino

12

-

pH, Bulanıklık, Sıcaklık

ZigBee

9V

Var

Atmega128l

Squidbee algılayıcı, pH

ZigBee

-

Var

-

13

-

14

Göl

pH, İletkenlik, Sıcaklık, ORP, ÇO

ZigBee

-

Var

-

15

İçme suyu

Akış, Sıcaklık, İletkenlik, pH, ORP

ZigBee

-

-

PIC32mx220f032b

16

-

Sıcaklık, pH, ÇO, İletkenlik

ZigBee, GPRS

-

Var

-

17

Göl

pH, Sıcaklık

ZigBee, GPRS

6x 7.2 V Ni-MH veya 2x
7.4 V Lityum Batarya

Var

MSP430F1611

18

Göl

pH, İletkenlik, Sıcaklık, ÇO

-

Ardunio Mega 2650

19

-

Bulanıklık, Sıcaklık, Işık, CO2

ZigBee

1.8 V

-

-

20

-

pH, Bulanıklık, Oksijen seviyesi

ZigBee

13.5V GP 12V Batarya

Var

ARM 7

21

Göl

pH, ÇO

ZigBee

5V 800 mA

Var

-

22

Göl

Ultrasonik Sensor, Sıcaklık, pH, Bulanıklık, CO2

ZigBee

6000 mA Batarya

-

FPGA Board

23

Laboratuvar

Işık, Derinlik, Sıcaklık

ZigBee

5V

Var

Beagle Bone Board

25

Nehir

pH, İletkenlik, Bulanıklık, Sıcaklık

Wi-Fi

-

Var

Arduino Uno

26

Laboratuvar

Su Akışı, Basınç, Sıcaklık

Wi-Fi

-

-

-

27

Nehir

ÇO, pH, Sıcaklık, Derinlik, İletkenlik, Bulanıklık

Wi-Fi

GP, 12V Bat.

-

Atmega 128

Rezervuar

ÇO, Elektrik İletimi, Sıcaklık, pH, ORP, Bulanıklık,
Tuzluluk,TDS, Nitrat, Amonyak Azotu, Klor (YSI-6 Multi
Parametr)

GPRS

28

12 V Algılayıcı, 5 V İşlemci

Var

W77E58

Sıcaklık, pH, Bulanıklık, İletkenlik, ÇO

Wi-Fi

5V

-

Raspberry PI B+

29

-

ZigBee, GPRS 3.7V 6 A Batarya, 10w GP

38

Wi-Fi

Ref. Uygulama
No
Alanları

Algılama Parametreleri

Kablosuz
İletişim
Yöntemi

Güç Kaynağı

Uzaktan
Mikrodenetleyici
Erişim

30

Havuz

pH, ÇO, İletkenlik, Katı Madde, Bulanıklık, Sıcaklık, Tuzluluk

GSM

-

Var

-

32

Laboratuvar

Hava sıcaklığı, Bağıl nem, Uçucu organik bileşenler, Sıcaklık,
pH

Ethernet

Tek Pil, GP

Var

Atmega128

34

Laboratuvar

İletkenlik, Su seviyesi, pH, Bulanıklık

Wi-Fi

-

Var

ARM Cortex M4

35

Göl

pH, Karbonmonoksit, Gerçek zamanlı saat, Sıcaklık, Nem

SD Card

Batarya, GP

Yok

Ardunio Mega 2560

36

Su şebekesi

pH, İletkenlik, Sıcaklık, Biofilm monitörü

Gsm

Şebeke Elektriği

-

Ardunio

37

Göl

Sıcaklık, pH, Elektrik iletkenliği, ORP

Bluetooth

3.7 V 4 Ah Batarya

Var

Ardunio Mega

38

-

Sıcaklık, pH, Bulanıklık, Akış

Wi-Fi

5V Adaptör

Var

Arduino Uno

39

Deniz

Sıcaklık, Klorofil miktarı, Tuzluluk, İletkenlik

GSM, GPRS

-

Var

ARM Cortex-M4

40

Göl, Havuz

pH, Tuzluluk, Oksijen miktarı, İletkenlik

Bluetooth

9V Batarya

Yok

-

41

Göl, Havuz

pH, Bulanıklık, Sıcaklık

Bluetooth

14.3 V 2200 mA Batarya

Yok

Adafruit Pro Trinket

42

Göl

İletkenlik, Sıcaklık, Işık

GSM

GP, 6600 mA Batarya

-

-

43

Havuz

Sıcaklık, Hava sıcaklığı, ÇO, pH, İletkenlik, Tuzluluk

CDMA

12V Batarya

Var

-

44

Musluk, nehir,
deniz, kirli
dere suyu

pH, İletkenlik, Sıcaklık, ORP

GSM

Lityum Batarya

Var

-

-

Belirtilmemiş

39

3G mobil şebekesi ile de algılayıcılardan gelen verilerin
merkez düğüme gönderimi sağlanmıştır. Güneş paneli
kullanımı, bataryaya sürekli şarj imkânı sağlayacağından,
bataryanın uzun süreli kullanımı ve sistemin uzun süre
çalışması için daha uygundur.
KSPİS algılayıcı verilerinin takibinde kullanılan yazılım
arayüzünün kullanıcı dostu yapıda olması önemlidir. Algılayıcı
verilerinin gösteriminde kullanılabilen hazır web altyapılarının
yanı sıra kendi yazılımları ile altyapısını oluşturan çalışmalar
da bulunmaktadır. Ganj ve Yuma nehirlerinde geliştirilen bir
çalışmada [25], Thingspeak altyapısı kullanılarak oluşturulan
hesap ile Wi-Fi üzerinden alınan algılayıcı verilerinin
gösterimi sağlanmıştır. Başka bir çalışmada [34], Ubidots
yazılımı kullanılarak hem konum bilgisine hem de algılayıcı
verilerine erişilebilmiş, aynı zamanda Ubidots yazılımının
SMS özelliği de kullanılarak kullanıcılara bilgilendirme mesajı
gönderilmiştir. Bu tip hazır web altyapılarını kullanmak
sistemin kurulumunu her ne kadar kolaylaştırsa da dışa
bağımlılık noktasında birtakım sorunlara yol açabilmektedir.
Başka bir çalışmada [23] ise algılayıcılardan gelen veriler,
ZigBee iletişim protokolü ile ana düğüme iletilmiş ve veri
toplama kartı üzerinden bilgisayara aktarılarak web sayfasında
gösterimi sağlanmıştır.
KSPİS’te maliyet de önemli bir noktadır. Sistemin
maliyeti kullanılacak donanımların kalitesine, sistemin
konumlandırılacağı yere göre değişmektedir. Victoria Basin
Gölü havzasında yapılan bir çalışmada [18], pH, iletkenlik,
çözünmüş oksijen ve sıcaklık algılayıcıları kullanılmıştır.
Önerilen sistemin, algılayıcı düğümleri ve ağ geçitleri dahil
1250$ bir maliyetle gerçekleştirildiği, benzeri hazır bir
sistemin 3400$ civarlarında bir maliyete karşılık geldiği
belirtilmiştir.
IV. SONUÇ
Sonuç olarak, KAA, su parametrelerini izlemek amacıyla
farklı ortamlarda kullanılabilir. KSPİS’te kullanılacak
algılayıcıların çeşitliliği ve kalitesi, analizi yapılacak su
hakkında daha net bilgiler toplanmasını sağlamaktadır.
Kullanılan kablosuz ağ yönteminde de farklılıklar söz
konusudur. Burada, kablosuz ağın güvenlik, enerji ve mesafe
yönetimi önem kazanmaktadır. KAA sistemlerinde ZigBee
teknolojisinin enerji verimliliği öne çıkmaktadır. Enerji
yönetiminin de önemli olduğu KAA’larda, düşük güç tüketimli
sistem oluşturmak, daha uzun süreli enerji için güneş paneli ile
beslenen bataryalar tercih etmek mümkündür. Ayrıca
algılayıcılardan gelen verilerin son kullanıcıya gösterimi de
önemlidir. Bu noktada farklı yöntemler tercih edilse de en
kullanışlı yöntem, uzak noktada bulunan algılayıcılardan gelen
verilerin internet ortamına aktarıldıktan sonra kullanıcı dostu
bir arayüz yazılımı ile gösterilmesidir.
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Özet— Her enerji yatırım projesinde olduğu gibi HES’lerde de
birtakım çevresel kirlilikler ortaya çıkabilmektedir. Bu
kirlilikleri önlemek ve kontrol etmek için de proje sahipleri ve
denetleyicileri tarafından birtakım önlemler planlanmaktadır.
Planlamalar ise Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında
detaylı olarak açıklanmaktadır. Çalışmanın amacı Giresun İli
Bulancak İlçesi Pazarsuyu Deresi üzerinde kurulu olan Tokmadin
HES’in kirlilik önleme ve kontrolünde projenin ÇED raporunun
etkisini belirlemektir. Çalışmada temel kaynak olarak Tokmadin
HES’in ÇED raporu kullanılmıştır. Çalışmanın yöntemi ise
yörede gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile sosyal bilimlerin temel
araştırma yöntemlerinden olan gözlem ve mülakattır. Ayrıca
konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve önceki çalışmalardan
faydalanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde HES’ler ile ilgili
genel bilgiler verilerek amaç ve yöntem belirtilmiştir. İkinci
bölümde ÇED kavramı tanımlanarak Dünya ve Türkiye
ölçeğinde ÇED süreçlerinin tarihsel gelişimine yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde çalışmanın temel konusu olan Tokmadin
HES’in ortaya çıkardığı kirliliğin önlenmesinde ÇED raporunun
(proje tanıtım dosyasının) rolü değerlendirilmiştir. Dördüncü ve
son bölümde ise ÇED raporlarının önemi vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler— HES, Çevre Etki Değerlendirmesi, ÇED,
Kirlilik, Tokmadin, Giresun.

I. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte insanların yaşam standartlarının
artması beraberinde daha fazla elektrik enerjisi ihtiyacını
getirmiştir. Elektrik enerjisi ise ağırlıklı olarak petrol, kömür
ve doğal gaz gibi fosil kaynaklar kullanılarak üretilmektedir.
Bu kaynakların giderek azalması ve fiyatlarının artması
nedeniyle ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye
başlamıştır. Ayrıca, dünya kamuoyunda hızla artan çevre
hassasiyeti de bu yönelimde etkili olan diğer önemli bir
unsurdur.
Türkiye de aynı nedenlerden dolayı son yıllarda
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Türkiye’de
yenilenebilir enerji kaynakları olarak hidroelektrik enerji,
güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biokütle enerjisi
kullanılmaktadır. Bunların arasında hidroelektrik enerji birinci
(%19,8) sıradadır.

Hidroelektrik enerjinin Türkiye’nin toplam elektrik üretim
kaynakları içindeki yeri ise petrol ve doğal gazdan sonra 3.
sıradadır. Türkiye, elektrik enerjisi üretiminde hidroelektrik
enerjinin payını artırmak için önemli yatırımlar yapmaktadır.
Bu yatırımlar, birçok avantajı nedeniyle ağırlıklı olarak
Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde
yoğunlaşmaktadır.
Doğal ortam üzerine inşa edilen her enerji üretim tesisi belli
miktarda kirliliğe neden olmaktadır. HES’lerin de doğal ortam
üzerinde bazı kirliliklere neden olduğu bilinmektedir. HES’ler
ve diğer enerji üretim tesislerinin neden olduğu kirliliği tespit,
kontrol ve önlemede ise “Çevre Etki Değerlendirmesi” (ÇED)
oldukça etkin bir rol oynar.
A. Amaç ve Yöntem
Enerji konusunda alternatif kaynaklarını değerlendiren ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini gideren artıran
Türkiye’de HES’ler uzun zamandan beri kamuoyunda tartışma
konusudur. Tartışmaların ana ekseni ise HES’lerin doğal
çevrede neden olduğu kirliliktir. Uzun yıllardır kamuoyunda
süregelen bu tartışmalar sonucunda doğayı tahrip ettikten sonra
tekrar eski haline getirmenin oldukça zor ve bir o kadar da
pahalı bir iş olduğu anlaşılmış ve HES projelerinde doğaya
gösterilen hassasiyet artmıştır.
HES’lerin neden olabileceği potansiyel kirliliğin
belirlenmesi, kontrol edilmesi ve önlenmesinde ÇED raporları
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer ÇED raporlarına
uygun olarak hareket edilirse çevresel kirlilik asgari düzeye
indirilebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı: Tokmadin
HES’in neden olabileceği kirlilikleri projenin ÇED raporu
üzerinden değerlendirmek ve ÇED raporunun kirliliklerin
kontrolü ve önlenmesindeki etkisini belirlemektir.
Çalışmanın temel yöntemi yörede gerçekleştirilen arazi
çalışmaları, arazi çalışmaları esnasındaki gözlemler ve yöre
halkı ile yapılan mülakatlardır. Bunlara ilave olarak konu ile
ilgili yayınlanan makale, tez ve kitap düzeyindeki çalışmalar
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ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın raporlarından faydalanılmıştır.
II. ÇED VE TÜRKİYE’DE ÇED’İN GELİŞİMİ
Bir projenin olumlu ya da olumsuz, doğrudan ya da dolaylı,
kısa ya da uzun vadeli tüm çevresel etkilerinin farklı bilim
dallarından alanında uzman kişiler tarafından bilimsel
yöntemler kullanılarak belirlendiği ve aynı zamanda bu
çevresel etkilerden kaynaklanan sorunlara alternatifli çözüm
önerilerinin getirildiği rapora ÇED raporu denilmektedir.
Dünya’da ilk olarak 1970’de Amerika Birleşik
Devletleri’nde uygulanmaya başlayan ÇED [1] daha sonra
1973’de Kanada’da yürürlüğe girmiştir. Avrupa’da da sırasıyla
Batı Almanya (1975), Fransa (1976), İtalya (1985), İngiltere
(1988) ve Yunanistan’da (1990) uygulanmaya başlanmıştır [2].
Türkiye’de ise ilk defa 1993’de çıkarılan yönetmelikle
yürürlüğe girmiş ve üzerinde 7 defa (1997, 2002, 2003, 2008,
2013, 2014) değişiklik yapılmıştır [3]. ÇED kapsamına giren
projeler için zorunlu olarak uygulanmaya başlayan ilk
yönetmelik ve yönetmelik üzerindeki değişikliklerde
Dünya’daki ÇED uygulamaları örnek alınmıştır [4].

enerjisine dönüştürülmesine hidroelektrik enerji üretimi
denilmektedir. Hidroelektrik enerji hidroelektrik santrallerinde
(HES) üretilir.
Doğu Karadeniz Havzası’ndaki kurulan HES’lerden biri
olan Tokmadin HES, Giresun ili Bulancak ilçesi sınırları
içerisinde yer alır. Pazarsuyu Deresi’nin yan kollarından biri
olan Tokmadin Deresi üzerinde inşa edilmiş ve 2011 yılında
lisans almıştır. Kurulu gücü 3,57 MWm olup yıllık ortalama
10,157 MWm elektrik enerjisi üretmektedir. Yükleme havuzu,
santral binası, cebri boru iletim hattı ve regülatörden meydana
gelen Tokmadin HES’e en yakın yerleşim birimleri ise
Musagüneyi Mahallesi (regülatör) ve Bayındır Köyü’dür
(regülatör) [şekil 1].
Tokmadin HES’in 2010 yılında hazırlanan proje tanıtım
dosyası “Giresun Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü”
tarafından değerlendirilmiş ve çevresel etkilere karşı alınması
planlanan önlemler yeterli bulunmuştur. Ayrıca ÇED raporu
hazırlanmasına gerek olmadığı tespit edilerek 03.09.2010
tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir (karar no:
2010/30). Bu nedenle çevresel etkilerin değerlendirilmesi için
Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlaması yeterli görülmüştür.

2003 yılından itibaren yapılan değişikliklerde ise
Türkiye’nin AB uyum sürecinin etkileri görülmektedir [4].
Bilindiği gibi “çevre” konusu AB’nin önem verdiği konuların
başında gelmektedir. Bu bakımdan AB uyum sürecinin
Türkiye’deki ÇED değişikliklerini olumlu yönde etkilediği
söylenebilir. Bunların dışında Türkiye’nin taraf olduğu
uluslararası sözleşmeler de ÇED kapsamında göz önünde
bulundurulan etkenlerdendir [6]. İlgili yönetmelikte HES’ler
ile ilgili olarak yapılan en önemli değişiklik 2008 yılında
gerçekleşmiştir. Bu değişikliğe göre ÇED istenilen kurulu güç
limitleri güncellenmiştir [7].
ÇED’in en önemli özelliklerinden ve faydalarından birisi de
halkın görüş, öneri ve kaygılarının dikkate alınabilmesi için
halkın sürece katılabilmesidir. 2003 yılındaki ÇED
yönetmeliğinde halkın katılımı sürece tek bir bilgilendirme
toplantısı ile sınırlandırılmıştı. Ancak daha sonraki 2006 ve
2008 tarihli ÇED Yönetmeliklerinde halkın katılımına önem
verilmiş ve süreçteki halkın rolü artırılmıştır [8]. Böylece
sürecin daha verimli işleyebilmesi için proje sahibi, ilgili devlet
kurumları ve halk ortak bir şekilde ve şeffaf olarak hareket
etmeye başlamıştır.
III. TOKMADİN HES VE ÇED
Yeryüzünün yüksek kesimlerine düşen yağışlar yüzeysel
akışa geçerek dereleri, ırmakları ve nehirleri besler. Yüksek
kesimlerden aşağı doğru inen suyun potansiyel bir enerjisi
vardır [9]. Suyun potansiyel enerjisini kurulan boru
düzenekleri (cebri borular) yardımıyla kinetik enerjiye daha
sonra da dinamolar ve jeneratörler kullanılarak elektrik

Şekil 1 Tokmadin HES ve regülatörünün google earth üzerinde gösterimi.

A. Muhtemel Kirlilikler ve Alınacak Önlemler
Tokmadin HES’in proje tanıtım dosyasına göre muhtemel
kirlilikler katı, sıvı, toz, yağ ve tehlikeli atıklar olarak
gruplanmıştır. Bunların dışında da gürültü kirliliğine yer
verilmiştir. Ayrıca bu kirlilikler inşaat aşaması ve işletme
aşaması olarak ikiye ayrılmıştır.
1) Katı Atıklar: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve çevrenin
korunması için düzenli olarak bertaraf edilmesi gereken katı
maddelere katı atıklar denir [10]. Katı atıklar oluştukları yere
göre evsel, endüstriyel, tehlikeli, özel, tıbbi, tarımsal, inşaat ve
moloz atıkları olarak yedi farklı gruba ayrılmaktadır [11].
Tokmadin HES’in inşaat aşamasında santral binası (1.750 m³),
regülatör (1.300 m³), yükleme havuzu (1.400 m³) ve cebri
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boruların yapımı (4.000 m³) esnasında farkı zamanlarda olmak
üzere toplam 8.450 m³ hafriyat oluşacağı belirtilmektedir.
Oluşan bu hafriyatın bir kısmının santralde inşaat malzemesi
bir kısmının da peyzaj düzenlemesinde kullanılması
planlanmıştır. İnşaat aşamasında oluşması planlanan diğer katı
atık da çalışan personelin ürettiği evsel atıklardır. Toplam evsel
atık miktarı günlük 60 kg olarak hesaplanmıştır. İşletme
aşamasında ise çalışan personel sayısı azalacağından evsel atık
miktarının günlük 7 kg’a düşeceği belirtilmiştir. Bu evsel
atıkların konteynerlerde depolanması ve gerektiğinde Kovanlık
Belediyesi aracılığıyla boşaltılması kararlaştırılmıştır.
2) Sıvı Atıklar: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer
kullanımlar sonucunda kirlenmiş, kısmen ya da tamamen
özellikleri değişmiş sular [12] genel olarak sıvı atık olarak
tanımlanmaktadır. Sıvı atıkların toprağa karışmasıyla toprağın
besin maddesi değişmekte, fiziki yapısı bozulmakta, organik
maddeler gereğinden fazla birikerek bitkiler aracılığıyla besin
zincirine karışmaktadır. Ağır metaller ve bazı elementlerin de
karışmasıyla
birlikte
bitkilerin
gelişimini
olumsuz
etkilemektedir [13]. Tokmadin HES’in inşaat aşamasında
çalışan personelin ürettiği atıksu miktarı günlük 6.720 lt olarak
planlanırken işletme aşamasında ise bu miktarın günlük 750
lt’ye düşeceği hesaplanmıştır. Bu sıvı atıkların bertaraf
edilmek üzere fosseptik çukurlarında depolanması
planlanmıştır.
3) Toz Atıklar: Kırma, frezeleme, süpürme, öğütme, delme gibi
mekanik ya da el yapımı işler ile rüzgâr, volkanik patlamalar
gibi doğal faktörlerin etkisiyle oluşan havada asılı kalan çapı 1
mikrondan büyük, kuru ve katı tanecikler toz olarak
tanımlanmaktadır [14]. Hava kirleticilerinden biri olan toz
atıkların canlıların hassasiyetine ve tozun miktarına bağlı
olarak sadece insan için değil tüm canlılar için olumsuz etkileri
vardır [15]. Tokmadin HES’in inşaat aşamasında oluşacak toz
atıklar malzemelerin (hafriyat) sökülmesi, yüklenmesi,
taşınması, boşaltılması ve tesfiyesi esnasında olmak üzere
saatlik toplam 0,411 kg olarak planlanmıştır. Bu nedenle hava
kalitesi katkı değerlerinin tespit edilmesine gerek
görülmemiştir. İşletme aşamasında ise herhangi bir toz atık
üretimi olmayacağı PTD’de belirtilmiştir.
4) Atık Yağlar: Tokmadin HES’in inşaat ve işletme aşamasında
kimyasal ve bitkisel atık yağ üretimi beklenmemektedir.
Bunun nedeni, inşaat aşamasında kullanılan araçların
bakımlarının Bulancak ilçe merkezinde yapılması ve bitkisel
atık üretiminin kaynağı olan personel yemeklerinin dışarıdan
temin edilmesidir.
5) Tehlikeli Atıklar: Yaşayan tüm canlı organizmalara zararlı
olan ve ya zararlı olma potansiyeline sahip atıklar ve atıkların
birleşmesi sonucu meydana gelen yapılardır. Bu atıkların
doğada yok olması ve doğadan temizlenebilmesi çok zordur
[16]. Tokmadin HES’in inşaat aşamasında oluşan kimyasal
atıkların çevreye sızmayacak şekilde tanklarda geçici olarak

depolanması daha sonra da atık taşıma lisansı olan araçlarla
bertaraf tesisine taşınması planlanmıştır. İşletme aşamasında
ise atıklar üzerinde yapılan testler sonucunda atıkların tehlikeli
atık olarak belirlenmesi durumunda İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü’ne bildirilerek lisanslı araçlarla bertaraf tesislerine
gönderilmesi planlanmıştır.
6) Gürültü Kirliliği: Gürültü, kısaca istenmeyen ve rahatsız
edici ses olarak tanımlanabilir. Düzensiz ses olarak da
nitelendirilen gürültü, canlıları olumsuz şekilde etkileyen,
şiddetli, rahatsız edici sesler topluluğudur. Gürültü, dinleyen
için herhangi bir anlamı olmayan veya beğenilmeyen, aksine
huzursuzluk veren seslerdir. Ses çok fazla olduğunda, kulağı
tırmalamakta ve rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir. Ses
kendini sürekli aynı şekilde tekrarlıyorsa da rahatsızlık verici
boyutlara çıkabilmektedir [17]. Tokmadin HES’in inşaat
aşamasında hafriyat çalışmalarında kullanılacak iş
makinelerinden kaynaklı olarak gürültü kirliliği oluşması
öngörülmüştür. Bu gürültünün HES sahasında en yüksek 93,47
dBA ve regülatör sahasında en yüksek 93,61 dBA olması
planlanmıştır. İşletme aşamasında ise gürültünün kaynağı cebri
borulardaki su hareketinden dolayı meydana gelen titreşimler
ve türbinlerin çalışması ile oluşan seslerdir. İşletme
aşamasında oluşan sesleri bertaraf etmek için ses yalıtımı ve
izolasyonun yanında santral binasının çevresine geniş yapraklı
perde görevi görebilecek ağaçların dikilmesi planlanmıştır.
IV. SONUÇLAR
Çevre kavramı 80’li yılların başından itibaren Türkiye
gündeminde yer bulan bir konudur. İlk olarak 1982
Anayasası’nda yer verilen çevre kavramı 1983 yılında ise
Çevre Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke
gündemindeki
önemini
artırmıştır.
Çevresel
Etki
Değerlendirmesi
(ÇED)
ise
Çevre
Bakanlığı’nın
kurumsallaşmasıyla birlikte 1993 yılında çıkarılan
yönetmelikle uygulamaya girmiştir.
ÇED, ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak,
inşaat, işletme ve projenin sona erdirilmesinden sonra ortaya
çıkabilecek durumların tüm yönleriyle değerlendirilmesine
olanak vermektedir. Bu nedenle herhangi bir proje hakkında
bilgi edinmek için ilk olarak o projenin ÇED raporu
incelenmelidir. Ülkemiz için en önemli enerji yatırım
projelerinden biri olan HES’lerin değerlendirilmesi ve
denetlenmesinde de ÇED raporları önemli bir rol
oynamaktadır.
HES’ler üzerinde kamuoyunda uzun yıllardan beri
süregelen tartışmaların en temel dayanaklarından biri
HES’lerin neden olduğu kirliliklerdir. Bu kirliliklerin
denetlenmesi, kontrol edilmesi ve önlenmesi için en önemli
etken ise ÇED raporlarıdır. Çünkü proje yatırımcıları ÇED
raporlarında, ortaya çıkması muhtemel kirlilikleri ve bu
kirliliklerin önlenmesinde ve kontrol edilmesinde kullanacağı
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uygulamaları açıkça belirtmek zorundadır. Bu nedenle ÇED
raporları oldukça dikkatli ve gerçeğe uygun olarak
hazırlanmalıdır.
Bilindiği gibi HES projelerinin gerek inşaat aşamasında
gerekse işletme aşamasında ortaya çıkaracakları kirlilikleri
bertaraf etmek proje sahiplerine ilave bir maliyet
getirmektedir. Bu nedenle eğer bu kirliliklerin önlenmesi ÇED
raporlarında belirtilmesi gereken bir zorunluluk olmasaydı
proje sahipleri buna gerektiği kadar özen göstermeyebilirdi. Bu
bağlamda HES projelerindeki çevresel etki ve kirliliklerin
denetlenmesinde en önemli kaynak ÇED raporlarıdır.
ÇED raporlarında önemli olan diğer bir unsur da halkın
katılımına olanak verilmesidir. Projenin yapılması planlanan
bölgedeki halk ÇED toplantılarına katılarak görüşlerini
bildirebilmektedir. Bu konuda 2003 yılında çıkarılan
yönetmeliğin de önemi büyüktür. ÇED raporunu hazırlayanlar
halk ile koordinasyonu iyi sağlamalı ve halkın görüşlerine yer
vermelidir.
Görüldüğü gibi HES’lerin kirlilik önleme ve kontrolünde
ÇED raporları en önemli unsurdur. Burada dikkat edilmesi
gereken konu ÇED raporlarında yazılanların uygulamaya
geçirilip geçirilmediğinin denetlenmesidir. Yatırımcı şirketler
zaman zaman ekonomik kaygılarla çevresel etkileri göz ardı
edebilmektedir. Bu nedenle de ÇED raporlarında belirttikleri
kirlilik önlemlerini uygulamaya geçirmeyebilirler. Bu
durumda ise denetleyicilere önemli görev düşmektedir. Bölge
halkı ve ilgili devlet kurumları bu konudaki en önemli
denetleme unsurlarıdır.
Tokmadin HES şu anda işletme aşamasında olan bir
elektrik üretim tesisidir. Yapılan incelemelere göre gerek
çalışanlar gerekse yatırımcı şirket çevre konusunda gerekli
hassasiyeti göstermektedir. ÇED raporlarında belirtilmeyen
birtakım çevresel etkiler tespit edilse de kayda değer bir çevre
sorununa neden olmayan Tokmadin HES belirli aralıklarla
bölgedeki diğer HES’ler ile birlikte DSİ tarafından
denetlenmektedir. Ayrıca bölge halkından edindiğimiz
bilgilere göre halk da HES ile sürekli koordinasyon halindedir
ve bu konuda da oldukça bilinçlidir.

ve sözlü kaynak desteğinden ötürü teşekkür ederiz. Ayrıca bu
sempozyumu düzenleyerek bizlere bu sunum için fırsat veren
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karabük Üniversitesi’ne de
teşekkür ederiz.
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Özet— Artan enerji tüketimine bağlı olarak, atmosfere sera
gazları salınımının her geçen gün giderek artması küresel iklim
değişikliğine yol açmaktadır. Sera gazları içerisinde % 50’lik
payla en büyük etkiyi yapan karbondioksitin havadaki oranında
meydana gelecek çok küçük bir değişim bile atmosferin dengesini
etkilemektedir. Bu bakımdan, atmosfer dengesinin korunmasında
karbondioksit salınımının azaltılması çok önemlidir. Bugüne
kadar enerji verimliliğinin ve tasarrufunun artırılması ve uygun
atık yönetimiyle çevrenin korunması gibi konular üzerinde
çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar, dünyada mevcut
olan karbondioksit oranının azaltılmasından ziyade, daha çok
karbondioksitin
belli
bir
oranda
tutulması
üzerine
yoğunlaşmıştır. Günümüzün gelişen teknolojilerine paralel
olarak, karbondioksitin yakalanarak havadan ayrıştırılması veya
değişik maddesel formlarda depolanması ön plana çıkmaktadır.
Karbondioksitin yüksek basınç altında buz kütlesi içerisine
hapsedilip deniz ya da okyanus diplerine bırakılması veya
havanın, karbondioksit tutucu kimyasal sıvı karışım içerisinden
geçirilerek karbondioksitin ayrılması mümkün olabilmektedir.
Diğer yandan, karbondioksitin bir biyo yakıt olan metanol
üretiminde kullanılması veya yeraltındaki petrol ve doğalgaz
yataklarına pompalanarak depolanması
da atmosfere
karbondioksit salınımının azaltılmasında etkili olmaktadır.
Çalışmamızda daha az maliyetle atmosferden karbondioksiti
çekerek hemen hemen her alanda kullanılan çamaşır sodasına
çevirebilecek bir sistem üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler— Karbondioksit, Sera gazı, Soda

I. GİRİŞ
Sanayi devriminden günümüze kadar özellikle fosil
yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi
çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazları
artmaktadır. Bu artışa bağlı olarak, yeryüzündeki ve atmosferin
alt katmanlarındaki sıcaklık artışına küresel ısınma adı
verilmektedir [1], [2]. İklim değişikliğine sebep olan birçok
çevre kirletici unsur bulunmakla birlikte karbondioksit (CO2)
emisyonu halen sera gazı salınımında baş unsur olmaya devam
etmektedir [2]. Yavuz (2014) çalışmasında Türkiye’de temel

sera gazının %81.1’lik pay ile CO2 olduğunu belirtmiştir. Aynı
zamanda Türkiye’deki yıllık CO2 büyüme oranı 2000-2008
arasında %4 olmuştur. CO2 büyüme hızı 1960’da %0.5 iken
2008’de %4’e yükselmiştir [3]. Dünyada özellikle gelişmiş
ülkeler, gelecekte meydana gelebilecek küresel iklim
değişimlerinin ekonomik ve sosyal etkilerinin neler olacağı
konusunda senaryolar üretmekte, ulusal ve uluslararası tarım
politikalarına yön vermekte ve bu amaçla bitki gelişim
modellerini kullanmaktadırlar [3], [4]. Bilimsel gözlemler 20.
yüzyılın başlarında 290 ppm olan CO2 derişiminin 2006 yılında
381 ppm düzeyinde olduğunu ortaya koymuştur. Aynı oran,
1750 tarihi temel alınarak hesaplanan endüstri devrimi
öncesinde ise, tahmini olarak ortalama 100 ppm
seviyesindeydi. 21. yüzyılın sonunda ise 500 ppm’e çıkacağı
tahmin edilmektedir. Son yirmi yılda, atmosferdeki CO2
gazının yıllık artışı %0,4 olmuş, 1990’dan sonra ise yıllık
artış %0,2-0,8 arasında değişmiştir. Atmosferde bulunan
karbondioksit konsantrasyonu fosil kaynaklı yakıtların yanması
sonucunda her yıl 2,3 ppm kadar artmaktadır [5]. Önlem
alınmaz ise yapılan tahminlere göre; 2005-2020 yılları arasında
her yıl %6,3 CO2 emisyon artışı ile 2020 yılında toplam CO2
emisyonunun 605 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Önlem
alınması halinde aynı dönem içindeki tahminlerde ise; toplam
CO2 emisyonunda yaklaşık 75 milyon tonluk bir azalmaya
karşılık geleceği öngörülmüştür [5]. Türkiye’de ise mevcut
CO2 emisyon durumu yıllara göre değişimler ve sektörel
dağılımlar Şekil 1’de belirtilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde
dünyada gözlemlenen CO2 emisyon artışı ülkemizde de her yıl
artış göstermektedir [6], [7], [8].
Karbondioksit yakalanması ve karbondioksit tutulması
teknolojileri konusunda yapılan ilk bilimsel araştırmalar
karbondioksitin havadan doğrudan tecrit edilmesi ile arıtılması
maliyetlerinin birkaç yüz dolar olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Metrik ton başına 300 dolardan bir maliyet hesaplandığı
takdirde yıllık küresel insan kaynaklı karbondioksit
emisyonları miktarı 33.5 milyar ton civarında olduğu göz
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önüne alınırsa toplam maliyetin 10 trilyon doları aşacağı
hesaplanmaktadır [9].
II. MATERYAL VE YÖNTEM
Karbondioksit; kimyasal formülü CO2 olan, tatsız, renksiz,
kokusuz, yanmayan ve zayıf asit özelliği olan bir gazdır.
Havadan 1.53 kat daha ağırdır (Tablo 1). Zehirli olmamakla
birlikte, havada %30 oranında bulunduğunda solunumu
olumsuz etkileme etkisi göstermektedir. Atmosferdeki
karbondioksit miktarı %0.03 kadardır. Karbondioksit üretimi,
doğal yeraltı çıkışlarından, kimyasal yöntemlerle fabrikalarda
yapılmaktadır. CO2, yüksek basınç ve sıcaklıklarda sıvılaştırılıp
katılaştırılabilir [10], [11]. Atmosferik karbondioksiti doğadan
ayırmak için çinko nano yüzey üzerine bakır nano malzemeler
yerleştirilebilmektedir. Ayrıca, farklı yöntemlerin yanı sıra
özellikle metallerin nano boyuta indirgenmesi ve partikül
haline getirilmesi için hidrojen redüksiyon mekanizması
kullanılmaktadır [12].
TABLO 1
KARBONDİOKSİT VE SODANIN BAZI ÖZELLİKLERİ

Özellikler

Karbondioksit

Molekül
formülü

CO2

Molekül
ağırlığı

44.009 g/mol

CAS/EC sayısı

Kaynama
noktası
Erime noktası

124-38-9/204696-9
-78.48 °C
-56.5 °C

Şekil 2 Hidrojen redüksiyon yöntemi [11]

Reaksiyon elektrik enerjisi ile zorunlu bir şekilde
gerçekleştirildikten sonra son ürün olarak çamaşır sodası
Na2CO3 ile su çıkışı gözlenmektedir (Şekil 3) [12]. Reaksiyon
haznesinin devamında çamaşır sodası ve suyu ayırt edip farklı
çıkışlardan sistemden uzaklaştıracak ayırıcı bir hazne
bulunmaktadır. Sistem kullanacağı elektrik enerjisini üzerinden
bulunan güneş panellerinden sağlayacaktır. Burada reaksiyon
sisteminde sodyum hidroksit zorunlu reaktif madde olarak
uygulanmaktadır. Genel denklemler ve dehidrasyon tepkimesi
şu şekildedir:

Çamaşır sodası

CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 → HCO3 + H+
HCO3 → CO3-2 + H+
Ctoplam ≡ [H2CO3] + [HCO3-] + [CO3-2]
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Na2CO3· nH2O

105.988 g/mol

497-19-8/207838-8
1600 °C

856 °C

A. Hidrojen Redüksiyonu Yöntemi
Gaz fazında redüksiyon ile metalik nanopartiküllerin
üretimini gerçekleştiren bir yöntem olup, yapılan çalışmalar
incelendiğinde özellikle demir grubu metal (Fe, Ni, Co, Zn, Cu
vb.) nanopartiküllerin laboratuvar ölçekli sentezlenmesinde
kullanıldığı görülmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi yöntem;
partikül oluşumu, partikül toplanması ve gaz yıkama
adımlarından oluşmaktadır. Nano partiküller elde edildikten
sonra çinko nano partiküllerinden bir yüzey elde edilir. Bakır
nano partikülleri bu yüzeye çıkıntı oluşturacak şekilde
tutturulur. Sistem bir boru şeklindedir. Nano yüzey kaplamalı
bu borunun sonunda zorunlu bir reaksiyon haznesi
bulunmaktadır.

II. DEĞERLENDİRME
Sistem çalışır hale getirildiğinde atmosfere ve canlılara
bilinen birçok zararı bulunan CO2 alıcı ortamdan giderilerek
farklı sektörlerde kullanılan çamaşır sodasına dönüştürülmüş
olacaktır. Ayrıca yan ürün olarak yine birçok sektörde
kullanılan saf su elde edilmesi hedeflenmiştir. Mevcut sistem
ile ne kadar CO2 konsantrasyonundan çamaşır sodası elde
edileceği sistem kurulduktan sonra çevresel koşullarda göz
önünde bulundurularak laboratuvar ölçekli değerlendirilerek
veriler istatistik programı ile düzenlenecektir. Sistemden en çok
verim alınan bölgelerde gerçek ölçekli uygulamalar
planlanmaktadır. CO2’den elde edilecek Na2CO3 günümüzde
birçok alanda (deterjan ve sabun endüstrisi, pamuklu tekstil
üretimi, tuğla yapımı, kişisel bakım ürünleri, yanık tedavisi,
beyazlatma işlemleri, cam üretim tesisleri, gıda katkı maddesi
vb.) etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ticari fonksiyonu
kısmen düşük olan ve atmosferik formu günümüz
teknolojisinde tam olarak kullanılamayan CO2’den ticari
fonksiyonu oldukça yüksek ve etkin kullanıma sahip
Na2CO3’ın üretimi ile ülkemize katma değeri yüksek bir ürün
kazandırılması amaçlanmıştır.
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Şekil 1 Türkiye’de kümülatif sera gazı emisyonları ve değişimleri

Şekil 3 Atmosferik CO2’den çamaşır sodası üretimi laboratuvar ölçekli deney düzeneği
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Özet— Sigara izmaritleri farklı alıcı ortamlardan toplanan en
yaygın çöp gruplarındandır. Ayrıca toprak ve su kaynakları için
kirletici kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sigara
izmaritini yere atmak, çoğu sigara kullanıcısı açısından doğal ve
sıradan bir durumdur. Dünyada her üç sigaradan en az biri
kullanıcılar tarafından yere atılmakta ve böylece her yıl 340 ila
680 milyon kilogram sigara izmariti atıldıkları ortamda
birikmektedir. Ancak yalnızca atık miktarı bir sorun değildir.
Sigara izmaritlerinde kullanılan filtreler hammadde kaynaklı
olarak plastik ve mikroplastik kirliliğine katkı sağlamaktadır.
Ayrıca sigara izmaritleri çevreye salınan çok sayıda toksik
kimyasalları da içermektedir. Bilimsel araştırmalar sigara
izmaritlerinden yayılan zararlı ve toksik kimyasalların sucul
organizmalar başta olmak üzere tüm canlı grupları ve alıcı
ortamlar için tehlikeli olduğunu göstermiştir. Bu derlemenin
amacı, literatürde sigara izmaritlerinin kimyasal formu ve
çevresel boyutu ile ilgili bilgilerin toplanması ve analiz edilmesini
hedeflemektedir. Bu nedenle son yıllarda yapılmış araştırmalar
incelenerek sigara izmaritlerinin durumu ana hatlarıyla
belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler—Çevre kirliliği, Selüloz asetat, Sigara
izmariti

I. GİRİŞ

[4]. Sonuç olarak, Dünya’da çevresel ortam ile etkileşimde olan
alanlara her gün milyarlarca sigara izmariti atılmaktadır. Bu
nedenle, bu sigara izmaritleri sokaklarda, kentsel yollarda ve
halka açık yerlerde en büyük atıklardan biri olarak kabul
edilmektedir. Sigara izmaritlerinin farklı alanlarda varlığı,
çevresel riskleri ve kirleticilerin çevreye geçişini arttırmaktadır
[5], [6]. Sigara izmaritleri, dünyada en yaygın kişisel çöp çeşidi
olarak kabul edilmektedir. Bu atıklar küçüktür, fakat büyük
miktarlarda üretilirler. Bu çalışmanın amacı birkaç yıldır
bildirilen sigara izmariti sorununu önceki araştırmalar ışığında
incelemek ve değerlendirmektir.
A. Sigara İzmaritinin Tanımı
Sigara izmaritleri ile ilgili sorunları doğru bir şekilde
tartışmak için öncelikle sigara izmaritinin tanımını yapmak
gerekmektedir. ISO 3308 standardı sigara izmaritini “sigara
durduğu anda kalan yanmamış sigara uzunluğu” olarak
tanımlamaktadır [7]. Bir sigara izmariti üç ana bileşene
sahiptir: 1) kül, 2) yanmamış tütün ve 3) filtrasyon maddesi
(Şekil 1) [8]. Bu üç ana bileşen, üç tür kâğıda sarılır (sarma
kâğıdı, dış kaplama ve ambalaj kâğıdı).

Sigara içmenin hem aktif hem de pasif içicilerdeki zararlı
etkisi iyi bilinmekte ve bu durum bir halk sağlığı sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dünyamız, her gün sayısız çevresel
sorunlarla (su-hava-toprak-koku-gürültü kirliliği) karşı karşıya
kalmaktadır. Tütün ve tütün yan ürünleri de Dünya Sağlık
Örgütü tarafından açıklandığı gibi, Dünya'nın birçok kaynağını
tehdit etmektedir [1], [2]. Dünya Sağlık Örgütü tütünün yaşam
döngüsü üzerindeki etkilerini analiz etmekte ve bu ürünün nasıl
atık oluşturduğunu ve yaşam döngüsü boyunca çevreye nasıl
zarar verdiğini araştırmaktadır. Günümüzde farklı toplumlarda,
birçok insanda hatta gençlerde bile sigara tüketiminin yoğun bir
şekilde arttığı gözlenmektedir [3]. Bu miktar dünyada birçok
ülkede yılda birkaç yüz milyar sigaraya ulaşmış iken tüketimi
karşılamak için yılda 5.4 trilyondan fazla sigara üretilmektedir

Şekil 3 Sigara izmariti bileşenleri [7].
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B. Kimyasal Kompozisyon
Sigara izmaritlerinde bulunan kimyasallar, içilmeyen
sigaralardaki orijinal kimyasallar ve içme sonrası oluşan yanma
ürünlerinden meydana gelmektedir. Bir sigara izmaritinin her
bir bileşeni (kül, yanmamış tütün, filtre malzemesi),
muhtemelen alıcı ortamda farklı kimyasallar oluşturabilir [7],
[8]. Külün ve yanmamış tütünün kimyasal bileşimi, tütünün
çeşidine, sigaranın nasıl içildiğine ve yanma ürünlerinin sigara
boyunca kütle transfer davranışına bağlıdır. Yanma koşullarına
bağlı olarak, farklı kimyasallar üretilir. Çünkü sigaranın çapı ve
ambalaj kâğıdının geçirgenliği yanma durumunu olumlu ya da
olumsuz etkileyebilmektedir [7].
1950’lerde sigaranın akciğer kanserine ve kronik bronşit gibi
ölümcül sağlık sorunlarına neden olduğuna dair bilimsel
kanıtlar arttıkça sigaraya çeşitli özelliklerde filtreler
eklenmiştir. Son 50 yılda, sigara kullananların tamamına yakını
filtreli sigara içmeye başlamıştır. Sigara filtrelerinde kullanılan
ana bileşik, biyo-bozunmaya karşı dirençli materyal olan
selüloz asetattır ve 18 ay boyunca normal şartlar altında
ortamda kalabilmektedir [3], [9]. Selüloz asetat, asetik anhidrid
ve asetik asit ilavesini içeren asetilasyon olarak bilinen bir
işlemle selülozdan (bitkisel kökenli doğal bir polimer) yapılan
sentetik bir polimerdir [10]. İşlemin sonunda plastikleştirici
maddelerde(polietilen glikol gibi) eklenmektedir [11], [12].
Polimerin kimyasal işlemlerle modifikasyonu nedeniyle, elde
edilen ürün (selüloz asetat) foto-parçalanabilir, ancak biyobozunma için sınırlı bir potansiyele sahiptir [13]. Sigara
filtrelerinde bulunan kimyasallar filtre türü ve tasarımına bağlı
olarak değişmektedir. Filtreler, her bir sigara markası ile farklı
stratejiler kullanarak, ana dumanın daha az istenen bileşenlerini
yakalamak için tasarlanmıştır. Çoğu filtre selüloz asetattan
yapılmıştır. Bununla birlikte, araştırmacılar aktif karbon, tertbutilhidrokinon, C vitamini, karoten, üzüm çekirdeği ekstresi,
Ginkgo biloba ekstresi, kurutulmuş hemoglobin ve poliüretan
köpük / alüminyum hidroksit hibridinden oluşan filtrelerin
performansını incelemişlerdir [7], [8].

bulunan kimyasalların çoğu yeni bileşikler üretir [18]-[20]. En
yüksek toksik potansiyele sahip olan bileşikler çoğunlukla
tütün kalıntılarında ve filtrede yoğunlaşır [3].
Ağır metaller sigara izmaritlerinde bulunan en önemli
kirleticilerden biridir [21]. Bu kirletici maddeler, su ortamına
sızması durumunda, deniz ortamındaki kirlenmenin kaynağı
olabilir ve besin zincirine de girebilir. Sigara izmaritlerinden
sızan farklı ağır metallerin yüzdeleri, Şekil 2’de gösterilmiştir.
Sigara izmaritleri, çevredeki canlı organizmalar üzerinde
kanserojen
etkileri
olabilecek
polisiklik
aromatik
hidrokarbonlar (PAH) salınım potansiyeline de sahiptirler [22][25] (Şekil 2). Ayrıca, sigara izmaritleri organizmalar üzerinde
toksik etkileri olan polisiklik aromatik bileşikler de içerirler,
ancak onlarda bulunan en toksik madde nikotindir [17], [26].
Nikotin sigara izmaritinden sucul ekosistemlere sızar ve cilt,
akciğer alveolleri, ince bağırsak, mesane tarafından kolayca
emilir ve kalp hastalığına katkıda bulunabilir ve merkezi sinir
sistemini etkileyebilir. Sigara izmaritlerinde kontaminasyon
kaynağı olabilecek sigaralarda bulunan toksik maddelerden
bazıları, büyüme süreci sırasında fungisitler, herbisitler, böcek
öldürücüler ve pestisitler gibi bitkiye daha önce eklenen
maddelerden
kaynaklanmaktadır
[3].
Farklı
sigara
izmaritlerinin farklı bileşiminden bağımsız olarak, aynı
paketten sigara izmaritleri için bile, izmarit farklı ortamlara
maruz bırakıldığında veya farklı yöntemler kullanılarak
ölçüldüğünde farklı kimyasal maddeler tespit edilebilir [7].
Bu kirleticilerin yanında yanma sonucu sigara dumanı
kimyasallarının % 75’inin gaz fazında, geri kalanının katran
fazında olduğu belirtilmektedir. Sigara dumanında bulunan
kimyasalların bazıları şunlardır: hidrojen siyanit, nitratlar,
amonyak, asetaldehit, formaldehit, benzen, fenol, piridin,
karbon monoksit, PAH’lar, N-nitrosaminler, aromatik aminler,
arsenik gibi ağır metaller krom, nikel ve kadmiyum bu
kirleticilerin filtrede tutulması nedeniyle sorunlar ortaya
çıkmaktadır [3].

Sigara içmeyi daha çekici hale getirmek için üreticiler
yanmamış tütüne bazı katkılar da ekleyebilmektedir. Bu katkı
maddeleri arasında gliserol, propilen glikol, mentol, vanilin,
diamonyum hidrojen fosfat ve n-propil-p-hidroksibenzoat gibi
tekli bileşikler ve ayrıca kakao, meyankökü ve nane yağı gibi
kompleks katkı karışımları vardır [7]. Katkı maddelerinin
bazıları sigara izmaritinde kalabilir. Diğer orijinal kimyasallara
benzer şekilde, sigara izmaritine ilave transfer davranışı, katkı
maddesinin moleküler ağırlığına ve kaynama noktasına,
sigaranın konfigürasyonuna ve katkı maddesinin kimyasal
polaritesi gibi diğer faktörlere bağlıdır [7]. Sigarada 5000’den
fazla bileşik bulunmaktadır. Bunlar arasında en az 150’sinin
(44’ü büyük miktarlarda bulunur), özellikle kanserojen ve
mutajenik potansiyelleri nedeniyle yüksek derecede toksik
olduğu düşünülmektedir [14]-[17]. Yandığında, sigarada

Şekil 2 Sigara izmaritinin bazı kimyasal bileşenleri
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C. Sigara İzmaritinin Kaynakları ve Çevresel Etkileri
Sigara tüketimi, farklı toplumlardaki insanlar arasında
yaygın bir durumdur. Günümüzde ≥15 yaş ortalaması
nüfusun %16’sının sigara tükettiği bildirilmektedir. Bu
tüketime, yılda çok sayıda sigara üretilerek cevap
verilmektedir. Dünyada bu miktarda sigara üretimi ve tüketimi,
önemli sayıda sigara izmariti atığının oluşmasına yol
açmaktadır [17]. Sigara izmaritleri sokaklarda, kentsel
alanlarda ve sahillerde herhangi bir yerde kolayca görülebilir
[27]-[30]. Sigara izmaritleri aynı zamanda herkes tarafından
şehirlerde, kıyılarda, üniversiteler gibi halka açık yerlerde, su
ve deniz ortamlarında ortak bir atık olarak bilinmektedir. Bu
nedenle, sigara izmaritleri en yaygın ve epidimyasal atıklardan
biri olup dünyadaki en büyük atık türü olma potansiyeline
sahiptir. Bu atıkların dünyadaki artışının nüfus artışı ile
doğrusal bir grafik çizdiği ve sonuç olarak gelecek yıllarda
sigara izmaritlerinin miktarının %50 oranında artacağı
öngörülmüştür. Sigara izmaritinin çevre üzerindeki olası
etkilerini önlemek için, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere
uluslararası ve ulusal ölçekte çeşitli önlemler alınmaktadır.
Bununla birlikte, Avrupa Atık Listesi sigara izmariti için belirli
bir atık kodu belirtmemiştir [37]. Sigara izmaritinin yapısına
bağlı olarak, en ilgili tehlike özelliklerine göre kodlama Tablo
1’de verilmiştir. Kodlama durumuna göre, HP 4, HP 5, HP 6,
HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 13 ve HP 14 kodlarının sigara
izmariti için uygun olduğuna varılmıştır [37]. Ek olarak,
biyobozunur olmayan malzemelerden sigara filtrelerinin
hazırlanması nedeniyle, sigara izmaritleri uzun süre alıcı
ortamlarda kalmaktadırlar.
TABLO 1
SIGARA IZMARITINE UYGUN ATIK KODLAMASI
Atık Kodu

Piktogram

HP 4 (tahriş edici - cilt tahrişi ve göz hasarı)
HP 5 (hedef organ ve aspirasyon toksisitesi)
HP 6 (akut toksisite)
HP 7 (kanserojen)
HP 8 (aşındırıcı)
HP 10 (üreme için toksik)
HP 11 (mutajenik)
HP 13 (hassaslaştırıcı)
HP 14 (ekotoksik)

Birçok araştırmacı, sigara izmaritlerini ve plastikleri, sucul
ortamlarda (su kaynakları, deniz, kıyı şeridi vb.) bulunan iki iyi
bilinen atık olarak değerlendirmiştir [31], [32]. Nüfusun yoğun
olduğu bölgelerde, özellikle yerleşim yerleri, ticari alanlarda,
yollar ve kaldırımlar gibi kamuya açık alanlarda önemli
miktarda sigara izmariti çöplüğü bulunmaktadır. Bu durum ile
doğru orantılı olarak bu noktalarda daha fazla sayıda sigara
satış noktası ve sigara kullanan bulunmaktadır. Satış-pazarlama
ve tüketim bölgelerinin yakınında bulunan sigara izmariti
çöplüğünün miktarı yüksektir; bu ise ürün mevcudiyeti ve yerel
halkın tüketimi ile güçlü bir korelasyon göstermektedir. Sigara
içenlerin sık sık sigara izmaritlerini uygunsuz şekilde attıkları
bilinmektedir, ancak bu davranışlarını bir kirlilik kaynağı
olarak kabul etmemektedirler ve sigara izmaritinin diğer çöp
nitelikli atıklardan daha az zararlı olduğunu savunmaktadırlar.
Bu durumu ise, sigara izmaritlerinin biyolojik olarak
parçalanabildiğine bağlamaktadırlar. Sigara izmaritleri
parçalanabildiğinden dolayı da çevreye önemli ölçüde zarar
vermediği algısı oluşmuştur. Bu algının tam tersini düşünen
nüfus ise sigara içmeyen kişiler olup, onlara göre sigara izmariti
toksik ve sağlığa zararlı niteliktedir.
Sigara izmaritlerinin alıcı ortamlarda varlıkları meteorolojik
faktörler (rüzgâr, sıcaklık vb.), sigara içenlerin kötü çevresel
davranışları (gelişigüzel atma) ve temizlik hizmetlerinin
etkinliği ile belirlenmektedir. Çevresel faktörler, hafif olmaları
ve rüzgârla kolayca taşınabilmeleri bu tip çöplerin taşınmasına
katkıda bulunur. Bu nedenle, insan etkisi doğrudan veya dolaylı
olarak, sigara izmaritlerinin birikiminin en temel
belirleyicisidir. Sigara izmaritleri genellikle otobüs durakları,
caddeler, yollar, parklar, plajlar gibi kamuya açık yerlerde ve
ayrıca evlerde ve arabalarda yoğun olarak bulunmaktadırlar.
Ayrıca sahil kesiminde yoğun kullanım dönemlerinde plaj
çöpünde sigara izmaritinde artış olmaktadır. Sigara izmaritleri
çevrede kalıcı nitelikte olup bunun en önemli etkeni ise sigara
filtrelerinde kullanılan ve kolayca biyolojik olarak
parçalanamayan selüloz asetattan kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla, çevre, halk sağlığı, sosyal ve ekonomik önemi
bakımından sigara izmaritleri bir çevre sorunudur [33]-[37].
Sigara izmaritlerinin nasıl atıldığına bakılmaksızın, her biri
alıcı ortam için toksik bir risk oluşturabilir. Toksik bileşenler,
filtre ve tütün kalıntısı dâhil olmak üzere sigara izmaritlerinin
farklı bölümlerinden sızabilir ve başta yüzey suyu olmak üzere
yeraltı sularını da kirletebilir. Sigara izmaritlerinin yağmur
suyuyla ve kentsel akış yoluyla su kütlelerine aktarımı söz
konusudur. Aynı zamanda toprak ortamında da bitki
filizlenmesini azaltma, toprak gözenekliliğini etkileme gibi
olumsuzluklar oluşturabilmektedir. Özellikle yağışlarla sigara
izmaritinin filtre kısmındaki kimyasallar toprağa karışıp sızma
ile su ortamlarına çok kolay ulaşabilmektedir. Bazı çalışmalar,
sigara izmaritlerinden salınan ağır metal, PAH ve etilfenol gibi
tehlikeli maddelerin hayvanlar, bitkiler ve insan sağlığı
üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koymuştur [35].
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Hayvanlar özellikle bu atıkları besin maddesi olarak
yutmaktadırlar. Dolayısıyla içgüdüsüsel bu durum hayvanların
sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve hatta ölümler
gerçekleşmektedir. Sigara izmaritlerinin toksik sızıntısı suda
yaşayan canlılara da zarar verebilir. Deniz suyunda ve tatlı su
balıklarında sigara izmariti sızıntı suyunun toksisitesinin arttığı
bildirilmiştir [36]. Özellikle yapılan araştırmalar sonucunda
deniz faunasının (balık, deniz kaplumbağaları, balinalar kuşlar

vb.) yapısında son dönemlerde sigara izmaritleri yoğun bir
şekilde bulunmuştur [32].

Şekil 3 Sigara izmaritinin çevresel dağılımı
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[9]

II. DEĞERLENDİRME
Tütün kullanımı yalnızca halk sağlığı tehdidi değil, aynı
zamanda önemli bir çevre sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü
dâhil olmak üzere birçok kuruluş, tütün kullanımı ve
üretiminin neden olduğu çevresel zararları kabul etmiştir.
Ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı, ekim ve üretim
sırasında kullanılan tehlikeli kimyasallara maruz kalma ve
sigara izmaritlerinden kaynaklanan atıkların tümü, tütün
yaşam döngüsünün doğrudan çevresel sonuçlarıdır. Zehirli
kimyasallar içeren sigara izmaritleri, dünyadaki çevre
temizliği sırasında toplanan başlıca atık türüdür. Sigara içme
ile ilgili sosyal davranışlar ve sigaranın iç mekânlarda
yasaklanması sonucunda izmaritler gelişigüzel ve uygunsuz
olarak çevreye atılmaktadır. Sigara filtreleri, sigara ile
üretilen kimyasalları toplayan ve biyolojik olarak
parçalanamayan bir plastik olan kâğıt ve selüloz asetattan
yapılmıştır. Filtrelenmiş sigaraların bu plastik bileşeni
çevrede uzun yıllar boyunca bozulmayabilir. Bozulmadan
sonra bile, toprağa ve su kaynaklarına sızabilen küçük,
toksik kaynaklı plastik parçacıkları kalabilir. Sigara izmariti
hem insanlar hem de alıcı ortamlarda bütün canlılar için
toksik ölçekte zararlı olup bunların toplanması oldukça zor
ve pahalıdır. Geri dönüşüm ve kazanım mekanizması
temelinde sigara izmaritleri için de ayrı bir değerlendirme
yapılması gereklidir.
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Abstract— Wood plastic composites (WPCs) are materials
made of wood fibers or flour called as natural fibers, a
thermoplastic matrix and a small amount of additives. This study
investigated mechanical (tensile strength, modulus of elasticity in
tensile, elongation at break, bending strength, modulus of
elasticity in bending and impact strength) and physical (density,
thickness swelling and water absorption) properties of wood
plastic composites prepared with fir wood fibers, waste casting
polyamide 6 (PA6G), maleic anhydride treated styrene ethylene
butylene (SEBS-MA), N-butyl benzene sulfonamide (N-BBSA)
and lithium chloride salt (LiCI). Tensile strength, elongation at
break and impact strength of wood-plastic composites decreased
with the addition of lignocellulosic filler material. Addition of
SEBS-Ma in wood plastic composites used 30 % lignocellulosic
filler material increased bending strength and impact strength
values. It was determined that the density of wood plastic
composites occurred in increment with the addition of
lignocellulosic filler material. The addition of lignocellulosic filler
material, thickness swelling and water absorption increased.
Keywords— Fir wood, waste cast polyamide 6, mechanical and
physical properties.

and LiCI). Bouafif et al. [7] detected that higher fiber size in
the wood plastic composites produces higher elasticity and
strength but lower energy to elongation and break. Adhikary et
al. [8] determined that improved in increasing the polymer
content of mechanical properties and the dimensional stability
of wood plastic composites which were produced with waste
high-density polyethylene (HDPE) and wood flour (Pinus
radiata) as lignocellulosic filler material. Najafi et al. [9] found
that composites containing PP (waste and virgin) exhibited
higher strength and stiffness than those made from HDPE
(waste and virgin). Şeker Hirçin et al. [17] determined that
wood filler filled composites provided better tensile and
flexural properties (both strength and modulus) compared to
rice husk filled composites at 20% and 30% filler contents.
When the literature is examined in many studies, limited
number of studies have been found on natural fiber reinforced
PA6G based composites. The objective of this study is to
determine the mechanical and physical properties of waste fir
wood and waste cast polyamide 6 (PA6G) based composites.
II. MATERIAL AND METHOD

I. INTRODUCTION
Over the past few decades, there has been a growing interest
in the use of natural fibers in composite applications ([1], [2]).
Adding of natural fibers in composite provides many benefits
such as cheaper cost, low tool wear, availability,
biodegradability, and abundant sources as well as possess
comparable modulus and specific strength with glass fiber ([3],
[4]). Natural fibers generally refer to lignocellulosic materials
derived from wood or agricultural materials. One of the most
common natural fibers used in the thermoplastics industry is
wood flour which is manufactured commercially from postindustrial resources such as sawdust and planer shavings ([5]).
Many studies have been conducted in the literature to determine
the properties of thermoplastics reinforced with natural fiber.
Yörür and Şeker [6] determined the water absorption and
thickness swelling of both rice husk-PA6G based composite
used filler and non-filler rice husk-PA6G based composites
occurred in increase with the addition of additives (N-BBSA

A. Material
Fir wood used as natural fiber shavings were collected from
local timber workshops and then ground by using a grinder. In
this study used 60 mesh size (0.25 mm) fir wood flours obtained
with sieving analysis. Waste PA6G were supplied from Plamek
Plastic plant. After that, fir wood flours and waste PA6G’s were
dried at 103±2 °C for 24 h to moisture content about 0–1%.
N-butyl benzene sulfonamide (N-BBSA) plasticizer used for
increase its flexibility and reduce its brittleness, facilitate the
flow and processability of the plastic in injection and extruder
production is a density of 1.15 g / ml and a molecular weight of
213.30 g / mol at 25 °C [10].
The gravity of lithium chloride (LiCl) salt used as a material
for lowering the melting temperature is a weight of 42.39 g /
mol and a purity of 99 %, a density of 2.068 g / cm³ at 20 oC
[11].

55

Maleic anhydride treated styrene ethylene butylene (SEBSMa) used to increase interfacial bonding between the
lignocellulosic filler and plastic: is a compatibilizer with a
viscosity of 0.91 g / ml at 20 oC and 15.5 poise at 15 % toluene
[10].
B. Method

standards. The specimens were tested at a rate of 2 mm per
minute. Bending strength and modulus of elasticity in bending
were determined on the same machine according to ASTM D
790 standard. Impact tests were performed on a Zwick Roell
universal testing machine model HIT5.5P. The test method
adopted was consistent to ASTM D256-78.
3) Physical Properties

1) Production of Composites
Prior to compounding, fir wood flours (fibers) and PA6G
were oven-dried at 103 oC for 24 h to remove the moisture.
Then, the fir wood flours, PA6G, N-BBSA, LiCI and SEBSMa prepared according to Table 1 were extruded using single
screw extruder with a screw rotating speed of 50 rpm. The
extrusion temperature profile of 250 oC, 250 oC, 240 oC, 240 oC
and 230 oC from the feeding to die zones, was used. The
compounded material was immediately cooled in a water bath
and pelletized. After that, the pellets were dried at 103±2 °C for
24 h to remove moisture formed water bath. The dried pellets
were used to make test specimens in the injection molding
machine. The temperatures of the injection molding machine
were 220, 200 and 190 oC, respectively.
TABLE II
CONTENT (EXPRESSED IN WT %) OF FIR WOOD FLOURS, PA6G, N-BBSA,
LICI AND SEBS-MA USED FOR THE PREPARATION OF COMPOSITE BLENDS.

Density Measurements
The density of PA6G composites was measured in
accordance with the principles specified in ASTM D 1505-03.
Five specimens for each formulation were tested.
Dimensional Stability (Thickness Swelling and Water
Absorption) Measurements
Thickness swelling (TA) and water absorption (WA) and
tests were performed in accordance with ASTM D 570-98. Five
specimens (dimension: 5, 13 and 20 mm) for each formulation
were used. The thickness of specimens was measured using a
digital calliper with a precision of 0.01 mm; the weight
measurement of each specimen was detected using an
analytical balance with a precision of 0.001 g. The samples
were then soaked in water at room temperature. The thickness
and weight changes were detected periodically until 336 hours.
III. RESULTS AND DISCUSSION

ID
Control

Fir wood
LiCI N-BBSA
flour

SEBS-Ma

PA6G

-

-

-

-

100

KOU-30-1,5 S

30

2

2

1.5

64.5

KOU-30-3 S

30

2

2

3

63

1) Mechanical properties

2) Mechanical Testing
Tensile strength, modulus of elasticity in tensile and
elongation at break tests were performed using a Zwick Roel
universal test machine, in accordance with ASTM D 638

Mechanical properties of wood plastic composites (WPCs)
produced with fir wood fibers and waste cast polyamide 6
(PA6G) are listed in Table 2. Compared to the control samples,
the tensile strength, impact strength and elongation at break
decreased with the addition of lignocellulosic filler material. In
result of the increased stiffness with the addition of
lignocellulosic filler material, a significant reduction of tensile
strength, impact strength and the strain at break was observed
in comparison to the waste cast polyamide 6 (PA6G).

TABLE IIII
MECHANICAL PROPERTIES OF WPCS PRODUCED WITH FIR WOOD FIBERS AND WASTE CAST POLYAMIDE 6 (PA6G).

ID

Control
KOU-30-1,5 S
KOU-30-3 S

Tensile
Strength
(MPa)
56.201
(3.20)2
33.48
(5.83)
31.27
(3.42)

Modulus of
Elasticity in
Tensile (MPa)
625.55
(23.67)
908.22
(57.16)
942.19
(57.78)

Elongation
at Break (%)
184.90
(27.57)
3.59
(0.50)
3.93
(0.34)

1

Values are average of specimens.
Values in parentheses are standard deviations.
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Modulus
Bending
of Elasticity in
Strength
Bending
(MPa)
(MPa)
39.32
796.93
(3.48)
(24.37)
54.41
2332.36
(7.24)
(186.89)
57.46
1783.48
(6.70)
(195.87)

Impact
Strength
(kJ/m²)
17.04
(1.53)
1.73
(0.72)
1.94
(0.25)

However, elasticity modules increased significantly
compared to control samples. Zierdt et al. [12] found that it
increased in tensile elasticity modulus and a decrease in
tensile strength and strain at break with the addition of
lignocellulosic filler material in the beech/ PA6/PA11
composites. With the increase of SEBS-Ma in wood plastic
composites used 30 % lignocellulosic filler material; tensile
strength decreased while modulus of elasticity in tensile and
elongation at break increased. In addition, bending strength
and impact strength increased; modulus of elasticity in

binding between plastic and lignocellulosic filler material.
Similar observations were reported Karmarkar et al. [13].
2) Physical Properties
Table 3 shows the physical properties (density, water
absorption and thickness swelling) of waste cast polyamide
6 (PA6G) and fir wood fibers filled composites.
Incorporating fir wood fibers and additives into the cast
polyamide 6 matrix changed density.

bending decreased. The reason of reduction of bending
strength and impact strength are increase of the amount of
TABLE IIVI
THE PHYSICAL PROPERTIES OF WASTE CAST POLYAMIDE 6 (PA6G) AND FIR WOOD FIBERS FILLED COMPOSITES.
ID

Control

Density
(gr/cm3)

Dimensional
Stability (%)

2
Hour

6
Hour

12
Hour

24
Hour

48
Hour

72
Hour

96
Hour

168
Hour

336
Hour

TA

0.24
(0.13)

0.48
(0.19)

0.58
(0.13)

0.93
(0.22)

1.99
(0.13)

2.08
(0.22)

2.88
(0.29)

3.43
(0.40)

4.00
(0.47)

WA

0.94
(0.21)

1.64
(0.21)

1.73
(0.24)

2.08
(0.21)

2.96
(0.24)

3.38
(0.27)

3.88
(0.24)

5.52
(0.16)

6.88
(0.33)

TA

0.91
(0.44)

1.29
(0.15)

1.54
(0.28)

2.66
(0.16)

3.53
(0.28)

4.30
(0.67)

4.73
(0.70)

7.08
(1.07)

7.62
(1.08)

WA

1.89
(0.18)

2.68
(0.24)

2.99
(0.25)

4.64
(0.30)

6.28
(0.92)

7.19
(0.41)

8.31
(0.78)

12.55
(1.66)

13.86
(1.09)

TA

0.91
(0.27)

1.24
(0.15)

1.44
(0.22)

2.57
(0.34)

3.88
(0.69)

4.64
(0.40)

4.86
(0.34)

6.34
(0.60)

6.77
(0.54)

WA

1.56
(0.13)

2.19
(0.22)

2.80
(0.28)

4.28
(0.37)

6.06
(0.64)

6.98
(0.78)

7.88
(0.73)

12.12
(0.95)

12.99
(0.90)

1.091
(0.01)2

1.13
KOU-30-1,5 S
(0.01)

KOU-30-13 S

1.13
(0.02)

1

Values are average of specimens.
Values in parentheses are standard deviations.

2

The waste cast polyamide 6 (1.09 g/cm3) was less dense
compared with fir wood fibers/PA6G composites (1.13
gr/cm3). The reason for these different results based that the
inherent density of natural fibers is higher than the cast
polyamide 6 [14]. On the other hand, the thickness swelling,
and water absorption rates ascended in direct proportion
with fiber loading. The water absorption and thickness
swelling rates of natural fiber filled composites is mainly
affected by chemical structure of natural fiber [7]. Natural
fibers have hydroxyl groups interacted with water molecules
by hydrogen bonding, so it is sensitive to water [15]).
However, it was determined that water absorption rate
reduced with the addition of SEBS-Ma. Liu et al. [16]
determined that the water absorption ratio declined with

addition of SEBS-g-MA in Banana fiber-filled composites
added on Nylon 6/HDPE.
IV. CONCLUSION
This study evaluated in fir wood flour and waste PA6G in
the manufacture of wood plastic composites. In the results
of this study; tensile strength, elongation at break and impact
strength decreased with fiber loading, bending strength and
elasticity modules increased. However, density values of the
waste PA6G composites filled waste fir wood fibers were
higher than those of PA6G composites. When the thickness
swelling rates were examined, the addition of SEBS-Ma in
wood plastic composites used 30 % lignocellulosic filler was
effective for up to 72 hours, and it was observed that this
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polymer in wood‐plastic composites. Journal of Applied Polymer
Science, 133(46), (2016).

effect lost after this hour. On the other hand; the addition of
SEBS-Ma in wood plastic composites used 30 %
lignocellulosic filler reduced the water absorption rates.

[13]

Karmarkar, A., Chauhan, S. S., Modak, J. M., & Chanda, M.
Mechanical properties of wood–fiber reinforced polypropylene
composites: Effect of a novel compatibilizer with isocyanate
functional group. Composites Part A: Applied Science and
Manufacturing, 38(2), 227-233, (2007).

[14]

Ozen, E., Kiziltas, A., Kiziltas, E. E., & Gardner, D. J. Natural fiber
blend—nylon 6 composites. Polymer Composites, 34(4), 544-553,
(2013).

[15]

Dönmez Çavdar, A., Kalaycioğlu, H., & Mengeloğlu, F. Tea mill
waste fibers filled thermoplastic composites: The effects of plastic
type and fiber loading. Journal of Reinforced Plastics and
Composites, 30(10), 833-844, (2011).

[16]

Liu, H., Wu, Q., & Zhang, Q. Preparation and properties of banana
fiber-reinforced composites based on high density polyethylene
(HDPE)/Nylon-6 blends. Bioresource Technology, 100(23), 60886097, (2009).

[17]
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Abstract—As a result of intensive conflicts spread throughout
the Middle East and other parts of the world, large sections of
many cities have been damaged, leaving behind enormous
amounts of rubble. Furthermore, the amount of construction and
demolition waste generated worldwide is increasing day by day. If
recycled concrete aggregate (RA) is used in concrete production,
rubble
in
cities
can
reduce
the
cost
of
rehabilitation/reconstruction and some of the environmental and
financial problems associated with supplying aggregates and
disposing debris can be avoided. Accordingly, there has been a
growing effort to incorporate RA effectively in reinforced
concrete practice and design codes. Recently, noteworthy
research was carried out dealing with both the mechanical
properties and structural behavior of RA in concrete. Many
studies state that RA usage is only appropriate to use in nonstructural concrete application. This study provides a summary
of preceding investigations regarding the material properties of
concrete containing RA, highlighting the current extents of using
RA as a full replacement or partial replacement of natural
aggregate to optimize building construction. Main physical
properties of concrete containing RA have been presented and
impact of RA on concrete have been discussed. The results
suggested that coarse RA can be safely used to replace up to 25%
of the coarse natural aggregates without making any significant
changes to conventional techniques.
Keywords— Construction and Demolition Waste, Environmental
Impact, Mechanical Properties, Natural Aggregate, Recycled
Concrete Aggregate

I. INTRODUCTION
Recycled Concrete Aggregate (RA) is the type of aggregate
obtained by processing construction and demolishing wastes.
RA can be used to substitute natural aggregates in concrete
production; the resulting concrete is termed Recycled
Aggregate Concrete (RAC). So far, the use of RA in reinforced
concrete design is very limited, even though enormous
amounts of rubbles produced by the intensive conflicts
throughout the world and the amount of construction and
demolition waste generated worldwide is increasing day by

day. This is mainly due to slow development of code provisions
to govern RA usage in reinforced concrete structural design.
The main handicaps for the use of recycled aggregate are that
the concrete produced using RA has lower compressive
strength, flexural strength, splitting tensile strength, and
modulus of elasticity compared to regular concrete. On the
other hand, using RA as an aggregate has the potential to
reduce the cost of rehabilitation/reconstruction and the burden
on the environment. Recently, many researchers investigated
the material properties and structural behavior of concrete
members that were produced using RA. Most of the studies
were carried out in developing countries, like China and India,
focusing either on economic and environmental criteria or the
mechanical behavior of the concrete containing RA.
This paper intended to summarize and combine the results
of preceding investigations regarding RAC’s material
properties (e.g., compressive strength, flexural strength and
splitting tensile strength) that can be used to optimize a design
for structural elements containing RA. In addition, results from
some of the studies focused on the environmental impact of RA
and RAC were included here.
II. LITERATURE REVIEW
The following literature review was divided into three main
sections: material properties of RA containing concrete, the
environmental benefit of RA usage, and optimization of RA
usage.
A. Material properties of RAC
Saha et al. conducted a comparative study on the strength
characteristics of RA obtained from Ordinary Portland Cement
and Portland Pozzolana Cement was discussed [1]. They
observed that natural coarse aggregates’ water absorption
capacity was almost zero, whereas RA’s water absorption
capacity was 2.60%. In addition, the experimental results of
this study showed that there were a loss of compressive
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strength, flexural strength, and shear strength of concrete when
RA is used in concrete. Even though the loss of strength was
present, the experimental results of this study showed that it is
acceptable to substitute natural aggregates (NA) with RA up to
25% to produce concrete.
In Mirjana Malešev et al.’s review paper on RAC, the
possibility of using large quantities of construction and
demolition waste that was generated as a result of the recent
floods in Bosnia-Herzegovina and Serbia was investigated [2].
It was concluded that the quality and properties of RA are most
dependent on the quantity and quality of cement mortar,
additionally, the method of recycling has considerable
influence. RA in comparison to NA is generally characterized
by higher water absorption, lower density, higher content of
organics and possibly harmful substances, higher level of
crushability, reduced abrasion resistance and reduced
resistance to frost. It was stated that fine fractions of RA
generally have a bigger impact on reducing the quality of the
concrete and hence, the fine fractions of RA were advised to be
replaced by fine fractions of NA in practical applications,
whereas coarse NA replacement with coarse RA usually ranges
from 20% to 45% of the total coarse fraction mass in the mixes
for designing structural RAC.
Caggiano et al. studied the mechanical properties of
concretes mixtures, which contained RA at different
percentages and were subjected to different curing periods (2,
7, 28 and 60 days), were measured using compression tests [3].
The results demonstrated that the use of RA resulted in higher
permeability and lower strengths. Nevertheless, the use of fly
ash as an additive in RAC mitigated the worsening effect of
RA usage enhancing its physical and mechanical properties.
In Kumutha et al., it was observed that as the percentage of
coarse aggregates obtained from recycled concrete and fine
aggregates obtained from crushed bricks were increased, the
strength of the concrete decreased [4]. However, it was noted
that replacing 100% of natural aggregates with coarse recycled
concrete aggregates was possible in compression elements
(e.g., concrete pavements and concrete blocks) since the
necessary strength values can be obtained.
Silva et al. observed that the tensile strength is decreased
with increasing the amount of RA used in concrete [5]. On the
other hand, it was possible to control the level of tensile
strength loss by controlling the quality, quantity, size and type
of RA that was used to substitute NA. Even though there was
a loss at the tensile strength when the NA was replaced by RA,
the loss can be partially offset by using proper mixing
approaches, such as using a water compensation method during
mixing. In paper, it was also reported that the strength loss of
RAC with increasing replacement levels can be offset by
superplasticizer addition.

Qureshi et al. carried out split cylinder and flexural strength
tests on six batches of concrete mixes prepared by using 20%
increments of natural coarse aggregate replacement from 0%
to 100% by recycled coarse aggregates along with induction of
a super plasticizer (SP) (BASF Rheobuild 850™) [6]. It was
concluded that using a proper SP can compensate the flexural
strength loss, even in case of 100% recycled coarse aggregate
usage. Therefore, it was recommended to use 1.5% dose of SP
to achieve a normal strength level for concrete.
Safiuddina et al. presented the effects of RA on the key
properties of freshly mixed and hardened concrete [7]. It was
observed that addition of RA significantly decreased the
workability of concrete and affected the compressive strength,
modulus of elasticity, and permeable voids of concrete. After
28 days, the concrete with 100% RA provided a 12.2%
decrease in compressive strength and a 17.7% decrease in
elasticity modulus value, compared to the control. Also, 100%
RA increased the permeable voids of 28-day old concrete by
8.2%. However, no significant negative impact of RA usage
was observed on the flexural and splitting tensile strengths in
concrete. For sustainable development, RA usage was deemed
to be possible in new concrete production with acceptable
freshly mixed and hardened properties.
Abdel-Hay presented the results of an experimental study to
evaluate the effects of RA content in concrete under different
curing conditions [8]. The ratio of RA-to-dolomite (RA:NA)
were 0:100, 25:75, 50:50 and 100:0, respectively. It was found
that the best mixing ratio of NA:RA was the mixing ratio of
50:50 and that the best curing methods were open-air curing
and painting the concrete specimens using the substance,
“Curassol 1”, and that the maximum value of the compressive
strength and tensile strength was obtained at 28 days.
Sharma and Singla made a tests were conducted tests
through replacing 0, 25, 50, 75 and 100% of NA by RA [9].
The results indicated that there was not a markedly difference
between the compressive strength of 0% and 25% replacement
for concrete mixes; hence, replacement of 25% of natural
aggregate with RA was considered safe. But above 25%
replacement of NA, due to lower specific gravity and higher
water absorption capacity of RA, it was suggested to take
precautions while using recycled aggregate in the concrete mix.
Divya Sri et al.’s study in 2017 investigated failure patterns
and shear strength of six beams of RAC and ordinary concrete
containing NA with the same amount of reinforcement [10].
All beams were constructed with stirrups and using 100% RA
at different grades (i.e., M20, M25, and M30). It was concluded
that the rate of reduction in shear strength for RAC was up to
20% compared to NA concrete. In addition, it was observed
that shearing failure pattern for the specimen was at the
supports of the beams.
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Abdul-Rahman et al. discussed the effect of aggregate size
(10, 14 and 20 mm) and duration of curing period (3, 14 and 28
days) on compressive strength of RAC compared to NA
concrete [11]. At the end of 14-day and 28-day curing periods,
RAC that was prepared using 100% 10-mm or 14-mm RA
achieved compressive strength values similar to NA concrete
containing aggregates with same sizes, except for concrete
mixes prepared using 20-mm RA. For all concrete mixes that
were prepared using 100% of RA to replace the natural coarse
aggregate, a compressive strength value above 25 MPa was
achieved at the end of 28-day curing.

that integrating recycled construction and demolition waste as
an aggregate in new concrete production causes environmental
savings by reducing primary resources use, embodied energy,
and embodied emissions and landfill area use for construction
and demolition waste disposal [15]. Pavlu et al. emphasized
that the contribution of the natural aggregate production phase
to the whole concrete production was small (5% for gravel
production and below 2% for natural sand production) and
reported that the partial replacement of natural sand by fine
recycled aggregate up to 30% had no significant impact on the
properties of concrete [15].

Dabhade et al. replaced NA in concrete mixes with RA at 0,
20, 40, 60, 80 and 100 percent, and also at different water-tocement ratios (i.e. 0.5, 0.6 and 0.7) [12]. The experimental
results demonstrated that replacing 40% of conventional coarse
aggregate with RA at water:cement ratio of 0,5 was adequate
to produce a M20 grade concrete. At water:cement ratios of
0,6 and 0,7, only 20% replacement provided similar final
product quality.

C. Optimization in RAC

B. The environmental impact of RAC
Faleschini et al. reported that the quantity of adhered mortar
in RA is a key factor affecting the overall hardened properties
of recycled concrete; a decrease in amount of attached mortar
resulted in a RAC with better mechanical properties [13].
Similarly, presence of other contaminants (masonry blocks,
glass, bitumen, etc.) hinder the performance of the RAC.
According to the results of the “Life Cycle Assessment” in
Faleschini et al., approximately 58% of carbon emissions in
can be prevented per unit weight when NA is substituted with
high-quality RA [13].
Estévez et al. collected data from various recycling
processes in the mobile crushing plants operating in Catalonia,
Spain and compared the obtained values to the environmental
impact produced during the extraction processes of natural
resources from different European databases, additionally the
main emissions (CO2, NOX, SOX, and dust) with major
influence on the greenhouse effect, acidification, and
eutrophication were considered [14]. It was estimated that
recycling waste concrete had a lower environmental impact
compared to the natural aggregate extraction. CO2 emission per
ton of recycled aggregate was calculated to be approximately
3,000 g, whereas it was around 6,900 to 7,700 g per ton for the
gravel and sand extraction processes. Both in extraction and
recycling systems, transportation was calculated to form the
major fraction of total gas and particulate emissions. It was
noted that the hauling distances taken into account in the
inventories of the production processes of NA were longer than
those in the recycling processes.
Pavlu et al. compared use cycles of NA concrete and RAC
using “Life Cycle Assessment” methodology and concluded

Rao et al. prepared different concrete mixtures where NA
was replaced with RA at different percentages (0%, 30%, 35%,
40%, 45% and 50%) with varying water-to-cement ratios (0.27,
0.30, 0.33 and 0.36) [16]. The optimum compressive strength
was obtained at 35% replacement with 0.27 w/c ratio. The
maximum 28-day split tensile strength was observed at 30%
replacement with 0.27 w/c and the tensile strength was 9.63
MPa corresponding to a strength reduction of 4.84% compared
to 0% replacement. The maximum flexural strength was
achieved at 30% replacement with 0.27 w/c and the flexural
strength was 4.82 MPa corresponding to a strength reduction
of 2.63% compared to 0% replacement.
Kim et al. studied on optimization of the mixing proportions
for RAC production using neural networks based on genetic
algorithms and claimed that their proposed method was
successful for optimizing appropriate mixing proportion of
RAC [17]. Sensitivity analysis showed that compressive
strength of RAC was predominantly affected by the
replacement ratio of recycled coarse aggregates content and the
air entraining admixture content; compressive strength was
affected by the replacement ratio of recycled fine aggregates at
a lesser extent. A compressive strength of ∼34 MPa was
obtained for optimized mixtures at replacement rates up to 50%
both for course and fine RAs after 28 days of curing.
Terro et al. utilized the six-sigma DMAIC (six sigma is a set
of tools and strategies for process improvement) methodology
to optimize the design parameters with the aim of producing
concrete with a compressive strength above 25 MPa without
using additives [18]. The optimum the ratio of recycled coarse
aggregates, ratio of recycled fine aggregates and the
water/cement ratio were estimated to be 26%, 30% and 0.5,
respectively. The use of those optimum values resulted in RAC
with an average compressive strength of 34.2±2.1 MPa.
Tam et al. proposed a two-stage mixing method for
improving the strength of RAC and compared the performance
with the traditional mixing procedure. [19]. In the proposed
method, the mixing process was divided into two parts and
proportionally split the required water into two parts which
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were added after mixing one part with fine and coarse
aggregate and cement, whereas the normal mixing approach
only put all the ingredients of concrete before mixing. After the
experimental results were optimized using general regression
neural networks, at around 25 to 40 percent of RA substitution
was found to be most favorable using the proposed two-stage
mixing method with improvements in compressive strength
that were within the range of 11%–18% after 7, 14, 28 and 56
days of curing. Also, significant improvements in flexural
strength and static modulus of elasticity values were noted.

energy/fuel consumption results in emitting lower
amounts of greenhouse gases. But these energy
savings are shown to be minuscule in relation to the
overall environmental cost of concrete production
process due to the highly energy intensive nature of
cement production. Thus, it can be concluded that the
major benefits of RA use in new concrete production
are preservation of primary sources, avoidance of
disposal operations for debris and the reduction in
storage volume use at the final disposal site.

Kurda et al. replaced cement with fly ash, replaced NA with
RA and added superplasticizer at different amounts, in order to
find optimum mixing ratios for RAC from both a mechanical
and economic point of view [20]. It was observed that the most
cost-effective mixes were the ones prepared with simultaneous
incorporation of RA, fly ash, and SP, instead of adding these to
the mix individually.

Additionally, the literature review provided the insight to
make the following suggestions:

III. CONCLUSIONS
Based on the analysis and evaluation of the findings
presented above, the following conclusions can be drawn from
the reviewed literature:
•

RA has lower specific gravity, lower abrasion resistance
and higher water absorption capacity compared to NA.
Additionally, RA has a high chance of containing
impurities (e.g., organics, glass, bitumen, etc.). However,
if the size of the RA particles are adjusted (course RA use
causes less degradation in mechanical properties of final
concrete), the contaminants in RA were successfully
removed, the NA substitution rates were kept at or below
25%–30% range and appropriate mixing techniques were
employed; the results from various studies demonstrates
that it is possible to utilize RA to produce RAC that has
compressive strength and other mechanical properties
comparable to ordinary concrete containing 100% NA.
•

•

•

New specialized regulations should be complied to
govern RA production and RAC use in construction.
RAC should not be assessed based on provisions
prepared for ordinary cement.

•

The mechanical properties of RAC requires a longer
period of curing to fully develop. Hence the concrete
forms should be kept assembled for a longer time.

•

Also, it seems possible to use RA alone in
applications, such as embankment fills and road subbases, where high-quality aggregates are not required.

In the future, further studies on mechanical bonding
mechanisms should be conducted to investigate adherence of
RAC on concrete reinforcement bar in detail.
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Abstract— For the first time, the electrochemical
determination of neotame sugar substitute on the composite
VO(OH) – Squaraine dye has been described theoretically. The
correspondent mathematical model has been developed and
analyzed by means of linear stability theory and bifurcation
analysis. By analysis of the model it was shown that the squaraine
dye and vanadium oxyhydroxide may serve as efficient electrode
modifiers for neotame electrochemical determination. The linear
dependence between the concentration and current is realized in
a vast range of parameters. On the other hand, the oscillatory and
monotonic instabilities are also viable.

electrochemically determinated. As neotame and aspartame are
more easily reduced than oxidized, a cathodic process is
suggested. For this purpose, a vanadium (III) oxyhydroxidebased modifier is more compatible [16 – 18]. Nevertheless, in
the electroanalytical conditions, an organic long conjugated
molecule stabilizer (e.g. conducting polymer or squaraine dye)
[19 – 27] augments the analytical efficiency, electron transfer
accuracy and electrode regeneration capacity.

Keywords— sugar substitutes, neotame, electrochemical sensors,
squaraine dyes, vanadium (III) oxyhydroxide, oscillatory behavior,
stable steady-state

I. INTRODUCTION
Neotame (E961) is the most sweet of the known sweeteners
[1 – 4], being eight times as sweet as sucralose, 16 times as
sweet as saccharine, 24 times as sweet as aspartame and 8000
times as sweet as a common sugar. It is a neo-hexyl derivative
of the sweetener aspartame (E950), firstly produced by the
same company. Its formula is exposed on the Fig. 1.
Neotame is allowed to use in nearly all food products, except
of meat products. Its use is minimal, as its metabolism includes
methanol formation [5 – 8]. Thus, the development of an
effective method for neotame determination is really actual [9
– 12].
Fig. 1. Neotame

As neotame is electrochemically active, and also due to the
possibility of the electrochemical determination of aspartame
[13 -15], it is possible to foresee that the neotame may also be

Nevertheless, the use of novel electrode modifiers with
novel analytes may be clogged by:
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V
O

necessity of determination of the parameter region,
correspondent to the most efficient active substance and
mediating action;

development of the balance equation mathematical
model, correspondent to the electroanalytical system;
analysis and interpretation of the model in terms of the
electroanalytical use of the system;
the seek for the possibility of electrochemical
instabilities and for the factor, causing them;
the comparison of the mentioned system´s behavior
with the similar ones [34 – 35].
II. SYSTEM AND ITS MODELING
In the proton excess, neotame assisted reduction will be
parallel to its acid hydrolysis. Both of the processes yield
methanole, mimicking the neotame metabolism in human
body.

N
H

NH

OMe

neo-C5 H11
O
OH

HOOC
NH

The mentioned problems may only be solved by means of
an analysis of a mathematical model, capable to describe
adequately the neotame electrochemical determination
Moreover, it is also capable compare the behavior of this
system with that for the similar ones without any experimental
essay.

suggestion of the mechanism of the reaction
consequence, leading to the appearance of analytical signal;

O

HOOC

the presence of electrochemical instabilities,
accompanying the electrochemical oxidation of organic
molecules (including electrochemical polymerization of
heterocyclic compounds) [28 - 33].

So, the goal of this work is the mechanistic theoretic
analysis of the neotame electrochemical determination,
assisted by VO(OH) – Squaraine dye composite. In order to
achieve it, we realize the specific goals:

O

O

the indecision concerning the exact mechanism of
electrochemical reaction;

N
H

O

HO
V

neo-C5 H11
COOH
neo-C5 H11

O

N
H
HN

O
HO

Fig. 2. Neotame VO(OH)-assisted electrochemical reduction scheme

Thus, the electrochemical behavior of this system may be
described by a trivariant equation set, composed by the
variables:
n – neotame concentration in the pre-surface layer;
p – non-esterified neotame concentration in the pre-surface
layer;
v – tetravalent vanadium surface coverage degree.
To simplify the modeling, we suppose that the reactor is
intensively stirred, so we can neglect the convection flow. Also
we assume that the background electrolyte is in excess, so we
can neglect the migration flow. The diffusion layer is supposed
to be of a constant thickness, equal to δ, and the concentration
profile in it is supposed to be linear.
It is possible to show that the electroanalytical process will
be described by the three-dimensional equation set, exposed as:
𝑑𝑛
𝑑𝑡

2 𝛥

= ( (𝑛0 − 𝑛) − 𝑟11 − 𝑟ℎ )
𝛿 𝛿
𝑑𝑝
𝑑𝑡
𝑑𝑣

{

𝑑𝑡

2

= (𝑟ℎ − 𝑟12 )
𝛿

(1)

1

= (𝑟11 + 𝑟12 − 𝑟2 )
𝑉

In which n0 is the neotame concentration in the pre-surface
layer, Δ is the diffusion coefficient, V is the vanadium dioxide
maximal surface concentration and the parameters r are
correspondent reaction rates, which may be calculated as:
𝑟11 = 𝑘11 𝑛(1 − 𝑣)4

(2)

𝑟ℎ = 𝑘ℎ 𝑛

(3)
3

𝑟12 = 𝑘12 𝑝(1 − 𝑣)
𝑟2 = 𝑘2 𝑣 exp (−
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𝐹𝜑0
𝑅𝑇

(4)
)

(5)

In which the parameters k are the correspondent rate
constants, F is the Faraday number, R is the universal gas
constant and T is the absolute temperature. Herein, the
elementary electrochemical act involves one electron transfer,
regenerating the trivalent vanadium.
In the matter of fact, the electrochemical behavior of this
system is similar to those observed for anodic electrochemical
determination of substances like pyriproxyfen [34] and
sucralose [35]. Nevertheless, as the process is cathodic, its
character will be slightly different, as shown below.

Yet if the mentioned element is negative, the steady-state
stability is warranted. Really, applying the Routh-Hurwitz
criterion to the Jacobian matrix and introducing new variables,
rewriting its determinant like:
4
𝑉𝛿

in which:
𝛥
𝛿

𝑎11 = (− − 𝑘11 (1 − 𝑣)4 − 𝑘ℎ )

(7)

𝑎12 = 0

(8)

2

𝑎13 = (4𝑘11 𝑛(1 − 𝑣)3 )
2

𝑎21 = 𝑘ℎ

(10)

𝛿
2

𝑎22 = (−𝑘12 (1 − 𝑣)3 )

(11)

𝛿
2

𝑎23 = (3𝑘12 𝑝(1 − 𝑣)2 )

(12)

𝛿

1

𝑎31 = (𝑘11 (1 − 𝑣)4 )
1

𝑎32 = (𝑘12 (1 − 𝑣)3 )

(14)

𝑉
1

𝑎33 = (−4𝑘11 𝑛(1 − 𝑣)3 − 3𝑘12 𝑝(1 − 𝑣)2 −
𝑉

𝑘2 exp (−

𝐹𝜑0

) + 𝑗𝑘2 𝑣 exp (−

𝐹𝜑0

))

(17)

which is readily satisfied in the case of the negativity of j. It
defines the vast parameter region of the steady-state stability.
From the electroanalytical point of view, it is correspondent to
the linear dependence between the electrochemical parameter
and neotame concentration, describing an efficient
electroanalytical process. The electroanalytical process is
expected to be mostly kinetically controlled, with the
possibility of the diffusion control, contrarily to the similar
systems [34 – 35], which are mostly diffusion-controlled.
The monotonic instability, correspondent to the detection
limit, from the electroanalytical point of view, is also probable,
if the destabilizing and stabilizing influences are equal. Its
conditions will be described as:
−𝜅(𝑋𝛺 + 𝛸𝛱) − (𝛬 + 𝜑)𝛸𝛱 = 0

(18)

The present electroanalytical system may serve for neotame
determination with or without the presence of aspartame, like
also for the determination and quantification of both. For this
case, the model will be modified, which will be shown in one
of our next works.
IV. CONCLUSIONS

(13)

𝑉

𝛺
𝛯
|
−𝛺 − 𝛯 − 𝛱

and opening the brackets, we obtain the linear stability
requirement (17):

(9)

𝛿

0
−𝛸
𝛸

−𝜅(𝑋𝛺 + 𝛸𝛱) − (𝛬 + 𝜑)𝛸𝛱 < 0

In order to investigate the system with Squaraine Dye –
VO(OH)-assisted neotame electrochemical determination, we
analyze the equation set (1) by means of linear stability theory.
The steady-state Jacobian functional matrix elements may be
exposed as:
𝑎11 𝑎12 𝑎13
(𝑎21 𝑎22 𝑎23 )
(6)
𝑎31 𝑎32 𝑎33
2

−𝜅 − 𝛬 − 𝜑
𝛬
𝜑

(16)

III. RESULTS AND DISCUSSION

𝛿

2|

The analysis of the system’s behavior with the neotame
electrochemical determination, assisted by vanadium (III)
oxyhydroxide composite with squaraine dyes let us conclude
that:

(15)

- the stable steady-state, is easy to maintain. The steady-state
stability is warranted by the fragility of DEL influences of the
electrochemical stage;

Taking into account the expressions (7), (11) and (15), it is
possible to observe that the oscillatory behavior via Hopf
bifurcation in this system is possible, as the main diagonal
contains positive elements, responsible for the positive
callback. As in [34 – 35], it is caused by the DEL influences of
the electrochemical stage. It is typical cause for the oscillatory
behavior in this type of systems, being described by the
𝐹𝜑
positivity of the element 𝑗𝑘2 𝑣 exp (− 0 ).

- contrarily to the similar systems, which are mostly
diffusion controlled, this system is mostly kinetically
controlled;

𝑅𝑇

𝑅𝑇

- the oscillatory behavior in this case is possible, being
caused uniquely and exlusively by DEL capacitance impact of
the electrochemical stage.

𝑅𝑇
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Abstract— In this work, the possibility of use of vanadium (II)
dioxide as an electrode modifier for the cancer marker 4nitroquinoline-N-oxide has been made. Two parallel mechanisms
of assisted electroanalytical determination are possible, due to the
presence of peroxide group and nitric group. Both of them provide
the electrode reversibility, due to the formation of V(IV) and
V(III) compounds. In both of the cases, the electroanalytical
process is efficient. On the other hand, the oscillatory behavior
probability in this system is correspondent to the electroanalytical
process with sequent or parallel electrochemical stages.
Keywords— electrochemical sensors, 4-nitroquinoline-N-oxide,
vanadium dioxide, chemically modified electrodes, stable steadystate.

I. INTRODUCTION
4-Nitroquinoline 1-oxide (Fig. 1) is a quinoline derivative
and a tumorigenic compound used in the assessment of the
efficacy of diets, drugs, and procedures in the prevention and
treatment of cancer in animal models. It induces DNA lesions
usually corrected by nucleotide excision repair [1 - 6].

It may be produced in nature but is usually synthetized in
laboratories [2] being known to reproduce the biological effects
of ultraviolet light on various organisms.[3] Both 4nitroquinoline-N-oxude and its reduced hydroxilaminic
derivative bind covalently to cellular macromolecules such as
nucleic acids and proteins.[4]
It also induces DNA damage through the production of
reactive oxygen species, arising from enzymatic reduction of
its nitro group and N-oxide group, although its exact
mechanism is unknown[5] These fragments may serve as a
byproduct of DNA damage or signaling molecule from
damage.[6] In response to damage from 4NQO, cells attempt to
repair and initiate a transcriptional response to detoxify the cell
from 4NQO and its metabolites.[7] Thus, the development of
an efficient method for its determination and quantification is
really actual [8 – 12], and the use of electroanalytical methods
would be an interesting method for its realization.
Containing the high electrone accepting groups 4nitroquinoline-1-oxide is more suitable to be determined by
cathodic process using the chemically modified electrodes. As
metal oxides and oxyhydroxides may be used as efficient
electrode modifiers in electronalysis [13 – 16], vanadium (II)
hydroxide may be used for this purpose, as strong reducent.
For now, no works concerning the use of V(OH)2 as
electrode modifier have been published. Nonetheless its strong
reducing properties would be useful to determinate N-oxides
and peroxide compounds.
On the other hand, the development of a principally new
electrode modifier may confront some problems, like:

Fig. 1. 4-Nitroquinoline 1-oxide

- the indecision about the mechanism of electrochemical
action of the electrode modifier with the analyte.
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- the possibility of the appearance of electrochemical
instabilities, characteristic for the electrosynthesis and action of
CoO(OH), a similar compound [17 – 18].
These problems may be solved, if the experimental
essays are preceded by an a priori theoretical investigation of
the electroanalytical system. So, in this work, the theoretical
mechanistic
investigation
of
V(OH)2-assisted
4nitroquinoline-N-oxide electrochemical determination is given.
Also, the behavior of this system is compared with that of the
similar electroanalytical processes [19 – 21].
II. SYSTEM AND ITS MODELING
The electroanalytical process of V(OH)2-assisted 4nitroquinoline-N-oxide electrochemical determination may be
realized by hybridic mechanism, involving N-oxide group (Fig.
2) or nitric group (Fig. 3).
NO
OH

Therefore, in order to describe the behavior of this
electroanalytical system, we introduce three variables:
q – 4-nitroquinoline-N-oxide concentration in the presurface layer;
v – tetravalent vanadium surface coverage degree;
ω – trivalent vanadium surface coverage degree.
To simplify the modeling, we suppose that the reactor is
intensively stirred, so we can neglect the convection flow. Also
we assume that the background electrolyte is in excess, so we
can neglect the migration flow. The diffusion layer is supposed
to be of a constant thickness, equal to δ, and the concentration
profile in it is supposed to be linear.
4-nitroquinoline-N-oxide enters the pre-surface layer by
diffusion and is chemically reduced by vanadium (II)
hydroxide, yielding tri- and tetravalent vanadium compounds.
Thus, its balance equation will be rewritten as:
𝑑𝑞

V

𝑑𝑡

OH

2 𝛥

= ( (𝑞0 − 𝑞) − 𝑟1𝑣 − 𝑟1𝜔 )
𝛿 𝛿

(1)

In which Δ is the diffusion coefficient, q0 the 4nitroquinoline-N-oxide concentration in the pre-surface layer,
r1v and r1ω are chemical reactions yielding tetravalent and
trivalent vanadium forms correspondently.

N
O

NO2
OH
O

V

The tetravalent vanadium as vanadyl hydroxide arises while
N-oxide group is reduced. In the electrochemical stage, the
vanadium recovers the bivalent form. Thus, its balance
equation will be described as:
𝑑𝑣

N

𝑑𝑡

1

= (𝑟1𝑣 − 𝑟2𝑣 )
𝑉

(2)

O

Fig. 2. N-Oxide group reduction

In which V is vanadyl hydroxide maximal surface
concentration and r2v is vanadyl electrochemical reduction
rate.

NO
OH

Analogously, the trivalent vanadium as vanadium
oxyhydroxide arises during the nitrogroup reduction to nitrosofragment. As in the case of tetravalent vanadium, the trivalent
vanadium compound is electrochemically reduced, yielding the
bivalent form. So, its balance equation will be described as:

V
OH
N
O

𝑑𝜔
𝑑𝑡
NO2
OH
O

1

= (𝑟1𝜔 − 𝑟2𝜔 )
𝛺

(3)

Here Ω is vanadium oxyhydroxide maximal surface
concentration and r2ω is its reduction rate.

V

The correspondent reaction rates may be described as:

N

𝑟1𝑣 = 𝑘1𝑣 𝑞(1 − 𝑣 − 𝜔)

(4)

O

𝑟1𝜔 = 𝑘1𝑣 𝑞(1 − 𝑣 − 𝜔)2

(5)

Fig. 3. Nitrogroup reduction
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𝑟2𝑣 = 𝑘2𝑣 𝑣 exp(−

2𝐹𝜑0

𝑟2𝜔 = 𝑘2𝜔 𝜔 exp(−

𝑅𝑇

)

𝐹𝜑0
𝑅𝑇

(6)

)

(7)

in which the parameters k are correspondent reaction rate
constants, F is the Faraday number, φ0 is the DEL potential
slope, related to the zero-charge potential, R is the universal gas
constant and T is the absolute temperature.
This case represents a typical case of an electroanalytical
system with hybridic reduction mechanism. Two
electrochemical stages are present and both of them may
provoke the electrochemical instabilities. Nonetheless, the
electroanalytical system is stable and efficient as shown below.

by
the
positivity
of
main-diagonal
elements
𝐹𝜑
2𝐹𝜑0
+𝜆𝑘2𝜔 𝜔 exp(− 0) and 𝜉𝑣 exp(−
) (positive main𝑅𝑇
𝑅𝑇
diagonal elements describe the positive callback). The
oscillations are expected to be frequent and of small amplitude,
being similar to the oscillations, observed in the case of sequent
and parallel electrooxidation(reduction) mechanism [19 – 21].
In order to analyze the steady-state stability, we apply the
Routh-Hurwitz criterion to the equation set (1 – 3). In order to
simplify the analysis, avoiding cumbersome expressions, we
introduce new variables, so the matrix determinant will be
described as:
−𝜅 − 𝛯 − 𝛸
|
𝛯
𝛿𝐺𝑀
𝛸

III. RESULTS AND DISCUSSION

2

In order to investigate the behavior of the system with 4nitroquinoline-N-oxide V(OH)2-assisted electrochemical
determination, we analyze the equation set (1 - 3) by means of
linear stability theory. The Jacobi functional matrix steady-state
elements may be described as:
𝑎11 𝑎12 𝑎13
(𝑎21 𝑎22 𝑎23 )
(8)
𝑎31 𝑎32 𝑎33
in which:
2

𝛥

𝑎11 = (− − 𝑘1𝑣 (1 − 𝑣 − 𝜔) − 𝑘1𝑣 (1 − 𝑣 − 𝜔)2 )
𝛿
𝛿
(9)
2

𝑎12 = (𝑘1𝑣 𝑞 + 2𝑘1𝑣 𝑞(1 − 𝑣 − 𝜔) )

(10)

𝛿
2

𝑎13 = (𝑘1𝑣 𝑞 + 2𝑘1𝑣 𝑞(1 − 𝑣 − 𝜔) )

(11)

𝛿

1

𝑎21 = (𝑘1𝑣 (1 − 𝑣 − 𝜔))

(12)

𝑉
1

𝑎22 = (−𝑘1𝑣 𝑞 − 𝑘2𝑣 exp (−
𝑉
(13)
1

2𝐹𝜑0

𝑉

𝑅𝑇

𝑎23 = (𝜆𝑘2𝑣 𝑣 exp(−

2𝐹𝜑0
𝑅𝑇

) + 𝜉𝑣 exp(−

)))

1
1

𝐹𝜑0
𝑅𝑇

)))

(15)

𝛺
𝛺

𝑅𝑇

(14)

𝑎31 = (𝑘1𝑣 (1 − 𝑣 − 𝜔)2 )
𝑎32 = (𝜉𝑘2𝜔 𝜔 exp(−

2𝐹𝜑0

))

1

𝛺

𝐹𝜑0
𝑅𝑇

) +𝜆𝑘2𝜔 𝜔 exp(−

𝑈+𝑌
𝑁 |
−𝑌 − 𝑃

(18)

Opening the brackets, we obtain the steady-state stability
condition, expressed as:
−𝜅(𝑈𝑌 + 𝐿𝑌 + 𝑈𝑃 + 𝐿𝑃 − 𝑀𝑁) − 𝛯(𝐿𝑌 + 𝐿𝑃 − 𝑀𝑁 −
𝛭𝑈 − 𝑀𝑌 − 𝑌𝑃 − 𝑌 2 ) − 𝑋(𝑈𝑃 + 𝐿𝑃 − 𝑀𝑁 − 𝑁𝑈 − 𝑁𝑌 −
𝑈 2 − 𝐿𝑈) < 0
(19)
Describing a reaction-controlled electroanalytical system
much more strait than for the analogous systems [19 – 21].
Nevertheless, if the DEL influences of the electrochemical
reactions are non-intense with the negativity of the
correspondent parameters M, N, L and P, which occurs within
the detection limit, the steady-state is warranted to be stable. In
this case, the linearity between the electrochemical parameter
and concentration is realized, defining the electroanalytical
efficiency of this system.
The monotonic instability in this system is possible, being
caused by the equality between the stabilizing influences and
the destabilizing one of the electrochemical process influences
on DEL. It is correspondent to the detection limit and its
condition may be described as:
−𝜅(𝑈𝑌 + 𝐿𝑌 + 𝑈𝑃 + 𝐿𝑃 − 𝑀𝑁) − 𝛯(𝐿𝑌 + 𝐿𝑃 − 𝑀𝑁 −
𝛭𝑈 − 𝑀𝑌 − 𝑌𝑃 − 𝑌 2 ) − 𝑋(𝑈𝑃 + 𝐿𝑃 − 𝑀𝑁 − 𝑁𝑈 − 𝑁𝑌 −
𝑈 2 − 𝐿𝑈) = 0
(20)

(16)

𝑎33 = (−2𝑘1𝑣 𝑞(1 − 𝑣 − 𝜔) −
𝑘2𝜔 exp(−

𝑈+𝑌
−𝑈 − 𝐿
𝑀

𝐹𝜑0
𝑅𝑇

))

(17)

It is possible to show that the oscillatory behavior for this
system is possible and it will be caused by influences of two
electrochemical stages on the double electric layer, described

This process may be applied to the electrochemical
determination of N-oxide in neutral media. Low pH values will
be more favorable for N-oxide reduction, but in this case will
be assisted by the redox pairs V2+/VO2+ and V2+/V3+. This
case will be described in our next works.
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IV. CONCLUSIONS

[16]

J. Penagos-Llanos, O. García-Beltran, J. Calderón et al., Electroanal.,
2019, https://doi.org/10.1002/elan.201800710

From the system with V(OH)2-assisted 4-nitroquinoline-Noxide it is possible to conclude that:

[17]

O. Stadnik, N. Ivanova, Y. Boldyrev, 218th Int. Electrochem. Soc.
Meeting. Abstract # 2240, http://ma.ecsdl.org/content/MA201002/38/2240.full.pdf Accessed at 11th of April 2019

[18]

22.Stadnik O. Synthesis, Electrochemical and Photoelectrochemical
Properties of the Oxide-hydroxide Compounds of Cobalt, Diss. Kand.
Chim. N. – Kyiv. – 2011

[19]

V.V. Tkach, Ya. G. Ivanushko, Iryna L. Kukovs´ka et al.,Revista
Química Hoy, 6(2016), 14

[20]

V. Tkach, S.C. de Oliveira, G. Maia et. al., Mor. J. Chem., 4(2016),
112

[21]

V. Tkach, S.C. de Oliveira, F.J. Anaissi et. al., Anal. Bioanal.
Electrochem., 8(2016), 1

In this case, despite of the major number of destabilizing
factors, the electroanalytical system is efficient.
The electroanalytical process is reaction-controlled;
The destabilizing factors are realized beyond the detection
limit;
The oscillatory behavior in this system is more probable than
for analogous ones, due to the presence of two parallel
electroanalytical scenarios.
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Abstract— Nowadays, most of the time is spent indoors, it is a
fact determined by many studies that the air quality of the interior
is more polluted than outdoors. With the conservation of energy,
the buildings with high air tightness have been designed, which
has led to a decrease in indoor air quality in buildings with
insufficient ventilation. With indoor air quality falling below
accepted values, symptoms may occur in building users. With
energy conservation coming to the fore, this causes a decrease in
indoor air quality in buildings with high air tightness, in buildings
with insufficient ventilation. Symptoms can occur in the users of
the structure together. Pollutants that reduce indoor air quality
are CO2, aerosols, particles and volatile organic compounds.
These pollutants can be released from many sources, such as
building materials, adhesives and paints or cleaning materials. It
releases the volatile organic compounds with the highest
acceleration, and then decreases against time, especially since the
building materials installation reduces the air quality of the space
and can harm human health if exposed to it for a long time. In this
context, the study aimed to identify the volatile organic
compounds released in the interior space since the installation of
the laminate flooring, which is frequently used as a floor covering
in the residences, and to question the compatibility of the
certificates created for various indoor quality with the threshold
values. For the field study, a residential building in Safranbolu
has been selected and the time-dependent volatile organic
compound values have been determined since the installation of
the laminate flooring.

Keywords— laminate parquet, volatile organic compounds,
indoor air quality

I. INTRODUCTION
Today, due to the high level of impermeability of building
materials used in building construction systems, contaminants
from building materials can remain indoors longer and can
threaten user health. For this reason, indoor air quality (IAQ)
has become even more important as the pollutant
concentrations in the interior are higher than the outdoor
environment [1]. According to American Protection Agency
(EPA) data, people are exposed to 2-5 times more pollutants in
closed areas [2, 3]. In addition, according to the American
Environment and Conservation Organization (USEPA) data,
indoor air is 70 times more polluted than outdoor air, and
people working indoors are at a higher risk than people

working outdoors. According to the data of the American
Allergists Association, the occurrence and spread of the disease
is due to the low level of indoor air quality by 50% [4].
In addition to providing shelter in the building, it is
important that the physical indoor conditions offered to the user
are compatible with the physical and mental health [5].
Considering these data, indoor air pollutants can be caused by
the building materials, cleaning products or tobacco that make
up the interior of the building. Especially, the use of wrong and
unhealthy building materials in the building may affect the
health of the user for a long time due to the continuity of using
these materials. After the initial installation of building
materials, a large amount of volatile organic compounds are
emitted. These pollutants then decrease depending on time and
ventilation but can remain in the indoor air for a long time.
Therefore, high ventilation amount of the building is required
in the period after the installation of the building materials.
In this study, after the installation of laminate flooring in a
selected residential building in Safranbolu, the amount of total
volatile organic compounds (TVOC)s released by the material
was measured and the observed change in the amount of
TVOCs depending on time was examined.
II. BUILDING MATERIALS AND IAQ
Building materials can threaten the natural environment and
human health throughout its life cycle [6]. As a result of the
harmful emissions released by the building materials during the
use phase above the threshold values, one of the illnesses
associated with the building, 'Sick Building Syndrome (SBS)'
may occur. Sick building syndrome occurs when the materials
used in the building and physical conditions have negative
effects on the user's health. Although users get rid of this
syndrome when they leave the building, these symptoms can
become permanent if the patient spends a long time in sick
buildings.
Building materials have an important share in indoor air
pollutant sources. Polymeric building materials such as vinyl
coating, plastic-based wall covering material, nylon carpet,
thermal insulation material, paint, varnish and membrane cause
UOB emissions that can significantly affect indoor air quality
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[6-11]. In addition, the source of pollutants such as lead,
furniture used, formaldehyde, carpets, biological material and
powders, old floor coverings, asbestos paints and wood
preservatives, organic gases, lead-based paints can be given as
examples [12].

Table 2. Other materials that make up the interior surface are
given in Table 3.

A. IAQ
Indoor air pollutants are CO2, volatile organic compounds,
particulates and various aerosols. These pollutants are
classified according to their particle size, gas or granular
structure and phase status [13]. It is possible to evaluate these
pollutants in the environment under two main headings as
outdoor and indoor air pollutants. External source pollutants
can be said as hydrocarbons, radon and combustion gases in
general. Pollutants originating from the internal environment
can be gases released from building materials, human activities
and biological pollutants [14,15]. In addition, the temperature
and humidity values that create indoor comfort can increase the
effectiveness of pollutants and biological pollutants [16,17].
For this reason, the humidity value recommended by ASHRAE
is between 40-60% [18]. The threshold values of the pollutants
present in the indoor air may differ depending on the country
and institutions (Table 1). In studies conducted, it is stated that
the indoor pollutants being above the threshold values cause
many disorders such as headache, nausea and respiratory
infections [19].

Fig. 1 Production phases of the laminate flooring

TABLE VII
PROPERTIES OF THE LAMINATE FLOORING
Platinium Rustique Oak 32 AC/4
Dimensions
1.380-190-10mm
Surface Wear Class
AC4-32
HDF Density
900kg/m3 +-20kg/m3
Taber EN 438
>2000 Cycle
Press Sheet Depth
50-75 micron
Suture
Suture with 4 sides
TABLE III
PROPERTIES OF THE ROOM COMPOUNDS
Building Element
Wall
Ceiling
Door
Window

TABLE V
THRESHOLD VALUES FOR INDOORAIR POLLUTANTS
Parameters
CO2
(ppm)
TVOCs
(ppm)
Temp.
(°C)
Hum.
(%)
PM 10
(μg/m3)
PM 2.5
(μg/m3)

USEPA

WHO

WSHD

ASHRAE

HONG
KONG

1000

1000

1000

1000

800

3

1-3

1-3

-

-

22.525.5

22.525.5

22.525.5

22.5- 25.5

22.525.5

<70

<70

40-70

30-60

40-70

150

150

-

<75

<75

35

-

-

-

-

Material
Plastic based interior paint
Water based ceiling paint
Wood MDF
PVC

B. Method
Within the scope of the study, a control group was formed
by measuring VOCs 3 times before the installation of laminate
flooring in a room of the house, which is under construction in
Safranbolu. This room, which has an area of 12 m2 on the 3rd
floor in the north facade, has a 100*140 cm window on the
north facade and a 90*210 cm door on its inner wall. Schematic
plan and measurement locations of the selected house and room
are given in Figure 2.

III. MATERIAL AND METHOD
A. Material
In the study, the VOCs values released by the laminate
flooring of the laminate parquet flooring given in Table 2 have
been determined depending on the time. Laminate flooring,
consists of 4 layers: balance paper, HDF board, decorative
paper and overlay. Due to the additives used in combining
these materials, VOCs are released extensively, especially
during the initial production (Figure 1). Technical
characteristics of the selected laminate flooring are given in

Fig. 2 Selected residential block and schematic plan of the room
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As of the completion of the laminate flooring installation
processes, the room door was closed and leaks were tried to be
prevented. Temperature, humidity and TVOCs values were
measured 3 times in 3 regions of the selected room according
to the determined time intervals. The data obtained were
determined by evaluating in SPSS Statistic 22. Information
about the measurement device and measurement periods are
given in Table 4.
TABLE IV
MEASUREMENT INFORMATION
Schedule
Measuring time
Measured Parameters
Measurement Frequency
Measurement Site
Measuring Device 1
Measuring Device 2

0., 24.,48.,72.,96.,120. hours and
7.,14.,21. and 28. days
13.00-14.15
Temperature, Humidity, VOCs
3 times in 15 minutes
3 point
Extech CO250 (CO2,Temperature and
Humidity meter)
Extech VFM 200 (TVOCs meter)

IV. FINDINGS
TVOCs value for the control group was measured as 1.61
mg/m3 before the laminate flooring installation, while this
value was measured as 2.54 mg/m3 after the installation was
completed. Therefore, it is possible to say that after the
installation of laminate flooring, an intense release of VOCs
occurs. The amount of TVOCs, which showed a decreasing
acceleration in the measurements made in the days after the
installation, decreased rapidly in the first 2 days, while in the
following days the measurements decreased more slowly. The
amount of TVOCs in the interior remained above 2 mg/m3 for
5 days. The pre-installation value was only reached after 4
weeks (Figure 3). Measurement results of 28 days after the
installation phase of laminate flooring are given in Table 5.
TABLE V
RESULTS FOR LAMINATE FLOORING
Measurement
Time
Control
Measurement
0. hour

TVOCs
(mg/m3)

Temperature
(°C)

R. Humidity
(%)

1.61

10.2

78.1

2.54

10.6

71.1

24. hour

2.23

9.8

77.5

48. hour

2.15

10.6

70.1

72. hour

2.07

11.6

70.0

96. hour

2.02

11.8

65.8

120. hour

1.91

12.3

64.1

7. day

1.83

11.7

67.2

14. day

1.76

3.5

71.4

21. day

1.71

5.7

66.3

28. day

1.50

7.7

73.9

Fig. 3 TVOCs values for laminate flooring during 28 days

V. CONCLUSIONS
Building materials, which is one of the factors affecting
indoor air quality, can release VOC at high rate after
installation and with a decreasing acceleration afterwards. In
this context, in this study the average TVOCs values released
by the laminate flooring material in the 28 days’ period before
and after the installation were determined. TVOCs value was
measured as 2.54 mg/m3 after the installation was completed.
Therefore, it is possible to say that after the installation of
laminate flooring, an intense release of VOCs occurs. In
addition, the pre-installation value was only reached after 4
weeks.
Increasing pollutant concentrations in the internal volumes
has been proven by scientific researches that cause health
problems such as headache, nausea and respiratory infections.
So, in the light of the measurements, it can be said that when
the building materials are first installed in the building, the
interior environment must be well ventilated for a long time.
Considering the damages of the subject to human health and
the environment, it is important to choose the appropriate
production process and material content in order to keep the
emission values released by the building materials to the limit.
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Abstract— In recent years, in addition to the private sector,
public institutions have played an active role in the installation of
Solar Power Plant (SPP) in Turkey. In the study, it was planned
to install SPP on roof of 5 faculty buildings within the Karabük
University Iron and Steel Campus and simulation was realized
with PV-SOL software. According to the results, approximately
27.18% of the university's electrical energy demand is provided
by SPP after installation, while the return on investment is
approximately 4.45 years. Thus, it will be possible to benefit from
this system during the warranty period of the panels after the
amortization period is over.

MW at the end of 2017 [8]. The solar energy potential of
Karabük province is shown in Fig. 1 [9].
According to the Fig. 1, the northern part of Karabuk
province is approximately 1400-1450 kWh/m2-year while the
southern parts are 1450-1500 kWh/m2-year. In the SPP and
biomass power plant studies for Karabuk province, it was
observed that the return on investment for the plants was
reasonable [10,11]. Also studies showed that wind speeds are
reasonable for wind power plants in areas close to the Karabuk
city center [12].

Keywords— Solar power plant, simulation, economic evaluation,
technical evaluation, investment

I. INTRODUCTION
Demand for electricity energy is increasing in Turkey and in
World. The majority of this demand is provided by fossil fuels
such as oil and natural gas [1]. As the fossil fuels are consumed
and their damages increase, alternative energy sources come
into prominence [2]. Due to the fact that renewable energy
sources (RES) are considered as an alternative to fossil fuels,
many theoretical and practical studies are carried out [3]. It is
possible to meet the energy demand without harming the nature
and people by means of RES [4].
Turkey is very efficient in terms of solar energy potential.
According to the Atlas of Solar Energy Potential prepared by
Ministry of Energy and Natural Resources, the insolation
duration is 2737 hours annual and the insolation amount is 1527
kWh/m2 annual in Turkey. These values indicate that solar
energy is an important energy source for our country [5]. The
maximum SPP capacity in the world belongs to China,
Germany, Japan, USA and Italy respectively. While China,
Japan and the USA displayed significant capacity increase
performance, In terms of SPP capacity per capita, Germany
ranked first in 2015 [6,7]. Installed power of SPP in Turkey has
been increasing in recent years. At the end of 2016, while the
installed capacity of SPP was 832.5 MW, it increased to 3402.8

Fig 1. Solar Energy Potential of Karabük Province

In our study, simulation study of SPP installation is
performed on the roof of 5 faculties/high schools in Karabük
University Campus in Karabük Province. In this context, SPP
is connected to the distribution board of the buildings directly
and connected to the grid via low voltage. PV-SOL Expert was
used as simulation program in this study.
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II. MATERIALS AND METHODS
A. Utilized Software
PV energy simulation programs with different features are
available worldwide. These programs are frequently preferred
in both academia and the market in order to make preinvestment estimates. The most widely used and preferred of
these simulation programs are; PV-SOL [13], PV Syst [14],
HOMER Pro [15], RETscreen [16] and System Advisor Model
(SAM) [17].
In our study, PV-SOL Expert program was utilized for SPP
simulation in the campus area. In the PV-SOL program, design
facilities such as 3D building design, positioning a number of
objects that may cause shadowing, tilting the panels in the
desired direction according to the desired angle provide great
convenience for the user. The PV-SOL software receives
meteorological data such as solar radiation and air temperature
from the METEONORM software. PV-SOL can also make
economic calculations, if economic parameters such as tariff
guarantee, interest, electricity kWh cost, investment cost are
initialized.

Fig 2. SPP installation areas on campus

Figure 3 shows the simplified flow chart of SPP. In the
figure, the definition of "MDB" means the abbreviation of
"main distribution board" and each MDB is located in the
building entrance. All PV systems supply the same AC Bus.

B. Details of Design
With the continuous development of technology, the solar
panels available in the market also vary. In our project, 275W
polycrystalline photovoltaic panel has been selected since the
shortest supply time and most commonly used panel is the
275W panel in market. In order to reduce the effect of shading,
panels exposed to the same amount of shade are integrated in
the same order. Therefore, 3 different inverters with 20 kW, 50
kW and 60 kW power was selected. These inverters have 2 and
4 MPPT inputs.
The locations where SPP will be established within the
Karabük University Iron and Steel Campus are shown in Fig.
2. Number 1 is the Faculty of Technology, number 2 is the
School of Foreign Languages, number 3 is the Sports Hall,
number 4 is the Faculty of Economics and Administrative
Sciences and the number 5 is the Faculty of Theology.

Figure 3. Simplified flowchart of SPP

Table 1 shows the DC and AC power of the panels installed
on the roof according to Faculties. DC power is obtained from
the total power of the panels. AC power is the total installed
power of the inverters.
TABLE I
DC AND AC POWERS ACCORDING TO FACULTIES
Faculties
Faculty of Technology
School of Foreign
Languages
Faculty of Theology
Faculty of Economics
and Administrative
Sciences
Sports Hall
TOTAL

77

DC Installed
Power (kWp)
312.4

AC Installed
Power (kWe)
300

269.5

244

116.325

96

330.55

300

54.45
1083.225

50
1000

TABLE III

Table 2 shows the numbers and installed power of panels
according to the direction. Accordingly, most panels are located
in the south direction and their total installed power is 435,875
kWp. The total installed power of all directions in the rooftops
is 1083.225 kWp.

ENERGY PRODUCED FROM UNIT POWER AND PRODUCED TOTAL ENERGY
ACCORDING TO THE DIRECTIONS

TABLE II.

South
North
East
West
South-75° inclined
West-75° inclined

PANEL NUMBERS AND INSTALLED DC POWERS ACCORDING TO DIRECTIONS
Direction

Number
Panels

South
North
East
West
South-75°
inclined
West-75° inclined
TOTAL

of

PV

Installed
(kWp)

1585
678
533
735

435.875
186.45
146.575
202.125

132

36.3

276

75.9
1083.225

Power

III. RESULTS
In this section, the results are evaluated both technically and
economically. The design of the system affects both the amount
of energy produced and the economic parameters such as return
on investment. More energy can be produced from unit kW
power with higher angle, but tilted equipment must be placed
under the panels to increase the angle. Using of this equipment
increases investment cost. In addition, high-slope designs cause
shading. Designs with fewer panels are considered to overcome
shadowing in roof projects. Such designs lead to less electricity
generation. For this reason, we opted for the design with lower
costs and more energy, although the yields were a bit low.

1383.5
1214.8
1298.1
1304.3
975.1
532.7
TOTAL

Total
Energy
Produced According
to Directions (kWh)
603033.063
226499.46
190269.01
263631.637
35396.13
40431.93
1359261.23

Since the number of panels in each faculty is different, the
amount of energy produced annually is different. Besides, since
the number of panels located according to the directions in each
faculty is different, the amount of energy produced from unit
power varies. The most efficient area is the PV panels located
on the roof of sport hall, while the least efficient area is the
Faculty of Economics and Administrative Sciences, which is
located 75° on the south and west.
TABLE IV
AMOUNT OF ENERGY PRODUCED ACCORDING TO THE FACULTIES
Annual Energy
Produced (kWh)

Faculties
Faculty of Technology
School of Foreign
Languages
Faculty of Theology
Faculty of Economics
and Administrative
Sciences
Sports Hall

A. Technical Evaluation
Table 3 shows the energy produced from unit power
(kWh/kWp) and the total energy produced (kWh) according to
directions. The calculations were made based on the panels
located in the faculties according to directions. Since the roofs
of the faculties usually have 7 degrees of slope, these angles are
taken into account when calculating. According to the energy
generated from unit power, PV panels on south direction have
the highest efficiency, while the PV panels on westward and
75° inclined have the lowest efficiency. When the total amount
of energy is taken into consideration, the maximum energy is
obtained from the south-facing panels with 603033.063 kWh,
while the minimum energy is obtained from the southern panels
inclined 75° with 35396.13 kWh.

Energy Produced From
Unit Power (kWh/kWp)

Directions

410165.085

Energy Produced
From Unit Power
(kWh/kWp)
1312.95

344931.95

1279.89

156536.077

1345.678

372296.54

1126.294

75331.575

1383.5

B. Economic Evaluation
Table 5 shows the amortization period of the system. The
electricity kWh fee in the table is the unit price of the electricity
consumed by the university and the annual production amount
is the values obtained in the simulation results. Thus, if the
university is net off on kWh with the electric distribution
company, it will save TL 819635 annually. On the other hand,
if the cost of the system is considered as 3648000 TL, the
amortization period is 4.45 years.
TABLE V
AMORTIZATION PERIOD
Cost
(TL)
3648000
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Electric
kWh
Charge
(TL)
0.603

Annual
Production
(kWh)

Annual
Income
(TL)

Amortization
period (year)

1359261.23

819635

4.45

Table 6 shows the annual electricity consumption of the
university, the annual production of 1 MW system and the
relationship between production and consumption. According
to this, 27.18% of the 5 MWh consumption of university is met
by SPP.
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TABLE VI
ANNUAL CONSUMPTION OF THE UNIVERSITY AND THE RATIO OF
PRODUCTION TO CONSUMPTION

Annual consumption
of the university
(MWh)
5

Annual Production
(kWh)

Ratio of production
to consumption

1359261.23

%27.18

Due to the high number of panels at different angles facing
different directions in roof installations, inverters with more
MPPT should be used. Thus, if the PV panel-MPPT connection
is made according to the angles and directions, the efficiency is
increased.
In SPP installations, transformers are generally required.
However, as we did in the project, if there is a low voltage
connection point at a close location, it is more reasonable to
connect directly to the 3 phase low voltage. In this way, the cost
of transformer and wiring between transformer and SPP is
avoided. Thus, the cost, labor and construction time of the SPP
are shortened.
The increase in the electricity purchase charge every year
provides an advantage in terms of return on investment for the
power plants that are install to net off rather than selling the
generated electricity. In our study, approximately 27.18% of the
university's electrical energy demand is provided by SPP after
installation, while the return on investment is approximately 4.45
years.
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Özet--Süper kritik su, suyun kritik basınç ve sıcaklık
noktaları üzerine çıkıldığında oluşur. Bu durumda suyun
polaritesi gibi bazı özellikleri değişmekte ve içinde organik
maddelerin çözünebilme kabiliyeti yükselmektedir. Suyun
süper kritik şartlarda yoğunluk, dielektrik sabiti, vizkositesi
ve iyonlaşma özellikleri çok değişir. Süper kritik sularda
(374°C ve 221 bar) uygulanan ileri oksidasyon prosesine
süper kritik oksidasyon (SKSO) denilmektedir ve 1980’den
sonra geliştirilmiştir. Bu sistemlerin temel kullanım amacı
yüksek organik yüke sahip, zor ayrışabilir ve biyolojik
olarak parçalanamayan kirleticilerin kısa sürede
giderilmesidir. Sucul ortamlardan organik maddelerin
giderim verimi %99.9 seviyesine kadar çıkabilmektedir.
Organik maddlerin kısa sürede parçalaması, yüksek gidrim
oranları, yüksek ekzotermik reaksiyonlardan enerji geri
kazanımı ve yan ürenlerinin az olması gibi birçok
avantajları SKSO sistemlerini umut verici bir alternatif
kılmaktadır. Bu çalışmada süper kritik suyun özellikleri
(SKS), süper kritik oksidasyon (SKSO) sisteminin fenol,
amoksilin, siprofloksasin gibi dirençli mikrokirleticilerin
arıtımında kullanımı; enerji/materyal geri kazanımında
kullanılması üzerine yapılan çalışmalar araştırılmıştır
Anahtar kelimeler: Süper kritik
mikrokirletici, arıtım, geri kazanım

su,

SCWO is the treatment of wastewater in a short time having
high organic loads including biologically refractory
compounds. Removal of organic substances from aquatic
environments can reach up to 99.9%. Disintegration of
organic substances in a short time, high removal efficiencies,
heat recovery from the high exothermic reaction and the low
concentration of by-products make it a promising
alternatives for wastewater treatment. In this study, the
literature overview on supercritical water (SCW) properties,
application of supercritical water oxidation (SCWO)
systems on the treatment of some refractory micropollutants
such as phenol, amoxicillin, ciprofloxacin and for
energy/materials recovering studies were investigated.
Keywords: Supercritical water, oxidation, micropollutant,
treatment, recovery

I. SÜPER KRITIK SU (SKS)

Süper kritik su, kritik basınç ve sıcaklık noktalarının
üzerine çıkıldığı zaman gerçekleşir. Bu durumda su;
hidrojen bağların azalması, düşük viskozite, sıfır yüzey
gerilimi, küçük dielektrik sabitleri, kontrol edilebilir
oksidasyon, ayrışma sabiti ve çok iyi taşıma özellikleri gibi benzersiz
özellikler sergilemektedir [1].

Abstract--Supercritical water occurs when the water
reaches above critical pressure and temperature points. In
this case, some properties of the water such as polarity have
been extremely changed and the solubility of the organic
substances become higher. When water is in supercritical
conditions, density, dielectric constant, viscosity and
ionization properties vary greatly. Supercritical oxidation
(SCWO) was developed around the 1980s and known as
advanced oxidation process applied in supercritical water
conditions (374°C and 221 bar). The main usage purpose of

Süper kritik şartlarda suyun polaritesi azalırken çok iyi bir
apolar solvent haline gelir. Benzen ve heptan gibi [2] organik
maddelerle çok iyi şekilde karışım yapılabilir. [1, 3]Süper kritik
su, oksijen ile tam karışım sağlayabilir ve homojen bir reaksiyon
ortamı oluşturabilir. Bu ortam oksijen veya hidrojen peroksitin
oksidasyon ajanı olarak kullanılarak organik maddelerin okside
edilmesi için idealdir. [3].

]5[’a göre suyun organikleri çözebilme yeteneği statik
dielektrik sabiti ile değişir. Sıcaklık 25°C iken benzen
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biraz çözünür (ağırlıkça %0.07), sıcaklık 200-500 4) Süper Kritik Suyun İyonlaşması
aralarında iken tam bir şekilde çözünmektedir. Diğer
Suyun (T = 25°C, ρ = 0.1 MPa) iyonlaşma sabiti 10-14
hidrokarbonlar da benzer çözünme davranışları
iken
kritik altı bölgede (Kw =10-11.4, T = 320°C , ρ = 25
sergilemektedir.
MPa) bu değer 10-11’e yükseldiği, ancak süper kritik
A. Süper Kritik Suyun Özellikleri
bölgede ( Kw = 10-20.9 , T = 420°C, ρ = 25 MPa) azaldığı
gözlenmiştir [8]. Mylapilli ve Reddy (2019)’göre
1) Süper Kritik Suyun Yoğunluğu
iyonlaşma kritik altı bölgede ortalama 10 -14’ten 10-12’ye
-18
Yukarıda açıklandığı gibi süper kritik su apolar yükselir; süper kritik bölgede ise bu değer 10 ’e
yapıdaki yoğun gaz gibi davranır ve çözme özelliği düşük düşmektedir. Sıcaklık 450°C ve basınç 25 MPa (süper
-21.6
polariteli organik solventlere benzemektedir. SKS azot, kritik bölgede) iyonlaşma ortalama değerden 10
değerine
azalmaktadır
[6].
oksijen, heliyum ve karbon dioksit gibi gazlar ile tam
karışım sağlamaktadır. Diğer taraftan inorganik tuzlar
Süper kritik suyun sıvı ve gaz rasında ayalanabilir
neredeyse çözünmez hale gelmektedir [2-5]. Süper kritik özelliklere sahip, organikler ve gazlar ile homogen bir
şartlar sıcaklık 374°C ve yoğunluk 300 kg/m3 iken ortam olması, hızlı kinetikleri, kararlı reaksiyon ortamı
gerçekleşir ]5[. Normal şartlar altında suyun yoğunluğu olması, organik bileşkler için hidroliz reaksiyonu ve
1000 kg/m3 iken süper kritik şartlarda bu değer 100 kg/m3 inorganik bileşikleri çöktürmesi gibi nedenlerden dolayı
seviyesine kadar düşebilir [4]. Tipik bir (SKSO) çevre teknolojilerinde kullanılması umut verici bir
prosesinde 27.6 MPa basınçında ve 375°C sıcaklığında uygulama olarak değerlendirilmektedir [8].
suyun yoğunluğu 538 kg/m3 iken, sıcaklık 450°C olursa
yoğunluk 128 kg/m3’e düşmektedir [6]. Suyun yoğunluğu B. Süper Kritik Su Oksidasyonu (SKSO)
ortalama olarak 1000 kg/m3 iken kritik altı şartlarda 625
Süper kritik akışların teknolojileri 1980’lerin
kg/m3 ve süper kritik şartlarda 108 kg/m3 olmaktadır [7]. civarlarında geliştirilmiştir [8]. Bu teknoloji geniş şekilde
2) Süper Kritik Suyun Statik Dielektrik Sabiti (SDS)
Suyun statik dielektrik sabiti (SDS) hidrojen bağlarının
ölçümüdür
ve
suda
ki
polar
moleküllerin
karakterizasyonunu açıklar [6]. SDS değeri oda
sıcaklığında 80 F/m iken, basınç 25 MPa olduğunda
(kritik bölge yakınında) 5-10 değerlerine düştüğü,
sıcaklık 450°C ve daha yüksek olduğunda bu sabitin
değeri 1-2 F/m aralarında olduğu rapor edilmiştir [4, 6,
8]. Başka bir çalışmada; sıcaklık 130°C iken yoğunluğun
900 kg/m3 ve SDS’nin 50 F/m civarına düştüğü, sıcaklık
200°C olduğunda yoğunluğun 800 kg/m 3 ve SDS’nin 25
F/m değerine düştüğü, kritik şartlarda ise SDS’nin 5 F/m
civarına düştüğü bildirilmiştir [5]. Normal sıcaklık ve
basınç şartlarında (25°C , 01 MPa) SDS değeri 78.5 F/m
iken kritik altı bölgede (350°C , 25 MPa) 14.07 F/m
değerine ve son olarak süper kritik bölgede ( 450°C ,
25MPa) 2 F/m’ye düşmektedir [7].

kullanılan zararlı, maliyeti yüksek olan, zor ayrışabilir ve
biyolojik olarak ayrışmayan kirleticileri gidermek için
geliştirilmiştir. Süper kritik suyun özelliklerine
dayanmaktadır [3, 8]. Süper kritik oksidasyon: suyun
kritik noktalarından (374°C ve 221 bar) daha yüksek
noktalara yükselerek gerçekleşir [9]. Bu sistemler atık su
ve çamur arıtımlarında yaygın şekilde kullanılmaktadır
(Loppinet-Serani et al., 2010).
SKSO kısa zamanda (< 1 dk) ve çok hızlı bir şekilde
organikleri parçalar ve parçalama etkisi (> %99.99)’dur.
Oksidasyon sıcaklığı yakma sıcaklığından daha düşüktür
ve ana ürünleri su, karbon dioksit ve moleküler azottur [8,
10] Genelde SKSO sisteminde ;
•
•
•
•

3) Süper Kritik Suyun Viskozitesi Ve Difüzyonu

Numune hazırlama ve basınçlama
Reaksiyon
Tuz ayırma,
Sıcaklık geri kazanımı ve basınç olmak üzeri
organik maddelerin parçalanması bu
aşmalarda gerçekleşir [3]

Süper kritik suyun difüzyonu kritik şartlarda yüksek
ve viskozitesi düşüktür [3]. Kritik altı bölgede viskozite
0.89 MPa.s değerinden 0.072 MPa.s değerine düşmekte
Süper kritik su oksidasyon teknolojisini umut verici
ve 450°C sıcaklığında süper kritik bölgede 0.028 MPa.s kılan avantajları:
değerine düşmektedir [7][4].
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•
•
•
•
•
•

Organikleri hızlı bir şekilde imha etmesi
Yüksek giderim imkanı
Reaksiyon iyi şekilde kapatılması
Yüksek ekzotermik reaksiyonlardan sıcaklık
üretimi
Şekil 1. Tipik süper kritik su oksidasyon prosesi [13]
Temiz üretim
C. Atık Arıtımında Süper Kritik Oksidasyon (SKSO)
Kullanılabilir son üründür
Kullanımı

Bu teknolojinin dezavantajları ise korozyon arıtma
esnasında oluşan asitlerden dolayı (halojenler, sulfur yada
fosofr gibi) gerçekleşmektedir. Tuz biriktirme, tıkanma
tuz birikimlerinden dolayı gerçekleşmetedir. Yüksek
enerji tüketimi ve işletme maliyetleridir [1, 11] Korozyon
ve tuz biriktirme bu sistemin en büyük dezavantajlarıdır
onların üstünden gelebilmek içlin farklı (SKSO)
reaktörleri tasarlanmıştır.Bunlar:
•
•

•

•

Borulu reaktörler
Tank reaktörler (tuzları çözebilmek için tankın üst
kısmında reaksiyon bölgesi ve alt kısımda ise
soğutma bölgesidir)
Sızdırmalı duvar reaktörü ( duvarda tuzların
birikmesini önlemek için suyla gözenekli iç boru
bulundurur)
Soğutmalı film reaktör (suyu büyük miktarlarla
eşeksenli bir şekilde girişini sağlar ve duvar
soğutmaktadır) [3]

SKSO sistemleri nemli hava oksidasyonu (NHO) ve
yakma sistemleri ile sıcaklık (°C), basınç (bar) ve zaman
(dk) açısından başka sistemler ile karşılarştırırsak nemli
hava oksidasyonunda sıcaklık 150-300°C arasındadır.
Süper kritik su oksidasyon sisteminde ise 500-650°C [12]
yakma sisteminde sıcaklık 800-1100°C olmaktadır [5].
Basınç bakımından ise (NHO) 10-200 bar , (SKSO)
sistemlerinde bu değer 200-1000 bar yükselir yakma
sisteminde ise 1 bar’a düşer. Zaman faktöründe (NHO)
10-100 dk olup (SKSO) sistemlerinde 1s – 100s [12]
değerine düşer yakma sisteminde ise 0.10s değerinde
düşmektedir [5].

1) Atık Su Arıtımında SKSO Kullanımı
SKSO en çok kullanıldığı alan atık suların arıtımıdır.
Mylapilli and Reddy (2019)’da farmasötik suları kritik ve
kritik altı şartlarda arıtımını çalışmıştır. Kritik altı şartlar
(T > 250-370°C) ve basınç (20-25 MPa) 60 dk’da ve
oksidasyon ajanı H2O2 olarak ayarlanmıştır. Aynı sular
kritik şartlarda (T 400-500°C , ρ 23 MPa) 60s’de arıtımı
yapılmıştır. Kritik
altı şartlarda %80 giderim
sağlanmıştır.Kritik şartlarda kirleticilerin giderimi oranı
ise %97.8’e yükselmiştir. Farmasötik suların arıtımında
optimum (SKSO) şartları oksidasyon katsayısı
(oksidasyonun
gerçekleştirmesi
için
gereken
stokyometrik oksidan miktarıdır) 2, sıcaklık 550°C,
basınç 23MPa ve 60s sonucuna varılmıştır. Diğer bir
araştırmda yüksek sertliğie sahip kokan suların arıtımı
yapılmıştır. Kokan suların numuneleri Çin’de bulunan bir
tesisten alınmıştır ve bu sular FG5, FG12 olarak
bilinmektedir. Suların karakterizasyonu ve sıvı haldeki
kirleticileri amonyum nitrojen (NH3-N), fenol, kimyasal
oksijen ihtiyacı (COD) ve toplam tuz olarak
bilinmektedir.
Numunelerden
kaynaklanan
su
birikimlerini önlemek için 360-370°C sıcaklıkları
arasında ön ısıtmaları yapılmıştır ve sonra tuz ayırıcıya
gönderilmiştir. Hidrojen piroksit H2O2 (oksidan)
reaktörün sıcaklığına ısıtılması yapıldıktan sonra
reaktörün girişinde iki akımı karıştırılıp reaktöre
verilmiştir. Sonuç olarak fenol ve COD (SKSO)
proseslerinde kolayca ayrışabilir. Fenol hemen hemen
temamen ayrışırmıştır ve
COD dönüşüm oranı
ise %97.5’ten daha yüksek oranlara ulaşılmıştır.
Kirleticilerin giderimi (T 650°C, ρ 25MPa ve 24s)
şartlarında sağlanmıştır [10]. Fenol ve 2,4-dinitrofenol
atık sulardan gideriminde ise fenol arıtımı için (ρ 25 MPa ,
T 666-778 k) reaktörde kalma süresi 40s ve % 0-34
oksijen ilavesi ile gerçekleşmiş ve ayrışma
oranı %94’ten %99.98’e yükselmiştir. TOC ayrışma oranı
bu şartlarda %75’ten %99.77’ye olmuştur. Dinitrofenol
durumunda ise iki çözelti ilki %2.4 (ağırlıkça) 2,4-DNP
ve %2.1(ağırlıkça) amonyum sülfat hazırlanmıştır.
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Giderim 43 saniyede, 25MPa, 780 k ve büyük oksijen
ilavesi ile yapılmıştır. Elde edilen ayrışma oranları DNP
için %99.9996 ve TOC için %99.92 tespit edilmiştir.
İkinci çözelti ise %2.26 (ağırlıkça) 2,4-DNP ve amonyak
ile hazırlanmıştır; giderimi ise 24.5 MPa, 742-813k
ve %67’ye kadar varan oksijen ilavesi ile gerçekleşmiştir.
Sonuç olarak 2,4-DNP ayrışması %99.9996 açıklanmıştır.
TOC ise %98.98’den %99.98’e ulaşmıştır; amonyak
ayrışması ise %15’ten %50’ye yükselmiştir [14]. SKSO
zehirli klorlu kimyasallar poliklorlu bifeniller PCBs [15],
klorofenol ve klorobenzen [16], proses atık suları, DDT
pestisit, bakteri dioksin ve farmasötik sular gibi toksik
organik maddelerin gideriminde yüksek etkileri
bulunmuştur [13]. Koo ve arkadaşları (1996)
çalışmasında yeni (SKSO) tasarımı ile fenol arıtımında
kullanımında, tasarımda ön ısıtıcı, numunelerndirici ve
bağlantı düzenekleri bulunup süper kritik suda fenol
oksidasyonu için adapte edilmiştir. Fenol giderim deneyi
380-400°C,190-270 atm, %100-%1750 oksijen ilavesi ve
fenolun 8.8mM giriş konsantrasyonu ve reaktörde 12120s kalma süresi ile gerçekleşmiştir. Sonuç olarak fenol
ayrışması %11’den %99’a yükselmesi tespit edilmiştir.
Xu ve arkadaşları (2015)’te yaptığı çalışmada ( COD =
66.300 mg/L, NH3-N0 = 210 mg/L, TN0 7300 mg/L, Renk
= 400, Tuz miktarı = 114.600 mg/L, Klorid içeriği = 5700
mg/L, PH:10.55) özelliklere sahip pestisid atık suların
süper kritik su oksidasyonu ile giderimi yapılmıştır.
Giderim kesikli reaktörde oksijen oksidant OK = 3
(oksidant katsayısı), sıcaklık 600°C, basınç 30 MPa, 2 dk
şartlarında gerçekleşmiştir. XCOD % 99.42, XTN % 86.70
giderim oranları elde edilmişken toplam organik
karbonun %92’si ağırlıkça ve toplam azotun % 86.70’i
ağırlıkça CO2 ve N2 dönüşmüştür. Ağır PCB kontamine
olmuş mineral transförmüter yağı 539°C, %350 oksijen,
241 bar ve % 50 ağırlıkça endüsteriyel çözeltiden
hazırlanan %8 ağırlıkça H2O2 oksidan olarak kullanıp
süper kritik su oksidasyonu ile toplam organik karbon
giriş konsantrasyonu 858 ppm iken çıkış konsantrasyonu
3.8 ppm olup % 99.6 giderimi verimi sağlanmıştır. Aynı
çalışmada ayın maddenin giderimi farklı oksidasyon
şartlarında (558°C, %400 oksijen, 14.2s, 241bar, aynı
oksidan, TOC giriş konsantrasyonu 775 ppm, çıkış
konsantrasyonu 3.8 ppm ve giderim verimi %99.5)
yapılmıştır [17]. Sızıntı suların arıtımında ise ozonlama ve
süper kritik oksidasyon sistemlerim kombine halinda
kullanılmış 30 – 120 dk aralarında sızıntı suya ozonlama
yaparak süper kritik oksidasyon sistemine verilmiştir. En
etkili şartlar şu şekilde (ozonlama 30 dk, SKSO 600°C, 23

MPa ve 29-52s zaman) sızıntı suyun parametrelerinde
(Renk %92-%97, BOD5,20 %95, COD %92, TOC %79,
Nitrit %78, Nitrat %84, TKM %96, ÇKM %96,
AKM %94, Bulanıklık %43) giderim verimleri elde
edilmiştir. Bu giderimlerin yanında iki prosesin kombine
edilmesi enerji tüketimine (%68) etkili bir şekilde
azaltmıştır [18]. Amoksilin ve siprofloksasin içeren atık
suların arıtımında kritik altı ve süper kritik su oksidasyonu
uygulanmıştır. Bu çalışmanın stok çözeltileri 10 mg
amoksilin 10 ml Metanol/su (50:50) solventinde
çözülmüştür; siprofloksasin çözeltisi ise 10 mg
siprofloksasin’den %0.2 hidroklorik asit ile Metanol/su
(50:50) solventinde hazılanmıştır. Kritik altı bölgenin
oksidasyonu 373-647 k ve 20-30 MPa süper kritik
oksidasyon ise 647-733k ve ikisi 20 dk içerisinde
gerçekleşmiştir. Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) en iyi
giderim oranı süper kritik bölgede sıcaklık 773 k
iken %76 giderim gerçekleşmiştir en düşük giderim ise
kritik altı bölgede sıcaklık 473 k ve %3 giderim verimi
sağlanmıştır. Toplam organik karbon bakımından kritik
altı bölgede 473 k’da giderim çok azdır. Süper kritik
bölgede ise 773 k’da %63 giderim sağlanmıştır [19].
Oktol, TNT ve HMX içerin atık suların arıtımında 4 ana
kısımdan (yüksek basınç reaktörü, borular, yüksek basınç
pombası, ısıtıcı ve ısı kontrül sistemi) oluşan SKSO
sisteminde giderimi çalışılmıştır. Altı farklı sıcaklıklarda
(374 - 600°C), (45 – 180 s) kalış süreleri arasında, (%100
- %300) aralarında oksidant kat sayıları ve 250 bar
basınçta giderim yapılmıştır. Sonuç olarak SKSO şartları
500°C, 250 bar, 120s ve %150 oksidaant oranı iken
oktol %99.99 giderimi sağlanmıştır. Bu reaksiyondan
oluşan yan ürünleri ise heksadesanoik, oktadesanoik ve
1,3-dokosenamide oluşmuştur. TNT ve HMX aynı şartlar
altında giderim oranları ise %86.12 ve %85.43 sırasıyla
tespit edilmiştir [20]. Belediyesel atık çamuru ( % 96.51
su, %38.06 karbon, %6.95 azot, %6.04 hidrojen, %48.96
başka bileşikler) ve alkol damıtım atık suları ( %66.41
su, %35.97 karbon, %5.30 azot, %5.35 hidrojen, %56.38
başka bileşikler) kesikli SKSO reaktörü ile arıtımı
çalışılmıştır. Hidrojen piroksit %30 oksidant, sıcaklık
673,723 ve 773 K, basınç 30 MPa ve kalış süresi 20 – 30s
şartlar altında arıtımı yapılmıştır. Atık çamurun katı
fazından açık kırmız kahverengi sediment üretülmüş; sıvı
fazından ise büyük bir kısmı organik asitlere (asitik asid)
dönüşmüştür. Alkol damıtım atık suların kuyu rengi
temamen giderimiştir [21]. Zeytin kara suyu arıtımında
kritik altı ve süper kritik bölgelerde borulu reaktör
kullanarak giderimi araştırılmıştır. Kara suyun PH 4.5,
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COD 61000 mg/L, TOC 21610 mg/L, TN 745.20 mg/L,
polifenol 2358.50 mg/L, askıda katılar 22.15 g/L, kül 7.93
mg/L karakterizisyona sahiptir. Giderim şartları ise
hidrojen piroksit oksidant olarak kullanıldı, sıcaklık 400600°C aralığında, basınç 25MPa, 25s kalış süresi ve 147588 mmol/L oksijen miktarı ile gerçekleşmiştir. TOC giriş
konsantrasyonu 23.6 – 146 mmol/L, oksijen 588 m
mol/L, sıcaklık 600°C ve basınç 25 MPa iken %99.96
TOC giderimi sağlanmıştır. Bu reaksiyon şartlarında gaz
fazında %0.18 CO, %68.67 CO2, %8.72 N2, %1.82
CH4, %21.26 O2 ve %0.84 H2 oluşmuştur. Sıvı fazında ise
sıcaklık 500°C iken yan ürün oluşmamıştır [22]. Giderilen
bazı kirleticilerin giderim şartları ve giderim oranları
Tablo I.’de verilmiştir
TABLO II
BAZI MADDELER VE SKSO ILE GIDERIM ORANLARI [23]
Madde
2,4- diklorobenzen
2,4,6-triclorofenol
PCB
Asitik asit
Amonya
dioksines
3-klorobifenol
2-klorofenol
4-klorofenol
pentaklorofenol
Etanol
PVC
Tiofenol

Giderim Oranı %
99.7
99.995
99-99.999
<99.9
20.3-99.99
99.99999
99.99
99
99.99
99.99
99.03-99.997
100
44.9
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TABLO I
BAZI KIRLETICILERIN GIDERIM ŞARTLARI VE GIDERIM ORANLARI
Giderilen madde

Oksidan

Basınç
MPa

Farmasötik sular

H2O2

23

H2O2
-

25
25

400500°C
650°C
666-778 k

-

25

780 k

-

24.5

742-813k

Endüstriyel atık sular
(TOC)

-

27.6

Fenol

-

DDT

-

190-270
atm
-

Cl dispers turuncu 25

H2O2

25

poliklorlu bifeniller PCBs

H2O2

Pestisid atuk suyu

O2

Pestisid atuk suyu

O2

FG5, FG12 kokan sular
Fenol
2,4-dinitrofenol/amonyum
sülfat (%2.4/%2.1) ağırlıkça
2,4-dinitrofenol/amonyak
(%2.26 ağırlıkça)

Ağır PCB kontamine olmuş
mineral transförmüter yağı
Oktol

25.3

Sıcaklık

400°C
450°C
500°C
380-440
°C
505°C
400600°C

O2 miktarı

Zaman (s)

Giderim oranı

-

60

%97.8

]7[

%0-%300
% 0-%34
Büyük
miktar

24
40

%97.5
%99.98

]10[
]14[

43

%99.9996

]14[

%67

-

%99.9996

]14[

1dk
1dk
1dk

%98.5
%99.2
99.7

]6[

12-120

%99

]2[

3.7dk

%99.99

]5[

4-12

%99 (COD
giderimi)

[24]

%100
%100%1750
H2O2,
O2
kaynağı
olarak
kulanılmış

Kaynakça

723 K

%20

6.29

%99.95

[15]

30

600°C

-

2 dk

COD %99.42

[25]

30

600°C

-

2 dk

COD %99.42

[25]

H2O2

241 bar

539°C

%350

21.8

% 99.6

[17]

-

250 bar

500°C

%150

120s

%99.99

[20]
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TABLO III
SKSO DENEYLERINDE KULLANILAN EŞITLIKLER VE KULLANIM AMAÇLARI
Simgelerin açıklaması

Denklem

V ∗ ρs (P, T)
⁄𝐹 ∗ 𝜌
τ= R
L
L
𝑑[𝑃ℎ]
⁄
𝑟=
𝑑𝑡
−𝐸𝑎
= −𝐴𝑒𝑥𝑝 (
) [Ph]a [O2]b [H2O]c
𝑅𝑇
%Phin / 100ṁsıvı
ṁO2 stokyo., ph
7MWO2
MWfenol
˙mO2 ‒ ˙mO2stokyo
O2ilave =
* 100
˙mO2stokyo
%DNPin / 100 ṁsıvı
ṁ O2stokyo.,2,4-DNP =
MWDNP
∗ 4.5MWO2

XNH3-N = [1 −
OC = O1 / O0

( NH3 – N)1
] ∗ 100
(NH3 – N)0

Vgr ∗ ɛ ∗ ΡTP
𝜏=
Øm,TP
V ρ˳
Q=
τρ

Kullanım amacı

VR Reaktör hacmi (ml),ρs (P,T) reaktörün basınçı ve sıcaklığında akışkanın yoğunluğu
(g/ml), ρLortam şartlarında akışkanın yoğunuğu (g/ml) ve FL sistemde oksidant ve atık suların
toplam hacimsel akış oranıdır (ml/s)

A frekans faktörü, Ea aktivasyon enerjisi, R gaz sabiti, T sıcaklık, t zaman

%Ph: %ağrılkça besleme konstrasyonu, ṁsıv: g/dk’da sıvı besleme kütle akışı, MWfenol ve
MWO2:fenol ve oksijen molekuler ağırlığı

Kaynak

Atık suların reaktörde kalma
süresi hesabı
]10[

Oksidasyon kinetiği

]14[

Verilen bir konsentrasyonda
stokyometrik oksijen gereksinimi
g/dk.
Oksijen ilevesini yüzdeliği

-

2,4-DNP oksidasyonu için
gereksinimi

-

0 ve 1 sırasıyla atıksu ve reaktörden çıkan arıtılmış suyu temsil eder
O1 pratikte eklenen oksidant miktarı, O0 teorik hesaplanan oksidant miktarı
Vgr reaktörün geometrik hacmi cm3, ɛ yatak porpzitesi, ΡTP reaktör şartlarında (sıcaklık ve
basınç) ortalama yoğunluk, Øm,TP normal şartlarda kütle besleme oranı ( 25°C, 1 bar) g/dk
Q ortamın sıcaklığı ve basınçında akış oranı L/s, V reaktör hacmi L, τ kalış süresi s, ρ˳ ortam
sıcaklığı ve basınçında akışkan yoğunluğu, ρ SKSO reaktöründe akışkan yoğunluğu mg/L
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]14[
]14[

O2

]14[

NH3 – N giderim verimi

[25]

Oksidant katsayısı

[25]

Reaktörda kalış süresi

[18]

Reaktörde kalış süresi

[20]

TABLO III DEVAM
Simgelerin açıklaması

Denklem
− 55.456
Oran = - 2.67 * 10 exp (
) [COD]0.81 ∗ [O2]0.49
RT
Reaksiyon hızı= k[fenol]α [H2O]β [O2]γ
K = ꬵ (sicaklık, basınç)
𝑋A =

[A1248] reak
[A1248]0

=

[A1248]0−[A1248]𝜏
[A1248]0

Ln (oran) = ln(
= lnA −

d[Fenol]
)
dt

Ea
+ 𝑎 ln[fenol] + bln[O2]
RT

5Cf
𝐷𝐸 (%) = 1 − ( ) ∗ %100
Ci
[i]0 − [i]f
𝑋=
[i]0
-d[A]/dt = K0 exp (- Ea / RT) [A]m[O]n

α fenol global reaksiyon düzeni, β su global
reaksiyon düzeni, γ oksijen global reaksiyon düzeni

= 1 - V∆ Ʃ(Ci/Mi)/V0 Ʃ(Ci,0/Mi)

Kullanım amacı

Kaynak

Tereftalik asit üreten prosesin
atık suyunda ayrışma kinetiği

2

[2]
Global oran denklemi

V∆ ölçülen karalı durumda atık su hacmi, V0
A1248/MeOH hacmi, Ci, Ci,0, Mi PCB
konjenerlerin moleküler kütleleri

PCB
dönüşümü

[Fenol] fenol konsantrasyonu, R global gaz
sabiti (8.314 J/mol K), T sıcaklık, Ea aktivasyon
enerjisi

Fenol
global
oksidasyonun

kinetik

o-Diklorobenzen
ornaı

ayrışma

Cf, Ci o-diklorobenzen consantrasyonu (akım,
numune)
i]0 TOC ve TN giriş konsantrasyonun, [i]f TOC
ve TN kalıntı konsantrasyonu
[A] reaktant konsantrasyonu, [O] oksidant
consantrasyonu mol/l, K0 üstel faktör L/s, Ea
aktivasyon enerjisi,KJ/mol, m,n reaksiyon sırası,R
gaz sabiti 8.314 J/mol.K, T sıcaklık K
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[26]

(A1248)

molar

TOC ve TN dönüşümü
Global
oksşdasyon
reaksiyonun oran denklemi

[15]

[27]

[16]
[28]

[21]

D. Enerji Geri Kazanımı / Üretimi
Bu günlerde bir çok çalışma süper kritik su oksidasyonu ile
enerji geri kazanımı üzerinde yapılmıştır. SKSO prosesinde
gerçekleşen ekzotermik reaksiyonu kullanarak enerjiyi geri
kazanılabilir ve işletme maliyeti azaltılabilirdir [29]. Enerjı
geri kazanımı çoğu zamanda hammadeyi reaktörde ısıtmak
suratiyle gerçekleşir [30]. Maris ve ark. (2006) yaptığı
çalışmada SKSO sistemi kullanarak sıvı biyo kütleden enerji
geri kazanımını incelemiştir. Sıvı biyo kütle 550°C ve 25
MPa’da işlemi yapılmıştır. SKSO prosesi biyo kütle deposu, ön
ısıtıcı, soğutucu, elektrikli ön ısıtıcı, yüksek basınçlı pomba,
(kazan, ekonomizer, süper ısıtıcı, kondanstör) Rankine dairesi,
türbin, oksijen deposu ve flaştan oluşmaktadır.Şekil 2’de
verilmiştir. Bu sistemde kullanılan son kısıtlamalar şunlardır;
reaktörün giriş sıcaklığı 250°C, reaktörün çıkış sıcaklığı
550°C, reaktörün içinde ise maksimum sıcaklık 300°C, ısı
değiştiricinin sıcak tarafı ve ısıtılmakta olan tarafın arasındaki
sıcaklık farkı ise 20°C, türbine giren akım ise sıcaklığı 230°C
ve basınçı 1,6 MPa. Sonuç olarak reaktörden geri kazanılan
enerji 627 KW, türbin akımından 11 KW, kondansatörden 219
KW ve soğutucudan ise 365 KW. Sıcaklık v elektrik verimi
(EV) bakımından sıcaklık 300°C iken EV % 1,75, 400°C iken
EV %2,24 ve 450°C iken EV 2,26 olmuştur
Başka bir çalışmasında pistonlu pilot bir SKSO sistemi
kullanarak (su deposu, atık su deposu, yüksek basınçlı pomba,
sıvı ısı değiştirici, gaz ısı değiştirici, karıştırıcı, elektrikli ısıtıcı,
3 reaktör, soğutma pombası, soğutma suyu deposu, gaz
analizer, faz ayırıcı) Konsantre atık suyun arıtımı ve sıcaklık
kontrolü yapılmıştır. Bu sistemde hava oksidant olarak
kullanılmıştır kalış süresi ise 15 – 60s ve basıç 250 bar
olmuştur. Reaktörün girişinde atık su ve hava karışımı 400°C
sıcaklığında sağlanmıştır ve bazen 550°C’ye ulaşmıştır. Bu
durumu kontrol etmek için iki soğuk su injeksiyon noktaları
farklı yerlerde konulmuştur. Atığın COD giriş konsantrasiyonu
30 g O2 / L iken birinci enjeksiyon noktasında oksidant akışı 15
g/dk ve ikincisi de ise 50 g/dk iken oksidant katsayısı
1,28’ken %87,2 giderim sağlanmıştır. Giriş konsantrasiyon 63
g O2 / L olduğunda ilk enjeksiyonda 50 g/dk ikincisi de 80 g/dk,
oksidant katsayısı 1,22 iken %82,2 giderim olmuştur. En iyi
giderim oranı ise giriş konsantrasiyonu 34 g O 2 / L, ilk
enjeksiyon 15 g/dk, ikinci enjiksyon 50 g/dk ve oksidant
katsayısı 1,05 iken % 90,1 tespit edilmiştir. Bu durumda
sıcaklığın kontrolü ve 550°C aşmamasına izin veren soğutucu
suyun akımı ve farklı enjeksiyon noktalarında hava dağıtımı
açıklanmıştır [31].

Şekil 2. SKSO Sistemi ve Rankine dairesi [31]

E. Materyal Geri Kazanımı
SKSO sistemi materyal geri kazanımında kullanımından söz
edecek olursak, PCBlarda bulunan metalların SKS ön arıtması
ve asit süzme prosesi ile geri kazanımı yapılabilir. PCBlar çok
sayıda metal Cu, Sn, Pb, Cd, Cr, Zn ve Mn içermektedir. Bu
çalışmada iki farklı ön arıtma yöntemi birincisi süper kritik su
oksidasyonu ile ön arıtım ve ikincisi süper kritik su
depolimerizasyonu
kullanılmıştır. SKSO’nunda sıcaklık
420°C geri kazanım Cu ve Pb için %99.8 ve %80 sırasıyla ama
süper kritik su depolimerizasyonunda sıcaklık 420°C iken Sn,
Zn, Cr. Cd. ve Mn için geri kazanımı %90’na kadar geri
kazanımı elde edilmiştir [33]. Diğer bir çalışmada belediyesel
katı atığın sızıntı suyunun imhası ve kesikli SKSO ile metal
geri kazanımı araştırılmıştır. Sızıntı suyunda COD 34600
mg/L, Cu 1.03 mg/L, Mn 12.42 mg/L, Zn 17.1 Mg/L, Cr 0.353
mg/L, Pb1.856 mg/L, Cu 2000 mg/L ve Cr 2000 mg/L
bulunmaktadır.
H2O2
oksijen
kaynağı
olarak
kullanılmıştır.SKSO sistemi gaz toplayıcı, sıvı toplayıcı,
rotameter, gaz-sıvı ayırıcı, kondansatör, H2O2 tankı, oksijen
silindir, azot silindir, yardımcı pomba, kütle akış metresi,
yüksek basınçlı ölçüm pombası, termal kobel, motor, basınç
sensörü, emniyet valfı, reaktör, ısıtıcı fırın, PC kontroler,
karıştırıcı ve soğutma bubininden oluşmaktadır. Deneyler beş
farklı sıcaklıklarda (400, 425, 450, 475 ve 500 ) °C oksijen
miktarı %150 ve basınç 26-35 MPa aralığında
gerçekleştirilmiştir. COD giderimi sıcaklık yükseldikçe
artmıştır.
Reaksiyon
süresi
30s
iken
giderim %70.5’ten %98.6’ya artmıştır. SKSO prosesi
esnasında %95 Cr, %98 Pb, ve %97 Cu çözünmez türlere
dönüşmüştür [34]
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Abstract— This study discusses the problems of ensuring the
dynamic stability of distributed grids, including traditional
generators, as well as renewable energy sources. Based on the
energy distribution problem, an alternative regime model is
formulated to calculate the steady-state in the distributed grid.
Instead of using the state vector, it uses a calculated vector
containing flows of active and reactive power for all branches of
the grid’s equivalent circuit and nodal voltages. Test circuits of the
distribution grid are drawn up for the power node with the
possible connection of a solar power station and a gas turbine. It
is shown that the appearance of heavy perturbations on the lines
connecting these parts leads to a loss of dynamic stability. This
creates new scarce and redundant parts of electrical grids. The
possibility of the appearance of such areas is reduced with small
(up to 30%) and large fractions (more than 85%). Therefore, in
this range, it is advisable to concentrate distributed generation
facilities in individual nodes of the power system.
Keywords— Energy, Grids, Distribution, Circuits, Solar power

I. INTRODUCTION
Improving the reliability of power supply to individual
consumers in recent years is achieved by installing affordable
devices for generating and storing electricity. Such installations
include mobile consumer gas piston, diesel generator and
highly manoeuvrable gas turbine units, as well as generating
sources operating on renewable energy [1]. These sources due
to the big non-stationary nature of renewable sources (wind,
sun, water resources, etc.) [2], lead to the emergence and
development of energy storage systems. The term “distributed
generation” [3] is applied to the listed facilities. In addition to
increasing reliability, the emergence of distributed generators
in grid is associated with the desire of consumers to reduce their
energy supply costs. It is easiest to implement the elements of
the Smart Grid concept and implement the developed control

systems [4] in the grids of modern large enterprises with good
technical equipment, as well as in relatively new sections of 10
kV grids [5,6].
In addition to the scheme of the distributed grid, one can
distinguish another feature related to the implementation of
distributed generation installations. Their appearance among
consumers as participants in energy exchange leads to a change
in the flow of capacity and energy flows in the grid. Compared
to the previous organization of power supply, in which capacity
and electric energy flowed from the power centers to the
consumer in only one direction, now the flows can be directed
in the opposite direction - towards the buses of the central point
and further to the high-voltage grids. Such change in flows may
be chaotic and depends on the decisions made by the owners of
generation plants and energy storage devices on the amount of
power output to the common grid. From the point of view of
the operation system problem using the classical regime model
with equations of nodal voltages [7], it is practically impossible
to take into account the change in the capacity and energy
flows, as well as the grid diagram inside the measurement
information collection interval T, which will be cause problems
with the correct solution of the operational problem on this, but
already in calculated time interval T [8].
Creating a complete computational model of the distributed
grid’s section requires taking into account a large number of
nodes and branches in the grid equivalent circuit. Due to the
significant total length of power lines and a considerable
number of transformer and distribution points, the dimension
of the problem to be solved, even within the same energy
region, can be significantly larger than the dimensions of the
same problem solved in high-voltage grids. Despite the fact that
the computational capabilities of modern computers are quite
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large, the calculation of operational parameters in a distributed
grid can take up to half a minute. A lot of work based on the
use of parallel computing [9] is devoted to solving this problem
in the distributed grid.
To solve some of these problems and take into account the
features of distribute grid in some cases, within the framework
of solving the problem of assessing the state, it becomes
important to choose the mathematical model of the grid’s mode
of operation.
II. METHODOLOGY
The main way to evaluate the current operation of power
systems and their elements is the well-known procedure for
calculating the steady regime according to the data of the node
capacities. The result of calculating the steady regime is to
obtain all operational parameters in the grid circuit according
to the specified parameters of the node loads and generation.
Calculation models that allow to obtain operating parameters
are based on equations connecting them in the framework of
the basic laws of electrical engineering, recorded through
reference calculated values. These values are included in a
single state vector of the Xeq regime model and the formed
system of equations is solved with relation to them. The
generation and load parameters of nodes for calculating the
steady regime, forming a basis, are usually set in the form of
nodal flows of active and reactive power, less often in the form
of currents. This is in good correlation with the specifics of the
information development of 6-35 kV grids, which consists in
increasing the number of modern microprocessor meters
electricity in the nodes of the grid [10]. Also, the use of various
models for calculating steady regime implies a direct
calculation or additional calculation of power flows or currents,
which to some extent reflects their "streaming" nature.

equivalent circuit of simultaneously long lines with high
resistance and short branches, the resistance of which tends to
zero (the angles of voltages at the ends of such lines are almost
equal to each other), leads to a significant deterioration in the
conditionality of the system of equations being solved and
significantly complicates the calculation of steady regime if its
have small errors [14].
Both of the problems described are relevant when using the
classical model of steady regime with nodal voltages equations
for calculating the operation mode in grids with renewable
energy sources, which have many unobservable sections that
have branch resistances of different sizes in the grid circuit.
This limits the use of models that use modules and voltage
angles in the state vector to calculate operating parameters in
the distributed grid.
To calculate the operating mode of 6-35 kV grids, a mode
model is needed that takes into account their specifics and
possible configurations of electrical circuits, trends in their
information development, has the ability to algorithmize, and
in which there are no described shortcomings of the classical
model that uses classical equations nodal voltages. In this
regard, on the basis of the energy distribution problem [15], an
alternative mode model is formulated for calculating steady
regime, using instead of the state vector a calculation vector
containing flows of active and reactive capacities for all M
branches of the grid equivalent circuit and nodal voltages





X eqm = Pbn ; Qbn ;U n . In contrast to the state vector, the

(

)

The most common mathematical models for calculating
steady regimes in ring and radial grid circuits are model
algorithms [11] that use the equations of nodal voltages, written
in the form of a power balance or in the form of a current
balance [12]. To link regime parameters in these equations, the
first Kirchhoff law and Ohm's law are used [13].

dimension of which is always 2  N − 1 , the calculated
vector of the proposed model is wider and, like the state vector,
it is possible to uniquely determine the remaining operational
parameters in the grid [16]. The equations of state of such a
model describe separately the balances of active and reactive
capacities in all N −1 nodes except for the balancing circuit
and in all M branches of the grid equivalent circuit. Therefore,
in the work, this regime model was called the “stream model”.
It does not use angles when solving a system of equations and,
unlike the classical regime model, does not have problems
connected with them.

Despite the prevalence of regime models based on the
equations of nodal voltages, they all have a number of
significant drawbacks related to their use in a distributed grid.
The first problem is related to the use of voltage modules and
their angles in the state vector. Mathematical equivalentization
of grid sections in such model is possible only by creating
fictitious links, without reference to the original existing grid
scheme. Such problem may arise when exclusion of
unobserved grid sections, as well as sections that do not affect
the result of calculating steady regimes. Grid sections with new
virtual connections make it difficult to analyze the results of
calculating steady regime. In addition, the inclusion in the

The system of equations of the steady regime of an electric
system due to non-linearity with relation to the sought variables
can formally have many solutions or not have any physically
feasible solutions. Since in the general case the solution of
nonlinear nodal equations for a complex electrical system can
be obtained only iteratively, it is necessary to solve the problem
of the relationship between the convergence of the process and
the existence of a solution. Indeed, if the iterative process does
not converge when calculating a certain mode, the solution can
sometimes be obtained by improving the initial approximation,
adjusting the course of the process (using accelerating
coefficients, introducing an additional parameter, etc.) or using
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another method. The problem of stability of the obtained
solution also arises [17,18]. Thus, it is necessary to solve the
problem of the relationship of the properties of nonlinear
equations and real modes, i.e. the adequacy of the properties of
the steady state real electro energy system and its accepted
mathematical model.
The determination of the steady regime, the limit on any of
its parameters (capacity or voltage module in individual nodes,
capacity flow, etc.) is a frequently encountered problem in
practice. In the general case, this problem can be solved through
a series of calculations of steady-state regimes with their
“weighting”. In this case, the options and trajectories of the
regime’s weighting from the initial to the limit are determined
by the nature of the problem being solved.
The idea of this distribution is the possibility of generating
the energy necessary to meet the requirements of the load and
the system, manage them and obtain the necessary power in the
system while minimizing the cost of control. In the process of
electric energy transmission, one of the main issues is the
control of reactive power in the grid [19], which is associated
with ensuring the necessary voltage levels in its nodes, since
this minimizes active losses. There are many methods for
optimizing reactive power control. The method proposed by the
authors of [20] implements this using linear programming and

is based on calculations of reactive capacity by the reactive
current of the grid.
Calculations of reactive current in standard elements of the
electric grid, necessary for planning purposes, are carried out
according to the expression [20]:
n

Pi + j  Qi = U i   (U ikU k ), i = 1,2,..., n

(1)

k =1

which is solved with respect to

U i is the system voltage in

steady regime. The distribution of reactive power in many cases
is unknown, but the solution obtained is very close to it. In the
event that several solutions are considered, then finding the
answer is difficult. The solution of similar problems is achieved
if part of the changing values is set in advance or changed
automatically, by simple exhaustive search. Only in this way
can a general solution or its criteria be obtained. This will be
the optimal distribution of reactive power flows, which is one
of the tasks of the general capacity distribution. The parameters
of the optimal distribution of capacity flows with values
characterizing the regime of the energy system are presented in
table 1.

TABLE VII
PARAMETERS OF CAPACITY FLOW DISTRIBUTION AND MODE

Controlled parameter
Fixed с
Free (uncontolled)

δi

Р, U (generator)

Pi

9/5000
Р, Q (reactive power source)
generator
Р, Q (load)
Elements of lines

The sought quantities у

Given values z
Controlled x
Ui

Pi. Qi
δi, Qi

Ui

Pi

Qi

δi, Ui

Pi. Qi

-

δi, Ui

Transformers, lines

t1

Threads in branches (currents, power)

topology

h(x , y , c)  0

The optimization problem in this case is given as

f (x , y , c) = min

(2)

(5)

Equation (3) corresponds to equation (1) and meets the
balance requirement

Relatively

n

e(x , y , c) = 0

(3)

x min  x  x max

(4)

f 1 (x , y , c ) =  Pi
k =1

hear ni —number of nodes.
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(6)

Given real capacities

compound can be found from the data of single generators
without taking into account the transient process between them
[20].

f i = Puc ,
1 m1
f 2 ( x, y , c ) =    
m i =1  ni

ni

 (V
k =1

ki


2
− Vi ) 



(7)

It is assumed that the integral probabilities and frequencies
of the generators G1 and G2 are presented in the form:

pG1 (Yi ), FG1 (Yi ), i = 1,..., nG1

here:

1
Vi =
ni

pG 2 (Y j ), FG 2 (Y j ), j = 1,..., nG 2

n

V
k =1

(8)

ki

here

Yi

–rated power.

т —number of substations of the electrical system; ni —the

Puc —unbalance

When the power lines are connected in series with the
transmission capabilities Y j of the generator power Yi , the

It is important to know the optimal distribution of reactive
power for both planning and control purposes. Knowing the
reactive capacity during planning, it is possible to minimize
energy losses during power transmission and to identify weak
points in the energy system from this point of view. When
reactive power is controlled, the best conditions for voltage
regulation are determined, and the conditions for achieving a
stable state of the system are provided.

smaller Y jk of the two transmitted power lines is taken as the

number of nodes of the i-th subsystem;
capacity.

The task of reactive capacity optimization is closely related
to ensuring optimal voltage levels [20] by minimizing power
losses in the electrical system. Therefore, when solving this
problem, the issue of ensuring a power balance in the system,
optimizing the upper and lower limits of voltage values, the
position of transformer solders, and generating reactive power
is simultaneously solved.

capacity of this connection.
We take the integral probabilities and frequencies of the
separate generator G and line T:

𝑝𝐺 (𝑌𝑖 ), 𝐹𝐺 (𝑌𝑖 ), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛𝐺1
𝑝𝑇 (𝑌𝑗 ), 𝐹𝑇 (𝑌𝑗 ), 𝑗 = 1, . . . , 𝑛𝑇
The equations for the integral probabilities and frequencies
for the serial connection of the generator and the power line are
as follows

pG −T (Yk ) = pG (Yk ) + pT (Yk ) − pG (Yk )  pT (Yk )

The problems of calculating capacity fluxes to solve the
voltages in nodes, the values of reactive power, and the
positions of transformer solders are described in [20]. The use
of such linear models is possible together with the application
of the methods of economic intervals and economic distribution
of active power between generators of power plants. At the
same time, problems of both minimizing losses and power
distribution between generators of power plants are solved.

(9)

When forming a model of a generating system with parallel
connection of elements, the generating element of the system
can be represented in the form of some integral powers Yi ,

case only a part of the generating power can be transmitted via
overhead lines. The power difference Yk should remain in the

corresponding to the probability

pG1 (Yi ) and frequency

FG1 (Yi ) . When two generators from renewable energy sources
are connected in parallel, the value of their combined power

Yk

FG −T (Yk ) = FG (Yk )1 − pT (Yk ) + FT (Yk )1 − pG (Yk )
(10)
Additional generation. If the transmitting power of the line

Y j is less than the possible generating power Yi , then in this

generating system. These power residues, due to the design
features of overhead power lines, will be called additional
generation of GT . The formulas for integral probabilities and
frequencies for additional generation are as follows:

is equal to the sum of the respective capacities of each unit,
taking into account the available access to solar, wind or other
energy. Integral probabilities and frequencies for this
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pGT (Yk ) =  pG  (Yk + Y j )  pT (Y j ) − pT (Y j +1 )
nT

j =1

(11)









FGT (Yk ) =  FG  (Yk + Y j )  pT (Y j ) − pT (Y j +1 ) − pG  (Yk + Y j )  FT (Y j ) − FT (Y j +1 ) 
nT

j =1

(12)
Addition to the transmission power of the line. If the
transmission capacity of the line Y j is greater than the
transmitted generating power

Yi , then it is possible to transmit

additional power from other generating sources. This remainder
of the Yk line transmittance used for other sources of
generation is considered as a complement to the

Fig.1. Test circuits for a distribution grid with a solar station and a gas turbine

TG line

transmittance.
The expressions for determining the integral probabilities
and frequencies of complementing the transmission power of
the line are as follows:

pTG (Yk ) =  pT  (Yk + Y j )   pG (Yi ) − pG (Yi +1 )
nG

i =1

(13)









FTG (Yk ) =  FT  (Yk + Y j )  pG (Y j ) − pG (Y j +1 ) − pT  (Yk + Y j )  FG (Y j ) − FG (Y j +1 ) 
nG

j =1

(14)

Options for using system reserves, restrictions for
communication lines, and priority rules for transmissions will
include in a conditional equivalent unit with “-” states used for
closed systems.
III. RESULTS AND DISCUSSIONS
Studies of the effect of distributed generation on the
stability of the distribution grid and electro system are carried
out on test circuits shown in Fig.1. Distribution grid consists of
11 nodes.

Fig. 2. The dependence of the disconnected power on the share of the
distributed grid

Studies of the effect of distributed generation on the dynamic
stability of electro power system are carried out. According to
the results of the analysis, it was determined that the most
potentially dangerous range of the total share of distributed
generation in the EPS is 30% -85% of the total power load of
the electro power system (Fig. 2). In this range of fractions, the
greatest load disconnection and generation power is observed.
This is due to the fact that in this range the most possible cases
of concentration of distributed generation units in certain areas
of electro power system are, thereby creating new scarce and
excess parts of it. The appearance of heavy disturbances on the
lines connecting these parts leads to a loss of dynamic stability.
With small (up to 30%) and large fractions (more than 85%),
the possibility of the appearance of such areas is reduced. The
important role of the distribution of small generators in electro
power system is also established. It is precisely determined that

94

the uniform distribution of small generation over it has a
positive effect on the dynamic stability.

2. Limitations associated with fast dialing and load shedding
in the grid make sense only if the grid has mobile and highly
maneuverable generation units (gas turbines and
microturbines).
3. Based on the results of the analysis, it was determined that
the most potentially dangerous range of the total share of
distributed generation in the electro power system is 30÷85%
of the total load power of the electro power system.
4. The introduction of distributed generation in the electric
grid can cause the appearance of redundant and scarce areas,
which will negatively affect the dynamic stability of the power
system. The loss of dynamic stability in the power system is
characterized by an increase in transmission angles on unstable
lines. The use of the operational regulator of the flow power,
which allows for quick adjustment of the conductivity of the
lines, makes it possible to regulate the flows of active power
and ensure the dynamic stability of the generators in the power
system.
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Abstract— Symbiosis is a biological term and means that two
living beings live together in mutual aid as one organism.
Industrial symbiosis, which points to the same approach as
industrial ecology, have been defined as the exchange of matter
and energy between two independent industrial enterprises that
are close to each other, similar in nature. The iron and steel
industry is one of the most important industries in terms of
economic size, value-added, and export capacity in this country.
For steel producers with high production capacities in Turkey, the
production of important natural resources and as a natural
consequence of this situation leads to wastage. For this reason, it
is necessary to recycle the wastes produced in order to increase the
competitive power and environmental performance of the iron
and steel sector companies in our country and to bring them into
the economy. Worms alter the composition of waste, reduce
organic carbon content and C: N ratio, and retain micronutrients
and trace elements. They are also useful in the biological
conversion of worms into industrial waste because they reduce
waste toxicity. For this reason, by using the life cycle of nonrecyclable iron and steel waste slag with Biotechnological
Approaches, especially worms and bacteria, the harmful effects of
wastes are reduced and the wastes can be converted into useful
organic compost form. In this condition, it may be used in
agricultural areas and in the development of green areas.

Keywords— Symbiosis, ecology, iron and steel industry, Worms,
green areas

I. INDUSTRIAL SYMBIOSIS
"Symbiosis" is a biological term and means that two living
beings live together, help each other as one organism. Industrial
symbiosis, which points to the same approach as industrial
ecology, have been defined as the exchange of matter and
energy between two independent industrial enterprises that are
close to each other, similar in nature. "Industrial Symbiosis","
Industrial Ecology "or" Eco-industrial Park "approaches have
attracted more and more attention since the 1970s and
applications in this field are on the rise. In this context, the
notion of "industrial symbiosis" is ideally physically close to
one another. And means that two or more organizations that
normally work independently of each other come together to
form long-term partnerships and work in solidarity that will
increase both environmental performance and competitiveness.

In this respect, by-product, residue or waste produced by an
enterprise can be used as raw materials for another enterprise
with environmental management systems that can be designed
for industrial zones such as Organized Industrial Zone (OIZ).
Not only does it prevent industrial environmental problems, but
it also provides economic benefits. Industrial symbiosis are also
seen as an approach that supports entrepreneurship and regional
development with its potential for creating new business
sectors, as well as R&D and innovation activities.
Industrial Symbiosis approach; It is seen as a strategic policy
tool for economic development, green growth and resource
efficiency efforts. Recent European policy sources have
encouraged industrial symbiosis as an integral part of economic
and environmental policy. In accordance with EU legislation,
the potential benefits of industrial symbiosis or industrial ecoparks are set out in the Sustainable Consumption and
Production Directive [1]. The ongoing national and regional
programmes in various countries and the network structures
and management systems established between the parties
concerned attract attention. Within this framework, countries
such as the United States of America, Mexico, China, Japan,
Austria, Norway, Netherlands, Australia, Germany and Italy
are also emphasized, although Denmark, England and Canada
are among the most emphasized countries.
The steel industry is a major source of industrial symbiosis.
Turkey's gross steel production in December 2020, compared
to the same month in 2019, was 3.4 million tonnes, up 17.7%
[2]. This high production capacity by the steel industry in
Turkey results in a significant consumption of natural resources
and, as a natural consequence of this situation, waste.
In 2018, a total of 22.9 million tonnes of waste, of which 3.7
million tonnes were hazardous, was produced in manufacturing
workplaces. 57.3% of the total waste was sold or sent to
authorized waste disposal and recycling facilities. 21% were
landfilled. 9.2% were stockpiled at the recovery site and 5.5%
at the workplace. 4.5% were collected by municipal
administrations or OIZ, 2% were burned at co-incineration or
incineration plants. 0.5% were disposed of using alternative
methods [3].
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The blast furnace slag, which constitutes approximately half
of the slag, which is the most important waste of the iron and
steel industry, which is the leading metal industry, can be given
to cement factories for use in clinker production. The remaining
3 million tonnes of foundry slag have yet to be placed on the
market. According to 2009 data, approximately 87% of this 3
million tons of slag, which originates from iron and steel
production in our country and which comes out of the facilities
with electric arc furnaces, is kept in the facilities. 12% are
stored regularly and only 1% are eligible for recycling [4].
These wastes are included in the scope of "Slag Processing
Wastes" with code number 10.02.01 and "Unprocessed Slag"
with code number 10.02.02 within the framework of the
"Regulation on General Principles of Waste Management" put
into effect by the Ministry of Environment and Forestry in
2008. As a result, there is a need for routine storage and
disposal. Although it is defined in this way in the regulations,
the management of the slags mentioned in practice is quite
problematic for the companies in the region as well as for the
general iron and steel sector in our country.
Almost all businesses in the region are working to store slag
produced within facility boundaries. However, when high
production quantities are combined with limited storage areas,
the problem of slag/mountain peaks pending resolution arises.
The fact that a sustainable waste management and evaluation
approach has not yet been fully produced for slags, which has
become such an important problem in the region, makes the
problem unsolvable.
The iron and steel sector is one of the most important sectors
in terms of our economy, value-added, and export capacity. For
steel manufacturers with high production capacities in Turkey,
manufacturing of significant natural resources and as a natural
consequence of this situation leads to waste. For this reason, it
is necessary to recycle the wastes produced in order to increase
the competitive power and environmental performance of the
iron and steel sector companies in our country and to bring them
into the economy. From this point of view, one of the main
objectives of the "Industrial Symbiosis Project of the nonrecyclable wastes belonging to the Karabük Iron and Steel
Industry" is the widespread use of industrial wastes in different
sectors / areas. In this approach, it is a question of creating the
possibility of contributing to organic farming for the recovery
of waste from the steel industry.
Non-recyclable iron and steel waste slag can be transformed
into an organic fertilizer form with Biotechnological
Approaches, especially with worm composting, and it can be
used in agricultural areas and in the development of green areas.
Vermicompost is the final product of the vermicomposting
process in the combined lifespan of worms and bacteria. This
process reduces the harmful effects of wastes and transforms
them into useful fertilizers. Worm compost is one of the most

suitable and environmentally friendly techniques for
transforming industrial waste, sludges into a useful and high
quality vermicompost [5,6]. The worms modify the
composition of the waste, reduce the organic carbon content,
the ratio C: N and retain micronutrients and trace elements.
They are also useful in biotransformation by worms for
industrial waste because they reduce waste toxicity [7,8].
Worm gut microbes and chloragocytic cells are capable of
detoxification of heavy metals into industrial sludge [9].
Numerous authors have reported that feeding worms may
reduce the presence of toxic heavy metals [10,11]. Composting
and vermicompost production involve the biodegradation of
organic waste to generate a stabilized organic fertilizer. This is
why the actions of the worms in the process of humus formation
are both physical and biochemistry. Physical actions consist of
fragmentation, renewal and aeration. Biochemical actions
include enzyme digestion, nitrogen enrichment, and transport
of inorganic and organic matter [12] However, vermicompost
is different from all other pollution control procedures,
including fertilization, because the worm activates microbial
activity on the waste. This is because the waste is exposed to
certain bacteria and enzymes found in the worm gut that are not
present during composting or other degradation processes and
that give a vermicompost special property. When digesting
waste fragments, worms break them up with their gizzards,
increasing the variety of their surface areas and making them
much more amenable to microbial and enzymatic action than
usual [13]. As chewed waste passes through a worm's gut, it is
activated to be largely biodegradable by enzymes and
microorganisms present in the gut [14,15,16] Because the
substrate is also excreted by the worm as vermicast, it also takes
some enzymes, micro-organisms and hormones found in the
worm's gut. During this vermicomposting, 50 ±10% of the
organic carbon present in the principal substratum are
mineralized and released as carbon dioxide. Therefore, the
concentration of nitrogen, phosphorus and other important
nutrients, media and trace amount increases in the vermiculture
compared to the original substrate. Mineralization due to
degradation results in these nutrients being more bioavailable
than in the original substrate.
During this process, important plant nutrients such as
nitrogen, potassium, phosphorus and calcium contained in
waste materials are transformed by microbial action into
nutrient forms that are much more soluble than in the main
substrate and can be taken up by plants [17].
Kalt et al. (2016) suggested that there is evidence that
replacing high-carbon-intensive products with biological
substitutes (biomass and material substitution) can be highly
effective in reducing greenhouse gas emissions [18]. And
indicated that it is effective in transitioning to the bioeconomy
as part of carbon accounting and in reducing the carbon
footprint. The ecological footprint that emerges from the

98

production and consumption activities of people should be
substituted for biological capacity. Biological capacity
indicates the ability of a geographical area to produce
renewable natural resources. There are two factors that
determine the biological capacity of the location. Of these; The
amount of agricultural land, pasture, fishing land and forest
within its borders and the productivity of such land or water.
II. RECOMMENDATIONS
As regards Turkey in the raw waste treatment plant worm
fertilizer tea fertilizer rock phosphate applications is present
between 2018-2020. Non-recyclable iron and steel waste can
be converted to organic fertilizers by means of biotechnological
approaches. Stabilization of the compost material under the
Ministry of Agriculture can be carried out according to the soil
pollution control regulation (Official Gazette; 31.05.2005 and
25821) and the criteria in the Regulation on Organic, Organomineral Fertilizers and Soil Regulators Used in Agriculture, 29
March 2014, 28956. It can be turned into a suitable product with
an R & D study where the possibilities of use in agricultural
areas and in the development of green areas will be
investigated.
Products brought to stabilize at a level that can be used as an
organic input in agriculture can be tested under greenhouse and
field conditions as efficiency tests, and the effects they have on
the soil quality index and yield can be tested and the optimum
dose use of the products cultivated in the region can be
determined. Soil quality index values may also be measured to
determine the contribution of the soil to be treated as a result of
the evolution of physical, chemical and biological aspects. The
evaluation and criterion of the products obtained from
greenhouse studies in terms of quality criteria as well as yield
parameters will lead to important expansions in terms of
efficiency and use of the product.

resources for this region reveals the unique aspect of such
studies.
About 40 to 60 per cent of municipal waste contains
biodegradable waste. In this way, the minimum capacity and
volume problems of the garbage collection areas can be solved
and the factory dust / slag wastes, approaching 100,000 tons of
Karabük iron and steel industry and which cannot be recycled,
can be recycled. Moreover, it will contribute to both the
environment and the economy of the city or country.
Opening up new employment zones in Karabük province. In
addition to accelerating the transition to organic farming in
Karabük province and surrounding provinces, the sustainability
of environmental and soil protection will be improved. By
reducing the inputs of chemical fertilisers used in agriculture,
groundwater and soil pollution will be reduced. Along with the
wastes in municipalities and other industries, the carbon
footprints of institutions and factories will be reduced by
transforming the iron and steel industry wastes, which cannot
be recycled, into renewable products or biomass through
biological processes. Warehousing, tax, processing, etc. By
reducing costs, we will have the opportunity to become a more
environmentally sustainable province that contributes to the
bio-economy.
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Abstract— Considering water shortage problem in Turkey and
global climate change issue, sustainable production has been
significant issue in our country as well as all over the World. The
textile industry is the one of the significant sectors for our country
and the negative environmental impacts of this industry is quite
high. In the scope of this context, to determine the environmental
impacts of each textile products and to evaluate the more
environmentally friendly production steps in the textile industry
is a significant issue. The main objectives of the study are to
determine the environmental impacts of garments via life cycle
assessment (LCA) approach and generate suggestions to reduce
these effects. Studies have been carried out at Izmir factory of
TYH Tekstil and environmental impacts of a polo t-shirt, which is
the one of the most produced product at the facility, was
determined. This paper presents the data collection studies, LCA
results and recommendations for more sustainable production.
Keywords— textile, LCA, garment, sustainable production,
energy

I. INTRODUCTION
Life cycle analysis (LCA) is widely used as a systematic
approach to identify potential environmental impacts of
products or activities. LCA principles are defined by ISO
14040 and the requirements to be followed by ISO 14044
standards. ([1], [2]). Companies use the LCA approach to
determine their environmental impact and to document their
eco-friendly production. With the help of data obtained from
LCA studies, companies could receive Environmental Product
Declaration and/or Eco-Label. This document could be used as
a marketing tool. [3]. Industrialists could earn reputation and
these achievements are helped to economic gain. Moreover,
LCA studies are aimed to minimize environmental impacts
such as reducing resource, energy and water consumption,
producing less amount of waste, chemicals. In addition,
environmental awareness of the employees increases and
working conditions improve with the implementation of
environmental friendly practices and training on this subject.
Thus, several social gains are also achieved. Therefore,

enterprises could make sustainable production by providing
environmental, social and economic benefits.
As a result of the raise in the world population and
improvement in living standards, there has been a significant
increase in textile consumption. Textile and garment
production are over 80 million tons per year from a global
perspective. Total of 150 billion clothes are produced each
year, enough to provide 20 new clothes for everyone on the
planet. 2 billion kg/year of textile products are thrown away
and only 15% of these are recycled [4]. For the Turkish textile
industry, 20 to 230 m3 of water is consumed per 1 ton of textile
fabric [5]. However, the annual amount of potable water per
person in our country is gradually decreasing. This value was
1652 m3 in 2000, 1544 m3 in 2009, and 1346 m3 in 2020, our
country is among the countries suffering from water scarcity
[6]. In addition to high water consumption, the textile industry
draws attention with high chemical consumption. It is
estimated that the world textile industry produces several
million liters of wastewater at 4 trillion liters per day [5]. One
fourth of the chemicals produced in the world are used in textile
production. 150 grams of chemicals are consumed to produce
a crew neck knit T-shirt [6].
Within the scope of this paper, the results of the life cycle
analysis approach of Izmir factory of TYH Tekstil, which
manufactures garments, and the results of the studies
conducted to determine the environmental impacts will be
given and suggestions for reducing the impacts will be
presented. Yarn production, fabric production and finishing
processes are not applied in the TYH Izmir factory. Therefore,
applications with high environmental effects such as process
water consumption, wastewater generation, and chemical
consumption do not occur. However, due to subcontractors that
company working with, environmental impact of the TYH
company is indirectly affected.
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TABLE IXI
WASTE TYPES AND AMOUNTS

II. MATERIALS AND METHODS
A. Introduction to Pilot Plant

Waste Type

Studies have been carried out at Izmir factory of TYH
Tekstil, which is one of the largest garment manufacturers in
Turkey with more than 4500 employees and the production
capacity over 20 million pieces. TYH Tekstil has a total of 12
production facilities in different locations. TYH R&D centers
operate research and development projects in two headquarters
in Istanbul and Izmir and some R&D studies are about
sustainable production. In the Izmir factory, garments are
designed and produced. The ready-made fabric is cut to be
ready to be sewn, and the cut fabrics are sewn and packaged.
The production flow scheme of the plant is given in Fig. 1. The
annual production capacity of the plant is given in Table 1 on
product basis. As seen from the table, one of the most produced
product at the facility is the polo t-shirt group. For this reason,
studies on determination of environmental impacts have started
with this product group.

Processed textile fiber waste
Paper and cardboard packaging
Plastic packaging
Packaging contaminated with hazardous
substances
Metallic packaging containing hazardous
porous solid structure, including empty
pressure containers
Absorbents, filter materials, wiping cloths
etc.
Fluorescent lamps and other mercury
Waste printing toner containing hazardous
substances

TABLE VIII
TYH TEKSTIL IZMIR FACTORY ANNUAL PRODUCTION CAPACITIES

Annual Production
534
16570
1555
22204
1028
7783
40907
52654
80052
1679
127335
16170
1034
148618
19269

Since there is no aqueous process in the facility,
environmental effects are only caused by energy consumption
and waste generated. Therefore, the amount of waste generated
at the facility and energy consumption values have been
determined. These values are given Table 2 and 3, respectively.
All primary data were provided by TYH Tekstil in İzmir.
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41
75
3

TABLE XII
ELECTRICITY CONSUMPTION

Fig. 4 TYH Tekstil Izmir factory production flow scheme

Product Group
Athlete
Body
Bathrobe
Dress
Skirt
Nightdress
Trousers
Pyjamas
Polo T-shirt
Hat
Sweatshirt
Shorts
Tights
T-shirt
Overalls

Amount
(kg)
224260
12207
9580
69

Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September

Electric Consumption (kWh)
71.267
59.719
59.760
53.031
54.244
52.057
73.769
58.461
58.892

October
November
December

54.636
52.563
62.799

B. LCA Studies
The environmental impacts of the production of a Polo tshirt was determined by using LCA approach. All analysis was
carried out depending on the ISO 14040 standards.
1) Goal and scope: The aim of the study is to determine the
environmental impacts of a Polo t-shirt production. Cradle-toGate approach was used and environmental impacts were
determined for the Izmir and Akhisar-Manisa factory. The
Akhisar-Manisa factory is the main logistics support facility of
the Izmir factory. Transportation of cut fabric and delivery of
the packaged Polo t-shirt was also considered. Boundaries of
the study are given in Fig. 2.
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Apart from environmental impacts from upstream supply
chain of knit fabric manufacturing and cotton cultivation, all
production data collected from TYH Tekstil’s production lines.
Knit fabric manufacturing data and cotton cultivation were
taken from the Extention Energy database.
The description of background processes is shown in Table

Fig. 2 System boundary of the LCA study

2) Functional unit: In this study, functional unit was a 1
piece of packaged polo t-shirt (Fig. 3). This polo t-shirt is made
of 100% cotton fabric, which weighs 282 g, as shown in Table
IV.
TABLE XIV
TECHNICAL INFORMATION OF THE STUDIED GARMENT PRODUCT

Product

100 % cotton short-sleeved polo t-shirt

Size

Large; shoulder width: 44 cm; chest width: 54 cm;
sleeve length: 19 cm; garment length: 73 cm

Density

180 g/m2

Mass

0.282 kg

V.
TABLE V
DESCRIPTION OF DATA USED IN THIS STUDY
Life cycle stage
Cotton cultivation

Knit
fabric
manufacturing
(spinning+knitting+
dyeing+finishing)
Cutting

Sewing
Packaging
Transportation
Distrubition

and
and

Data type
The cradle-to-grave LCI for
global average fiber covers
raw material production
from field through ginning.
The gate-to-gate LCI for
cotton fiber from knitting
through fabric.

Source
Professional
Extention
and
Energy database

On-site energy and material
use; loss rates of fabrics

On-field
investigation

On-site energy and material
use
Transportation distance of
factories, by truck

On-field
investigation
Google map

Professional
Extention
and
Energy database

III. RESULTS AND DISCUSSIONS
The detailed life cycle inventories (LCI) of production
processes is showed in Table IV. LCI expresses the inputs and
outputs of a system, material, and energy flows.
TABLE IV
THE LCI OF MAKING UP PROCESS PER ONE POLO T-SHIRT
Fig. 3 Image of short-sleeved polo t-shirt

3) Software: The LCA studies were carried out using the
GaBi Software (Thinkstep, Germany). CML 2001 (Institute of
Environmental Sciences, Leiden University) impact
assessment method was used to determine the environmental
impacts. Nine environmental impact categories were taken into
consideration: global warming potential, acidification
potential, eutrophication potential, abiotic depletion elements,
abiotic depletion fossil, fresh water aquatic ecotoxicity
potential, human toxicity potential, marine aquatic ecotoxicity
potential, and photochemical ozone creation potential.
4) Data Sources: The data used in this study were primary
and secondary. Primary data are those collected directly from
manufacturer relevant to the life cycle stages modelled. If there
is no primary data available, then data from the latest
Professional Extention and Energy database available for GaBi
are used as secondary data.

Category

Subcategory

Unit

Cutting

Sewing

Packaging

Energy

Electricity

kWh

0.118

0.476

0

Steam

MJ

0

1.409

0

Knit Fabric

kg

0.287

0.250

0.250

Paper

kg

0

0

0.02

PE film
Carbon
dioxide
Carbon
monoxide

kg

0

0

0.012

kg

0.068

0.366

0.026

kg

2.6x10-5

14.9x10-5

5.2x10-5

Sulfur dioxide
Nitrogen
(atmospheric
nitrogen)

kg

0.0025

0.0025

9.5x10-5

kg

5.6x10-6

3.1x10-5

2.2 x10-6

Phosphate

kg

7.9x10-8

3.2x10-7

2.4x10-7

Ammonia

kg

7.4x10-9

3.01x10-8

2.9x10-9

Waste fabric

kg

0.037

0

0

Raw
materials

Emissions
to air

Emissions
to water

Waste
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The LCIA results for one piece of polo T-shirt based on
CML 2001 method is used to classify and characterize
environmental impacts results. The overall impact results of 1
piece polo t-shirt are shown below in Figure 4.

Fig. 6 Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit process
(ADP fossil)

2) Acidification Potential
Fig. 4. The overall impact results of 1 piece polo t-shirt for each phases

The results of the LCIA study with the indicators of CML
2001 method are given below depending on the each impact
categories.

Knit fabric manufacturing phase accounts for nearly half of
the total AP of a polo t- shirt, followed by cotton cultivation
stage, which contributes approximately 35 % to the total. The
largest of the life-cycle AP loads are the emissions of SO2 and
NOx emitted directly from coal combustion during the dyeing
phase or indirectly due to electricity consumption in cut-andsewing processes.

1) Abiotic Depletion (ADP elements and ADP fossil)
In the life cycle of polo t-shirt, the largest portion of the ADP
elements and ADP fossil are in the knit fabric manufacturing
stage and the second contributor is cotton cultivation as a
upstream process.
The contributions from cutting and sewing stages to ADP
elements and ADP fossil are much less significant. Fig. 5 and
Fig. 6 illustrates by life cycle phase in the production of one
polo t-shirt.

Fig. 7 Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit process
(AP)

3) Eutrophication Potential

Fig.5 Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit process
(ADP elements)

In the life cycle of polo t-shirt, cotton cultivation phase
approximately 60%, knit fabric manufacturing phase 37 %,
sewing 3% cover the most eutrophication potential. The
leakage and possible leaching of nitrate from the cotton
cultivation process to surface waters and groundwater makes
another major contribution to EP. The emission of wastewater
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carrying high phosphorus, nitrogen and COD loads in washing
processes, therefore, makes the knit fabric manufacturing
phase more responsible for its eutrophication potential.

Fig. 8 Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit process
(EP)

Fig 10. Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit process
(HTP)

6) Photochemical Ozone Creation Potential
4) Global Warming Potential
The knit fabric manufacturing phase is the largest portion of
GWP burden in the life cycle of one polo t-shirt by way of high
steam production and electricity consumption in dying process.
The second contributor to GWP is sewing stage mainly caused
by the indirect CO2 emissions due to electricity consumption.

The largest portion of POCP burden in the life cycle of one
polo T-shirt is concerned to the sewing and cutting stages
except upstream processes. Electricity consumption in sewing
and cutting stages effects indirect SO2 emissions.

Figure 11. Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit
process (POCP)

IV. CONCLUSIONS
Fig 9. Impact assessment of one polo t-shirt production on per unit process
(GWP 100)

5) Human Toxicity Potential
Knit fabric manufacturing, cotton cultivation and sewing
processes contribute 85, 10, and 4% to the total of HTP,
respectively. Reactive dyes and auxiliaries discharges heavy
metals to the freshwater on knit fabric manufacturing which
effects HTP burden.

The results of this study show that knit fabric manufacturing
process had the most significant environmental impact due to
the large amounts of chemicals, water in dyeing sub-process.
In addition, large amounts of energy is consumed by machines
in finishing and yarn production phases, which are linked to
knit fabric manufacturing.
In order to minimize environmental impacts for the
manufacturing process, the key improvement is to reduce the
consumption of energy and materials as well as to enhance the
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recycling of energy and materials. Furthermore, recycling of
water is also an important step to provide sustainability in
textile industry.
The study is still going on and environmental impacts of the
scenarios generated considering cleaner production options for
garment products will be determined in future studies.
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Özet— ‘Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi’ (Industrial
Emissions Directive) AB’nin sanayi tesislerinin atmosfer, su ve
toprağı kirleten emisyon değerlerini sınırlandırdığı ve atıklarının
bertarafını
düzenlediği
en
temel
araç
konumunda
bulunmaktadır. AB Komisyonu bugünlerde bu önemli Yönerge
konusunda yapılması düşünülen değişiklikle ilgili tarafların
görüşlerini alma sürecindedir. Buna göre Komisyonun büyük
ihtimalle 2021 yılının sonunda yasal bir değişiklik teklifi sunarak,
Yönergenin ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ nın (European Green
Deal) hedeflerine uygunluk sağlaması amacıyla, sanayi
tesislerindeki faaliyetlerin sonucu kirletmeyle ilgili sınır
değerlerin yanı sıra, sanayi tesislerinin faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan sera gazları için emisyon sınır değerlerini de içermesi
beklenmektedir. Bilindiği üzere AB’nin Aralık 2019’da
yayınladığı ‘Yeşil Mutabakat’ AB’nin kaynak-verimli ve
rekabetçi bir ekonomi olmasının yanında sera gazlarında 2050
yılında net olarak sıfır salınımı hedeflemektedir. Bu kapsamda da
mevcutta AB’deki toplam salınımın % 20’sini oluşturan
endüstrisinde
dönüşümü
amaçlamaktadır.
Endüstriyel
dönüşümün önemli bir bileşeni olarak enerji-yoğun endüstri
sektörlerinden birisi olan çelik endüstrisinde karbon salınım
oranlarının düşürülmesine dikkat çekilmektedir. Bunun için de
küresel bağlamda çelik endüstrisi gibi enerji yoğun sektörlerde
‘karbon sızıntısını’ önlemek için ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi
Mekanizması” (Carbon Border Adjustment Mechanism) AB’de
gündeme gelmiştir. AB’de çelik endüstrisi için belirlenmiş olan
karbon salınım değerlerinin üzerinde üretilen çelik ürünlerine
karbon vergisi uygulanması tartışma aşamasında kendine yer
bulmaktadır. Bu doğrultuda yakın bir dönemde sektörün karbon
ayak izi büyük değer kazanacak, doğrudan ve dolaylı emisyon
belirleyicileri bu hesaplamanın içeriğini oluşturacaktır. Dolaylı
emisyon belirleyicilerinden olan enerji kullanımından kaynaklı
karbon salınımı ise çelik sektörünün enerji yoğun bir sektör
olması nedeniyle de bu konuda önemli olacaktır. Bu nedenle
çalışmada AB ülkeleri ve Türkiye'de çelik sektöründeki enerji
kaynaklı dolaylı emisyon belirleyicileri incelenmeye çalışılacak ve
sektörün enerji kullanımı ile karbon yoğunluğu mevcut verilerle
tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler—Avrupa Yeşil Mutabakatı, Endüstriyel
Emisyonlar Yönergesi, Emisyon Ticareti Sistemi, Çelik
Endüstrisi, Karbon Salınımı, Enerji Verimliliği

I. AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI’YLA AB ENDÜSTRİYEL
EMİSYONLAR YÖNERGESİ VE EMİSYON TİCARETİ
SİSTEMİ’NDE REVİZYONUN İÇERİĞİ

Avrupa Birliği’nde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
Yönergesi’nin (Intagrated Pollution Prevention and Control
Directive) yerini alan ve günümüzde yürürlükte olan AB
Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi (Industrial Emissions
Directive), endüstriyel tesislerde performansa dayalı olarak
kirlilik salınımlarının sınırlandırılmasını ve kirliliğin
önlenmesi konusunda teknik açıdan yenilikçi yaklaşımların
geliştirilmesini düzenlemektedir. Yönergeyle tesislerin kaynak
ve enerji yoğun endüstriyel faaliyetleri ele alınmaktadır.
Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi’nin (EEY) [1] temel amacı
tesislerde endüstriyel faaliyetlerden doğan kirliliği önlemektir.
Bunun için de toprağa, suya ve havaya verilen çeşitli
emisyonlar, su, enerji ve kimyasallar gibi çeşitli kaynakların
kullanımı, atığın önlenmesi, genel üretim verimliliği, tesislerde
kazaların engellenmesi gibi konular bu yönergenin kapsamı
içindedir. Tüm bu konuların yönerge de birlikte ele alınması,
‘bütüncül yaklaşım’ olarak nitelendirilerek, çevresel koruma
açısından bütün bu konuları kapsayan eylemleri bir bütün
halinde yerine getirmek hedeflenmektedir.
Bu yönergede öngörülen bütüncül yaklaşımla doğanın
korunması hedeflenmesine rağmen, endüstriyel tesislerden
kaynaklanan sera gazı emisyonları ve bunların iklim
değişikliğine etkileri yönergenin kapsamı dışında bırakılmıştır.
AB’nin önde gelen endüstri sektörlerinden olan demir-çelik,
çimento, kimya gibi enerji yoğun sektörler sadece hava, su,
toprak kirleticileri değil aynı zamanda AB’deki en büyük sera
gazı salınımına da neden olmaktadır [2]. Buna karşılık yönerge
de sera gazı salınımları düzenlenmemiştir. Yönergenin 9.
Maddesinde, endüstriyel tesislerde “doğrudan sera gazı

107

salınımları için emisyon sınırını içermeyecektir” ifadesi yer
almaktadır [3].
AB’de endüstriyel tesislerdeki sera gazı salınımları bu
yönergeyle ele alınmayarak, bu konuyla ilgili düzenleme AB
Karbon Pazarına (Emisyon Ticareti Sistemi) bırakılmıştır.
Böylece Kramer’e [4] göre yönergeyle üye devletlerin yetkili
makamlarının, endüstriyel tesislere çevresel izin vermeleri
esnasında, sera gazı salınımlarıyla ilgili sınırlama koymaları
gerekmemiştir. Yine aynı sebeple üye devletlerin yetkili
makamlarının, endüstriyel tesisler de yasal bağlayıcılığı olan
performans temelli enerji verimliliği standartları koymaları
onların isteğine bağlı kalmıştır [5].
EEY’nin endüstriyel tesislerde karbon salınımını ele almaması,
endüstrilerin sera gazının azaltımı ve çevre dostu teknik
çalışmalara
yatırım
yapmaları
konusunda
teşvik
sağlamamaktadır. Bunun yanı sıra bu durum AB’nin kirliliği
kaynağında önleme yaklaşımı ile de uyumlu görülmemektedir.
Böylece Avrupa Komisyonu’nun EEY’nin 9. Maddesini
kaldırarak sera gazı salınımlarına sınırlandırma koymayı
yönergeye dahil etmesi ve enerji verimliliği standartlarını
çevresel izinler için zorunlu tutması şu anda yapılmakta olan
yönergenin revizyon sürecinde beklenmektedir. Bu revizyon
ile Yönergenin ‘AB Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerinin yerine
getirilmesine yardımcı olacağı belirtilmektedir [6].
AB tarafından 2019 yılında yayınlanan ‘Yeşil Mutabakat’ ile
2030 yılında AB’nin sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki
seviyelere göre % 55 düşürmek ve 2050 yılında ise sıfır karbon
salınımı hedefleri konulmuştur. Karbon emisyon hedeflerinin
yanı sıra Yeşil Mutabakat hava, su ve toprak için ‘sıfır kirlilik’
hedefini ortaya koyarak, büyük endüstriyel tesislerden
kaynaklanan kirliliğe yönelik önlemlerin gözden geçirilmesini
istemektedir. AB’de yaklaşık 50.000 büyük endüstriyel tesis,
hava kirliliğinin % 40’dan ve su kirliliğinin % 20’den sorumlu
tutulmaktadır. Bu hedeflere yönelik olarak Avrupa Komisyonu
2021 yılı Haziran ayına kadar ilgili tüm politika araçlarını
gözden geçirme kararı almıştır [7]. Bu kapsamda da endüstriyel
kirliliği düzenleyen ‘Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi’
revizyon sürecindedir. Bu revizyon sürecinde yönergenin
iklim, enerji ve döngüsel ekonomi politikaları ile tam uyumlu
olmasının gerekliliğine dikkat çekilmektedir [8].
Yeşil Mutabakat’ın hedeflerini gerçekleştirmek için revizyona
uğrayan araçlardan bir diğeri ise AB’de karbon emisyonlarını
düzenleyen ‘Emisyon Ticareti Sistemi’dir. Emisyon Ticareti
Sistemi (ETS) [9] AB’nin iklim değişikliği konusunda karbon
emisyonlarını azaltımı ile ilgili temel politikalarından birisini
oluşturmaktadır. ETS ile emisyon oranlarını düşürmek için
AB’de pazar ekonomisine dayalı etkin bir mekanizmaya sahip
olunmak istenmiştir. Bu mekanizma kapsamında endüstriyel
tesislerin sahibi olan firmalar karbon salınımlarının

karşılığında AB emisyon ödenekleri alıp satabilmektedir. Buna
göre sistem içerisinde yer alan firmaların karbon emisyonlarını
karşılamak için emisyon ödenekleri almaları gerekmektedir.
Bu emisyon ödeneklerinin açılan müzayedelerde satın
alınabileceği gibi, firmalara ücretsiz olarak tahsis edilmesi de
mümkündür. AB’de ETS ile yıllık maksimum ödenek miktarı
belirlenmekte ve endüstriyel tesisleri işletenler her bir ton
salınan karbondioksit miktarına eş ödeneği bu pazarda elde
edebilmektedir.
ETS genel anlamda bakıldığında enerji yoğun ağır sanayi,
enerji ve havacılık sektörlerini ele almaktadır. Sistem 2005
yılından beri uygulanmaktadır ve AB’de bulunan 11,000 büyük
endüstriyel tesisinden kaynaklanan yaklaşık toplam sera gazı
emisyonlarının % 45’ini kapsamaktadır. ETS tüm AB üyesi
ülkelerle birlikte Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’ı
içermektedir. Sistemin birinci evresi 2005-2007 yıllarında,
ikinci evresi 2008-2012 yıllarında ve üçüncü evresi ise 20132020 yılları arasında uygulanmıştır. ETS 2021- 2030 yıllarını
kapsayan dördüncü evresine geçmektedir. Sistemin birinci ve
ikinci evresinde (2005-2012) hemen hemen tüm ödenekler
sistem içinde yer alan firmalara ücretsiz olarak verilmiştir.
Üçüncü evrenin başından itibaren (2013) ise başlıca endüstri
sektörü sistemden ücretsiz ödenek almıştır [10]. Avrupa Çevre
Ajansı’na [11] göre 2013-2020 tarihleri arasında 6.66 milyarın
üzerinde ödenek ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
ETS [12] tarafından ücretsiz olarak sağlanan ödenekler ‘karbon
sızıntısı’ (üretimin denizaşırı ülkelere kayması sonucu küresel
emisyon oranlarında artış) riskini azaltmak ve endüstriyel
tesislere ‘karbonsuzlaşmaları’ konusunda teşvik yaratmayı
(verimliliği düşük tesislerin performansını arttırmayı)
hedeflemiştir. Endüstriye ödeneklerin ücretsiz dağıtılması
aslında karbon sızıntısı riski ile alakalı bulunmaktadır ve tesis
işletmecilerinin karbonla ilgili kurallara uyumu için gerekli
olan maliyetlerini karşılamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu ödenekler AB endüstrisinin üçüncü ülkelerdeki üreticiler
karşısında rekabetçi kalmalarına yardımcı olmaktadır.
AB ETS Yönergesi [13] aslında ödeneklerin sistemdeki
firmalara ücretsiz olarak dağıtımını geçiş dönemi olarak
nitelendirerek, bunun geçici bir durum olduğunu
açıklamaktadır. Ücretsiz ödenek dağıtımı, uluslararası
ekonomik rekabetin güçlü olduğu ve maliyetlerin tüketiciye
ancak kısıtlı bir oranda yansıtılabildiği sektörler için geçici
olarak planlanmıştır. Sistemde esas olarak emisyon
ödeneklerinin paralı olarak satılması, sera gazı emisyonlarını
düşürmek için teşvik unsuru olarak kullanılması tasarlanmıştır.
AB ETS Yönergesi ödeneklerin satışından elde edilen gelirin
en az yarısının üye devletler tarafından iklim ve enerji
konularındaki faaliyetlerinde kullanılmasını istemektedir.
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Bunların yanında ETS Yönergesinde yer alan ‘kirleten öder’
prensibi açısından da karbon maliyetlerinin üreticiler ve
tüketicilerin davranışlarını değiştirmelerine olanak sağlayarak,
karbon emisyonlarının düşürülmesi ümit edilmektedir. Buna
göre ücretsiz olarak verilen ödeneklerin kirleten öder
prensibinin
amacına
uygunluk
göstermediğine
değinilmektedir. Ödeneklerin ücretsiz olarak dağıtımının
prensibin amacına ters düşerek, emisyonların düşürülmesine
olanak vermediği belirtilmektedir [14].
Karbon sızıntısı, AB’nin iklim politikaları sonucunda, sera gazı
emisyonlarını azaltabilmek için talep edilen ekonomik
maliyetlerin neticesinde, AB’de bulunan firmaların
üretimlerini çeşitli ülkelere kaydırmalarıyla muhtemel küresel
karbon salınım artışı anlamına gelmektedir. ETS ile
ödeneklerin ücretli olması durumunda, AB’deki karbon
maliyeti ile üçüncü ülkelerdeki karbon maliyetleri arasındaki
fark nedeniyle, karbon sızıntısı riski ortaya çıkmaktadır. Buna
göre 2019 yılında karbon pazarında satışa çıkarılan emisyon
ödenekleri açısından rakamsal olarak en düşük kayda geçen
fiyat 19.59 Euro iken, en yüksek rakam ise 29.03 Euro
olmuştur. AB’ye üye devletlerdeki karbon maliyetleri İsviçre
ve Norveç’den düşük olmasına karşılık, ABD ve Çin’den
yüksek görülmektedir [15].
Karbon sızıntısı riski nedeniyle, Avrupa Komisyonu tarafından
ETS yoluyla ücretsiz ödenek dağıtımının sona ermesiyle
birlikte, AB’de üretilen ürünlerle ithal edilen ürünlerin karbon
maliyetlerini eşitlemek amacıyla ‘sınırda karbon düzenlemesi’
düşünülmektedir. Sınırda karbon düzenlemesi sonucu AB’nin
iklim politikalarıyla uyumlu olmayan ülkelerden ithal edilen
ürünlerden alınan ücretle karbon azaltım maliyetini
karşılayarak, karbon sızıntısını engellemek planlanmaktadır
[16].
ETS’nin önceki evrelerinde ücretsiz olarak dağıtılan ödenekler,
enerji yoğun sektörlere yönelik imtiyaz olarak verilmiştir.
Özellikle demir-çelik, kimyasallar ve çimento gibi enerji yoğun
sektörler Avrupa ekonomisi için çok önemli bulunmaktadır.
Buna karşılık Yeşil Mutabakat [17] açısından enerji yoğun
sektörlerin ‘karbonsuzlaştırılması ve modenizasyonu’ gerekli
görülmektedir. Enerji yoğun endüstrilerden kaynaklanan
emisyonlar günümüzde toplam Avrupa karbon emisyonlarının
% 19’unu oluşturmaktadır ve bu sektörlerden yıllık olarak 425
milyon ton karbon salınımı yapılmaktadır. Bu salınım oranı
2012 yılından beri hiç azalmamıştır ve 2030 yılına kadar da
mevcut koşullar altında azalması beklenmemektedir [18].

geliştirmeyeceği, aynı zamanda etkin kaynak kullanımı ve
iklim değişikliği ile mücadele için fayda sağlayacağı dile
getirilmektedir. Revizyon süreci sonucunda EEY ve ETS ikilisi
arasındaki uyuşmazlığın giderilerek, ikili arasındaki
etkileşimin güçlendirileceği öngörülmektedir [19].
II. AB VE TÜRKİYE’DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ SERA GAZI
SALINIMI

Avrupa Demir-Çelik Birliği verileri incelendiğinde Avrupa’da
en çok üretim yapan ülkeler 2019 yılında sırasıyla Almanya,
İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya’dır. Bu ülkeler içerinde ise
yaklaşık % 25’lik pazar payıyla Almanya sektörün dörtte birini
domine etmektedir. AB’nin demir-çelik sektöründe en büyük
ticari ortağı ise Türkiye’dir. Eurofer [20] verilerine göre 2019
yılında AB’nin bitmiş ürün bazında en çok ihracat yaptığı ülke
Türkiye olurken, Türkiye’yi ABD, İsviçre ve Cezayir
izlemektedir. Sektörel ithalat verilerinde de benzer bir tablo yer
almakta ve Türkiye AB’nin demir-çelik ithalatı listesinde de
birinci sırada yer almaktadır. Türkiye’yi Rusya, Güney Kore ve
Çin izlemektedir. Dolayısıyla AB demir çelik sektöründe
meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik doğrudan
Türkiye’yi de etkilemektedir.
Demir-çelik sektörü Avrupa Topluluğu Ekonomik
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE) [21] göre imalat
sanayinin altında yer alan ana metal sanayi içinde
sınıflandırılmaktadır. Demir-çelik sektörünü içeren ana metal
sanayi karbon salınımı AB’ye üye 27 ülke ve 2010-2019 yılları
için incelendiğinde (Şekil 1) dalgalanmalar olsa da azalma
eğiliminde olduğu söylenebilir.
180.000.000
175.000.000

170.000.000
165.000.000
160.000.000
155.000.000
150.000.000
2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Şekil 1. AB-27 Ana Metal Sanayi (CO2-Ton)(Kaynak: Eurostat, 2021)

Özellikle enerji yoğun endüstriyel tesislerin neden olduğu
karbon salınım oranlarını azaltmak için Avrupa Komisyonu,
EEY ve ETS’de revizyon sürecini işletmektedir. Sera gazı
emisyonları ve enerji verimliliği için koyulacak olan sıkı ve
zorunlu performansa dayalı standartların sadece hava kalitesini

Bununla birlikte, AB’de temel ve Türkiye Ana Metal Sanayi
Karbon salınımını karşılaştırdığımızda (Tablo 1) Almanya’da
sektörün karbon salınımında azalmanın oldukça az olduğunu
buna karşın diğer AB ülkelerinde gözle görülür bir azalış

109

olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’de ise AB
ülkelerinin tersine ana metal sanayi karbon salınımı aralıksız
bir şekilde artmaktadır.
TABLO 1
SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ANA METAL SANAYİ
KARBON SALINIMI (CO2- Bin Ton) (Kaynak: Eurostat, 2021)

çelik sektörü sera gazı salınımı 2018 yılında 12 554 bin tona
çıkmıştır (Tablo 2).
TABLO 2
SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ
SERA GAZI SALINIMI (TON)
Almanya İspanya

Almanya Fransa İspanya İtalya Türkiye Polonya Yıllar
45 161 21 120
13 833 19 084
13 733
9 398 2010
44 246 18 863
13 450 21 192
14 744
10 144 2011
42 372 19 501
12 414 20 235
16 078
10 394 2012
42 863 19 715
11 950 15 731
16 162
10 526 2013
44 165 18 805
11 889 15 180
16 528
11 028 2014
44 690 18 454
11 960 13 784
17 288
9 444 2015
43 209 17 206
11 411 14 614
17 323
9 193 2016
46 118 18 736
12 101 12 960
17 446
9 892 2017
47 296 19 324
12 218 13 730
18 006
9 871 2018
44 838 18 890
11 737 13 320
:
9 443 2019

Ana metal sanayinde karbon salınımı azalmaktayken alt
sektörü olan demir çelik sektöründe tam tersi bir durum göze
çarpmaktadır (Şekil 2). Enerji yoğun bir sektör olan demirçelik sektörü Eurostat [22] verilerine göre 2017 yılında tüm AB
emisyonlarının % 4'ünü ve imalat endüstrisinin % 23'ünü
temsil etmektedir. Şekil 2 incelendiğinde demir çelik sektörü
sera gazı emisyonlarının 2012 yılından günümüze arttığını
söylemek mümkündür. Bu artışta en büyük pay ise
karbondioksit gazıdır. Dolayısıyla ana metal sanayindeki
azalışa demir-çelik sektörünün herhangi bir katkısının
olmadığı açıktır.
65.000,00
60.000,00

55.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Şekil 2. AB-27 Demir-Çelik Sektörü Sera Gazı Salınımı (Ton)
(Kaynak: Eurostat, 2021)

Demir-çelik sektörünün sera gazı salınımlarını ülkeler bazında
inceleyecek olursak önemli bir üretim gücüne sahip olan
Almanya’nın salınımı dikkat çekmektedir. Almanya’nın sera
gazı salınımı 2010 yılında 12 075 bin ton iken 2018 yılında 20
151 bin tona çıkmıştır. Benzer bir artış Türkiye için de
gözlemlenebilmektedir. 2010 yılında 7 931 bin ton olan demir

Fransa

İtalya

Polonya

Türkiye

Yıllar

12075

1810

3300

1134

1200

7931

2009

15476

2137

4525

1397

1221

8651

2010

14717

1657

3719

1642

1582

9685

2011

14295

1437

2832

1585

1523

10214

2012

14693

1570

3305

1488

1677

10314

2013

15996

2016

2627

1421

2026

10224

2014

15658

2896

2489

1365

1889

10461

2015

17304

2437

2471

1517

1898

11311

2016

20083

1442

2679

1448

1675

11573

2017

20151

1634

2566

1476

2164

12554

2018

III. DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ SERA GAZI SALINIMI NASIL
HESAPLANABİLİR?
Demir-çelik sektörü karbon salınımını hesaplamak için
farklı yöntemler (kütleye veya hacime bağlı olarak) mevcuttur.
Hesaplayabilmek için firmaların üretim hacimleri veya
tüketilen yakıt miktarı hakkında veri sağlaması gerekmekte ve
farklı katmanlardan oluşan hesaplamalar yapılabilmektedir
[23]. Bununla birlikte, 2019 yılında AB’nin yayınlamış olduğu
2030 yılı karbon sızıntısına dair almış olduğu karar gereğince
salınım yoğunluğu, ilgili sektör için doğrudan ve dolaylı
emisyonların toplamının brüt katma değere bölünmesiyle
hesaplanacak (kg CO2 cinsinden ölçülerek Euro'ya bölünerek)
ve böylece ürünün toplam karbon ayak izi hesaplanacaktır [24].
Dolayısıyla hem doğrudan salınımlar hem de dolaylı
salınımların hesaplanması gerekmektedir. Doğrudan salınım
firmanın üretim sürecinde hesaplanan salınımına denk
gelmekte iken dolaylı salınım ise üretim, ısıtma veya buhar
kullanımı için üretilen elektrikle bağlantılıdır. Dolaylı
emisyonları belirlemek için, doğrudan üye devletlerden
toplanan elektrik tüketimine ilişkin veriler kullanılırken (belli
bir elektrik salınım faktörü, elektrik tüketimini dolaylı
emisyonlara dönüştürmek için kullanılır) doğrudan salınımlar
için ise CO2 verilerinden yararlanılmaktadır.
Bununla birlikte, demir ve çelik yapımında proses ısısı
talebinin yaklaşık % 95'i çok yüksek sıcaklıklarda (> 500C)
meydana geldiği için ve kömür / kok, hem yakıt kaynağı hem
de hammadde olarak hizmet veren, prosese en önemli enerji
girdisi olduğu için Artan verimlilik iyileştirmeleri, emisyonları
yalnızca yaklaşık % 10 oranında daha da azaltabilir ve 2050
yılına kadar karbondan arınma ancak yeni üretim süreçleriyle
mümkün olması beklenmektedir [25]. Ancak raporda AB'deki
iyi performans gösteren şirketlerin zaten optimum seviyelere
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yakın çalışması nedeniyle yenilenebilir enerji ve hidrojen
enerjisi kullanımı ile birlikte geri dönüştürülmüş çelik
üretiminin karbon salınımının azaltılmasında önemli olduğu
vurgulanmaktadır.

kullanılan (ve satın alınan) elektriği de dikkate alarak, dolaylı
emisyonları da dikkate alması gerektiği göze çarpmaktadır.

Mevcut karbon salınımı hesaplamalarında doğrudan ve
dolaylı etkileri ayrıştırmak zor olabileceğinden endeks
ayrıştırma yöntemleri yardımıyla farklı girdilerin CO 2
salınımında meydana gelen değişiklikler üzerindeki etkisini
ölçmek mümkün olabilir. Golas [26] Polonya için Logaritmik
Ortalama Divisia Endeks Yöntemi (LDMI) yardımıyla demirçelik sektörü CO2 salınımını etkileyen faktörleri
ayrıştırılmıştır. Temel olarak Kaya Özdeşliğini kullanan
çalışmaya göre iki faktörün demir-çelik sektöründe CO2
salınımı düşüşü için önemli olduğu bulunulmuştur. Bu
faktörler ise üretim süreçlerinin enerji yoğunluğundaki azalma
(katkısı %50,7) ve üretim hacmindeki düşüş (etkisi %40,7).
Diğer faktörlerin etkisi, yani emisyon yoğunluğu (%2,3) ve
enerji karışımı (‒%1,0) genellikle çok küçük bir öneme sahip
olarak bulunmuştur. Bu çalışmanın ortaya çıkardığı sonuç ise
üretim hacminde bir düşüş meydana gelmesi arzulanan bir
durum olmayacağı için ise çıktı başına kullanılan enerji
anlamına gelen enerji yoğunluğunda bir düşüş meydana
getirmek demir-çelik sektörü için son derece önemli
olduğudur.
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IV. SONUÇ
Avrupa Birliği, ‘Yeşil Mutabakat’ ile belirlemiş olduğu
2030 yılında karbon salınımını % 55 oranında düşürmek, sıfır
kirliliğe erişmek gibi hedeflerini gerçekleştirebilmek için başta
çelik sektörü gibi enerji yoğun endüstrileri doğrudan
ilgilendiren ‘Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi’ ve ‘AB
Emisyon Ticareti Sistemi’ni gözden geçirmektedir. Buna göre
endüstriyel tesislerin sera gazı salınımının sınırlandırılması
konusunda değerlerin belirlenmesi ve enerji verimliliğinin
arttırılması gibi hususların yeni dönemde önem kazanacağı
görülmektedir. Bu açıdan da çelik sektörü gibi enerji yoğun
endüstriyel tesislerin karbon ayak izinin hesaplanması yeni
dönemde AB açısından büyük rol sahibi olacaktır. Enerji
yoğun bir sektör olan demir-çelik sanayii karbon salınımı
artışına da ciddi oranda katkı vermektedir. AB bu bağlamda
sektörel olarak karbon ayak izi hesaplamasında değişikliğe
gitmekte ve doğrudan salınımların yanı sıra ikinci aşama olan
elektrik kullanımından kaynaklı karbon salınımının da
hesaplanması gerektiğini belirtmektedir. Karbon ayak izi
hesaplamasında üçüncü aşama olan firma aktiviteleri henüz
hesaplamaya dâhil edilmemiş olsa da ileride bu konunun da
gündeme geleceği açıktır. Sektörel olarak AB ile ciddi bir
etkileşim içinde olan Türk demir-çelik sanayinin de bu tip
düzenlemelerden etkilenme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla
sektörün sadece üretimden kaynaklı ve firma tarafından kontrol
edilebilen karbon emisyonlarını hesaplamanın yanı sıra
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Abstract— A lot of studies in different fields are researching,
creating and developing principles, methods and tools to find the
solutions which are possible for all tasks and problems that occur
in management, technical, production and other systems.

Now, when the plan is realized as such will not change as long
as any of the parameters of the problem varies (supply, demand,
unit price).

In practice, we might be facing with different situations where
several ways to manage them are in disposal. The aim is to find the
optimal solution, which depending on the situation can be cost
effective, will realise the highest possible profit, and will use the
shortest possible time to reach the main goals through optimal
usage of all human, technical and financial capacities. These
solutions will be the main preconditions prior to undertake the
managerial decision, its implementation, continuity or in planning
activities.
In this paper we will try to find the optimal way to design the
production systems for small enterprises, in order to find the best
appropriate solution that fulfils the economic and technological
criteria for material, energy and information flow, including
production capacities based on the market needs and the
flexibility of labour force.
Our aim is to apply variety of methods for finding the initial
and optimal solutions for the problem of transport, by comparing
different methods, including well known degeneration methods to
eliminate the obstacles that arise during the implementation of
different activities for finding the optimal solution.
Keywords— design, logistics system, the problem of transport,
optimal solution, the degeneration problem, optimisation, etc.

I. INTRODUCTION
Transportation problem has to do with finding transportation
plan with lower costs for the transfer of stock (goods) from
production centers (factories) to the centers of destination
(Consumer. e.g. any company may have three factories which
produce the same products and four destination centre’s that
require these products, as described in Fig.1. Transport model
can be used to determine how to distribute products from
factories to destination centers, so that transportation costs are
minimal. Usually such analysis of the problem as a result has a
transportation plan for a certain time period (days, weeks).

Consumer
Factories

D1

D2

D3

D4

supply

L1

4

7

7

1

100

L2

12

3

8

8

200

L3

8

10

16

5

150

bj

80

90

120

160

450

ai

Fig. 1 The logistic distribution of products from its origin (factories) to
destination (costumer).

From the table we see that the field (1.4) has minimal costs, so:

c14 = min (cij ) = 1
ij

x14 = min (a1 , b4 ) = min (100,160) = 100 .
14

14

Therefore, we accomplish customer demand and in the first
row, we have:

113

x11 = x12 = x13 = 0

d12 = 0 ; d = −5 ; d 21 = 12 ; d 24 = 11 d = −1
13
32

In order fully to the same act with other customers, while
continuing with the field (3.4) that costs less.

c34 = 5
x34 = min (a3 , b4 − x11 ) = min (150,160 − 100) = 60
34

34

and so on, we win the initial solution with minimum cost
method.
Customer
Factories

L1

4

L2

12

7

After determining the indicators d ij , according to the
criteria, stems that condition is not fulfilled, since the two
indicators are d ij  0 . For this reason, the next move will
continue to improve the program.
Customer
Factories

D1

L1

0

L2

12

D4
7

ai
1

100

100
3
90
8

L3

10

80
80

bj

90

D2

Supply

D4

D3

ai

supply

D3

D2

D1

Second action:

8
110
16
10

8

60

120

160

5

200

L3

150

bj

4

7
-5

12

3
90

8
80
80

7

0

10
-1
90

8
110
16
10
120

1

100

8

200

5

150

100
11
60
160

450

450

Third Action:

Not-degenerated solution is basic because it met the
condition

Improving program for negative component or for more
efficient direction, defined with this criteria:

m + n −1 = 3 + 4 −1 = 6 .

max d ij ,for d ij  0 (i = 1,2,..., m) and ( j = 1,2,..., n)

The function of the goal has the value.

ij

x11 = 0

x14 = 100

d13

d 32

x12 = x13 = x21 = x24 = x32 = 0

x 22 = 90

−5

−1

x 23 = 110

x33 = 10

More efficient direction or component which should be

x31 = 80
x34 = 60
improved is d13 = −5 . After that follows the new program for
F ( x) = c12 x12 + c13 x13 + c14 x14 + c21 x21 + c22 x22 + c34 x34the programmed field.
F ( x)=1100
 +390+8110
 +880+1610
 +560=2350 Euro
In addition we have to verify that the solution with minimum
cost method is the optimal solution. Will do with the method of
jump from stone to stone, during interpretation of this method
we based in five acts.
First action:

d ij = cij − z ij

x =0

ij
,
,
(this field programmed without transport cost

x11 = 0
c11 = 4 )
d11 = c11 − z11 = c11 − c14 + c34 − c41 = 4 − 1 + 5 − 8 = 0
For

and so on
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Fourth action:
The program of transport quantity

 = min (xij )  0

(i = 1,2,..., m) and

ij

( j = 1,2,..., n)

 = min (x14 , x33 ) = (100,10) = 10
ij

- for negative

Since all indicators calculated values are positive can then be
concluded that the solution is optimal, but for the indicator
d11 = 0 can be found the other alternative optimal solution by
increasing the effects on existing conditions, but without
affecting
the
value
of
the
goal
function.

field
II. THE MODIFIED METHOD (MODI)

Action fifth:
Calculation of the new program based on the rule (criterion)
The new program:

For this method, the necessary number of iteration is smaller
towards achieving optimal solution. This method is also called
alternative method of potential due to the involvement
potentials u i and v j .

xij' = xij   (i = 1,2,..., m) and ( j = 1,2,..., n)
'
x13
= x13 +  = 0 + 10 = 10
'
x14
= x14 −  = 100 − 10 = 90

Solving the transportation problem with method of potentials
will becomes after the initial plan is made and calculated costs
of transportation under that plan is done.

'
x34
= x34 +  = 60 + 10 = 70
'
x33
= x33 −  = 10 − 10 = 0

customer
factories

D1

L1

0

L2

L3
bj

D2
4

7

7
10

12
7

First action:

1

8

10

70
160

80

4

110
16
5

80

90

120

xij  0

cij = ui + v j

ai
100

Customer
Factory

90

3
90

8

supply

D4

D3

5

The method of modifying or Modi method serves to
determine the optimal solution, but after the initial solution is
determined by any methods listed.

D2

D1

8

200

5

150

L1

4

450

L2

12

6

L3
bj
vj

(i = 1,2,3) , ( j = 1,2,...n)

7

Oferta

D4

D3
7

ai
1

100

u1 =0

8

200

u 2 =-4

5

150

u3 =4

100

8

3
90
10

80
80

90

v1 =4

v2 =7

8
110
16
10
120

ui

60
160

450

v3 =12 v4 =1

In Second action, determined the table for free fields along
the lines:

xij = 0

d ij = cij − (u i + v j )

Rules for determining the possible solutions is:

x11 = 0

d11 = c11 − (u1 + v1 ) = 4 − (0 + 4) = 0

m + n −1 = 3 + 4 −1 = 6 ,

x12 = 0

d12 = c12 − (u1 + v2 ) = 7 − (0 + 7) = 0

x13 = 0

d13 = c13 − (u1 + v3 ) = 7 − (0 + 12) = −5

solution F2 (x ) = 2300Euro

so this is non-degenerated

Continue with the determination of free fields, ie. back in
action first:

d11 = 0

d12 = 5

d 21 = 7

d 32 = 4

d 33 = 5

x21 = 0
d 21 = c21 − (u2 + v1 ) = 12 − (− 4 + 4) = 12
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x24 = 0

d 24 = c24 − (u2 + v4 ) = 8 − (− 4 + 1) = 11

x32 = 0

d 32 = c32 − (u3 + v2 ) = 10 − (4 + 7) = −1

Transportation quantities Xij, which must be transported from
the center i to center j, are given by the proportion:
3Li ↔ A1 = 35
2Dj ↔ B1 = 55

As is seen the values of the indicators are fully identical to
the method of jumping from stone to stone, therefore and the
procedure of solving the task and results with MODI method
are fully the same.

•
•

A) Special case
Not all transportation problems are neat. Occurrence and
occasions can be presented when we have an obstacle in finding
activities for the initial and optimal solutions. This means that
some action must be conducted before the preliminary
settlement reached. Two irregularities that appear most
frequently are cases when offer is not equal to demand (the
problem of open transport) and the appearance of degeneration.

problem of transport
for

non

degenerated

( j = 1, 2,..., n)
xij  0
II.

m + n −1 for xij  0

and

degenerated

where

solutions

solutions

m

n

i =1

j =1

 ai   bj  115  80 and

m

n

i =1

j =1

bn+1 =  ai −  b j = 115 − 80 = 35

(min ); F (x) = 2 x11 + 2 x12 + 0 x13 + 4 x21 + x22 + 0 x23 + 3x32 +
x11 + x12 + x13 = 35

x11 + x 21 + x31 = 50

x 21 + x 22 + x 23 = 50

x12 + x 22 + x32 = 55

x31 + x32 + x33 = 30

x13 + x 23 + x33 = 35
xij  0

Nonnegative hypothesis

for

(i = 1,2,3) and

( j = 1,2,3)

(i = 1, 2,..., m),

m + n − 2,−3,−...,

Initial distribution determined by the method of
minimal cost, and
Solutions with the method of jumping from stone to
stone.

thus become the model closure adding a fictitious destination
center with transportation cost per unit equal to zero.

Degeneration as a barrier may be present in two ways:

Degeneracy can observe during the implementation of
rules for determining the basic solutions to the

A3 = 30

B2 = 25

This is the opened model

Degeneration as a barrier, not to do with the composition of
the economic category, respectively product and other
elements, but with lack of the activity that is necessary to
transform the system from the starting point of the initial
solution to the final solution. Therefore, first we eliminate such
phenomenon, and then framing methods to improve the
program and calculate the optimal program.

I.

A2 = 50

D2

D1

for

2

L1

where

4

L2

25

Degeneracy can be noticed if the problem tractable. At
least two partial and amount (which was simbolizuan
respectively were reviewed for the meaning of their
offers and requests) are numerically equal, the same.

L3

30

−
−

ai = b j where (i = 1,2,..., m), ( j = 1,2,..., n)

−
−

These two problems will illustrate as follows by an example.
An economic entity in the area of transport is entrusted with
the transport of products stored in three distributive centers
marked with Li , in two destination centers marked with Dj.
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2

ai
0

35

1

0

50

3

0

30

35

(i = 1, 2,..., m), ( j = 1, 2,..., n) .

bj

D3

25
1

55

25

35
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Initial distribution with minimum cost method
The choice is degenerated because we have only four
programmed full field
Degeneracy can be noticed even with rule a1 = b3
With rule m + n - 1, has degeneracy it with Rule ai= bj
, degeneracy presented and eliminated

Determination of indicator d ij for all free fields xij = 0

Now we eliminate the degeneracy with method of
coefficients.

d ij = cij − z ij ,

For m = n can do to eliminate for row or column.

d 23 = 0 ,

d12 = 1,

d11 = −2 ,

d 32 = 5 , d 33 = 3 , d 34 = 3
ai' = ai + ai

1
 0.5
2m

D1

the model is open and therefore, should close it

L1

L2

L3
bj
Because 123>115

D2
2

2
3

2
4
21

0

1

1

0
-2

3

0

37

0

54

0

32

2

35

25

a i'

D4

D3

8
0

32

5

1

3

55

25

35

8

123

min F2 (x) = 2  2 + 0  35 + 4  21 + 1 25 + 0  8 + 1 32 = 145
Again, found the values of indicators for all free areas

xij = 0 , and apropos we conclude that indicator d 23 = −2 ,
so the procedure have to continue for finding the optimal
solution.

D2

D1
2

L1

L2

L3
bj

2

0
35

4
23

1

0

0

0

37

0

0

55

25

35

8

L3
bj

3

bj

D1

L2

L2

L3

123

min F1 (x) = 0  35 + 0  2 + 4  23 + 1 25 + 0  6 + 1 32 = 149

L1

23

32

32

D2
2

-2

2
1

4
23

0
35

1

1

0

0

3

0

54

0

5

3

3

0

32

55

25

35

8

4

0

1
25

1

0
21

3

0

37

0

54

0

32

0

14

8
0

32

3

1

1

55

25

35

8

123

min F3 (x ) = 2  23 + 0  14 + 1  25 + 0  21 + 0  8 + 1  32 = 103
Optimal transport plan will appear as follows:

6

32

2
1

a i'

D4

D3

As is seen all calculated indicators are positive value then
can be concluded that the solution is optimal, but for the
indicator d14 = 0 can be found the other alternative optimal
solution.

37

2

0

25

a i'

D4

D3

2

L1

54

6
3

D2

D1

2

25
1

a i'

D4

D3

123
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and demand stations is bigger. Of course, again there are
solutions for these cases, but this requires more work and time.
Summary of procedures:
[1]. We must be sure that the offer is equal to demand, as
needed we have to build delivery/destination ceters
with zero transport cost per unit

For indicator
transportation plan

D2

D1

L1

2

found

alternate

2

L3

1

1
25

37

0

0

54

[4]. If the indicators calculated for the empty fields are
smaller than zero, the program of transport must be
improved;

0

0

32

Steps [3] and [4] have to be repeated until all the indicators
are greater or equal to zero, then the optimal solution is reached.
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Abstract— The idea of this publication is based on the fact that
through the dual problem of linear programming to find the
optimal solution that reflects the full information for the solution
of original problem. In particular, the dual problem provides
important information in economic terms in connection with
specific conditions imposed at the time of formulation of problem.
The investigation is made by an example of sensitivity analysiseconomic interpretation as a potential tool for optimizing the
production process, supposing that we have a primary problem of
mixed products and the goal is to determine the levels of
production that provide maximum profit.
Keywords— the problem of transport, optimisation, dual problem,
sensitivity analysis, optimal solution, economic interpretation, etc.

I. INTRODUCTION
Daily activity of business enterprises contains different
situations which might be either favorable or unfavorable that
should be managed more rationally. The business environment
where economic entities have these activities is constantly
changing, therefore its managers are facing many problems that
should be solved, find alternatives that can be singled out as the
best, alternatives that should be excluded and ultimately should
take a decision for the future of the company.

the goal function and the values of free terms in the right side
of the equation. In addition it will be necessary to determine the
sensitivity analysis of optimal solution from the changes on
products, constrains, system parameters and conditions.
Supposing that we have a primary problem of mixed
products and the goal is to determine the levels of production
that provides maximum profit for the firm. The firm is using 3
resources from which they extract three different products, as
shown in the Table 1:
TABLE. 1
INPUTS OF PRODUCTION SYSTEM

Production factors
(resources)
Raw material (kg)
Work (h)
Administration

I
a11
a21
a31
c1

Types of products
II
III
a12
a13
a22
a23
a32
a33
c2
c3

IV
a14
a24
a34
c4

Reserves
(unit)
b1
b2
b3

The formulation of primary problem is given as follows:
𝑓 = 𝑐1 𝑥1 + 𝑐2 𝑥2 + 𝑐3 𝑥3 + 𝑐4 𝑥4

(1)

with conditions:
𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑎13 𝑥3 + 𝑎14 𝑥4 ≤ 𝑏1
𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑎23 𝑥3 + 𝑎24 𝑥4 ≤ 𝑏2
{
𝑎31 𝑥1 + 𝑎32 𝑥2 + 𝑎33 𝑥3 + 𝑎34 𝑥4 ≤ 𝑏3
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, 𝑥3 ≥ 0, 𝑥4 ≥ 0

Rapid economic developments are associated with the
increased complexity of management problems and increased
difficulties for solving them. One of the ways that can facilitate
problem solving is its presentation by mathematical model, thus
the quantitative methods might be used to find a solution.
Implementation of these models and techniques occupies a very
important place because it helps the decision-making process
to be "the best possible" and make them important management
tools. Generally, the use of these quantitative methods and
algorithms for solving such problems require processing of a
large amount of information and performing a large number of
calculations in order to achieve the optimal solution.

where:
𝑎𝑖𝑗 - The amount of resources i for unit production j,
𝑐𝑖𝑗 - Profit from the sale of unit production of j,
𝑏𝑖 - reserve of resource i,
f – Goal function,
𝑥𝑖 – the amount of products that must be produced.

In this paper we will investigate the sensitivity analysis of
the optimal solution against the changes in the coefficients of
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(2)

The dual problem of the primary problem is:
2.

The value assigned to the resources used for production of a
unit product 1, which must be at least as profit contribution of
a unit of product 1.

Goal function to be minimised:

𝑔 = 𝑏1 𝑦1 + 𝑏2 𝑦2 + 𝑏3 𝑦3

(3)

with conditions
𝑎11 𝑦1 + 𝑎21 𝑦2 + 𝑎31 𝑦3 ≥ 𝑐1
𝑎12 𝑦1 + 𝑎22 𝑦2 + 𝑎32 𝑦3 ≥ 𝑐2
𝑎13 𝑦1 + 𝑎23 𝑦2 + 𝑎33 𝑦3 ≥ 𝑐3
𝑎14 𝑦1 + 𝑎24 𝑦2 + 𝑎34 𝑦3 ≥ 𝑐4
{ 𝑦1 ≥ 0, 𝑦2 ≥ 0, 𝑦3 ≥ 0

(6)

By analyzing the second the in-equation (6), we can come to
two observations:
(4)

where:
𝑦𝑖 – is the marginal value or unit shadow prices for the
resources 1, 2 and 3,
g – the total value of resources.
The first formulation is constructed mathematical model in
order to find the production plan of the production quantities
xi , which will result with maximum profit for the company. It
is clear that this profit is conditional and depends on factors of
production reserves, raw materials or used resources that are
each time in limited quantities. Therefore, the raw material b1
which is used for production of x1 products P1 is 𝑎11 𝑥1 , for
production of x2 products P2 is 𝑎12 𝑥2 , for production of x3
products P3 is 𝑎13 𝑥3 , for production of x4 products P4 is
𝑎14 𝑥4 , and the total quantity of raw materials consumption for
the production plan is 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑎13 𝑥3 + 𝑎14 𝑥4 and
this should not exceed the raw material reserves - b1 unit.
Thus: 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + 𝑎13 𝑥3 + 𝑎14 𝑥4 ≤ 𝑏1.
Second formulation is based on the fact that the profit
resulting from the sale of manufactured products cannot be
made without the use of resources (raw materials, workforce).
Starting from this fact it can be concluded that the production
factors have given value for the firm, thus it’s of a great interest
to determine this value.
In the analogy with the primary problem is also formulated
the so-called dual problem, whose objective is the distribution
of resources in a way that the total amount of resources is
minimized. In order to achieve this that to each foregoing
production factor is associated an artificial unit price yi, (the
optimal value of these variables in the economy will be called
as shadow price or hidden price). yi values, are calculated in
such a way that the sum of these values of resources used to be
equal to the total profit resulting from the product sale. So, from
what was said above we can write the goal function (the shadow
price or hidden price needs to be minimised for the resources 1
and 2):
𝑔 = 𝑏1 𝑦1 + 𝑏2 𝑦2 + 𝑏3 𝑦3 (𝑚𝑖𝑛)

𝑎11 𝑦1 + 𝑎21 𝑦2 + 𝑎31 𝑦3 ≥ 𝑐1

(5)

a)
If the value that the company gets from the usage of
resources in order to produce a unit product is equal to his
contribution to profit, as a result of the sale of his product, then
this product belongs to the optimal production plan from the
first formulation,
b)
If the value of resources used to produce a unit product
exceeds the unit profit that this product brings, then this means
that the resources can be used in the most profitable way for
production of other products.
A) Example
Company produces three types of products using 3
production factors: raw materials, workforce and energy, as
shown in Table 2.
TABLE 2.
INPUTS OF PRODUCTION FOR COMPANY
Types of products
Production factors
Reserves
(resources)
(unit)
I
II
III
IV

Raw material (kg)
Work (h)
Energy (kW)
Unit profit (€)

1
10
2
10

1
4
2
6

1
5
6
6

1
4
6
8

100 t
600 h
300 kW

The problem from the Table 2 it can be formulated as the
problem of linear programming:
𝑓 = 10𝑥1 + 6𝑥2 + 6𝑥3 + 8𝑥4 (𝑚𝑎𝑥)

(7)

With conditions:
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 ≤ 100
10𝑥1 + 4𝑥2 + 5𝑥3 + 4𝑥4 ≤ 600
{
2𝑥1 + 2𝑥2 + 6𝑥3 + 6𝑥4 ≤ 300
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, 𝑥3 ≥ 0, 𝑥4 ≥ 0

(8)

And as next step to solve this problem is its transformation
in standard form:
𝑓 ′ = −𝑓 = −10𝑥1 − 6𝑥2 − 6𝑥3 − 8𝑥4 (𝑚𝑖𝑛)

(9)

with conditions:
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 = 100
10𝑥1 + 4𝑥2 + 5𝑥3 + 4𝑥4 + 𝑥6 = 600
{
(10)
2𝑥1 + 2𝑥2 + 6𝑥3 + 6𝑥4 + 𝑥7 = 300
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0, 𝑥3 ≥ 0, 𝑥4 ≥ 0, 𝑥5 ≥ 0, 𝑥6 ≥ 0, 𝑥7 ≥ 0
As standard features requires that the goal function is
minimized so we can write f '=- f, but again the goal function
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SIMPLEX TABLE 4

(f' min) is equivalent to that (f max) which is required by a given
task, because for the same solutions (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑥4 ) for which
the function f would have max values, the function f ' will have
minimum value. Also, the problem in standard form is
consisted only from the equations therefore we add new
unknown non-negative parameters x5, x6 and x7 in order to
equal the 2 sides in-equation and the same will become
equation.
Before we start with simplex method the problem must be in
canonical form as given in the following:
′

𝑓 = 0 − (10𝑥1 + 6𝑥2 + 6𝑥3 + 8𝑥4 ) (𝑚𝑖𝑛)

PB
x5
x1
x4
f’

PB
x2
x1
x4
f’

with conditions:

(12)

x1
1
10
2
10

x2
1
4
2
6

x3
1
5
6
6

x4
1
4
6
8

x5
1
0
0
0

x6
0
1
0
0

x1
0
1
0
0

x2
0.6
0.4
1.2
6

x3
0.5
0.5
5
6

x4
0.6
0.4
5.2
8

x5
1
0
0
0

x6
-0.1
0.1
0.2
0

x7
0
0
1
0

TABLE 5
SIMPLEX TABLE 3

PB
x5
x1
x4
f’

TL
19.23
46.15
34.62
0

x1
0
1
0
0

x2
0.46
0.31
0.23
1.08

x3
0.07
0.115
0.96
-2.84

x4
0
0
1
0

TL
41.67
33.33
25
-783.33

x1
0
1
0
0

x5
1
0
0
0

x6
-0.077
-0.115
-0.038
-0.84

x2
1
0
0
0

x3
-0.167
0.167
1
-2.67

x4
0
0
1
0

x5
2.16
-0.67
-0.5
-2.33

x6
-0.16
0.167
0
-0.667

𝑔 = 100𝑦1 + 600𝑦2 + 300𝑦3 (𝑚𝑖𝑛)
𝑦1 + 10𝑦2 + 2𝑦3
𝑦 + 4𝑦2 + 2𝑦3
{ 1
𝑦1 + 5𝑦2 + 6𝑦3
𝑦1 + 4𝑦2 + 6𝑦3

x7
0
0
1
0

TABLE 4
SIMPLEX TABLE 2

TL
40
60
180
-600

x4
0
0
1
0

x7
-0.115
-0.077
0.19
-0.77

x7
-0.25
0
0.25
-0.5

(13)

with conditions

Since 10 is key, instead of x6 on the basic unknown
parameter is introduced x1 in the Table 3. At the same the row
in which is the key (10) is divided by 10 and is written in the
table but instead of x6 now we have x1, thus the procedure is
repeated and we gain the following tables (Table 4, 5 and 6).

PB
x5
x1
x7
f’

x3
0.07
0.115
0.96
-2.84

The dual problem

TABLE 3
SIMPLEX TABLE 1

TL
100
600
300
0

x2
0.46
0.31
0.23
1.08

Since in the fourth row there is no any positive number then
the problem is solved and because the value of -783.33 is the
min of f’ then 783.33 is the required max from the beginning at
f: x1 = 33.33, x2 = 41.67, x3 = 0, x4 = 25.

So, we can build a simplex table with coefficients before the
variables. Initially should be noted that x5, x6 and x7 are basic unknown
parameters (PB) and 100, 600 and 300 are free terms (TL) (see Table
3).

PB
x5
x6
x7
f’

x1
0
1
0
0

TABLE 7
OPTIMAL SOLUTION FOR PRIMARY PROBLEM

(11)

𝑥5 = 100 − (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 )
𝑥6 = 600 − (10𝑥1 + 4𝑥2 + 5𝑥3 + 4𝑥4 )
𝑥7 = 300 − (2𝑥1 + 2𝑥2 + 6𝑥3 + 6𝑥4 )
̅̅̅̅
{
𝑥𝑖 ≥ 0, ∀𝑖 = 1,7

TL
19.23
46.15
34.62
0

x5
1
0
0
0

x6
-0.077
-0.115
-0.038
-0.84

x7
-0.115
-0.077
0.19
-0.77

≥ 10
≥6
≥6
≥8

(14)

The system of conditions is transformed in to a system
of equations
𝑦1 + 10𝑦2 + 2𝑦3 − 𝑦4
𝑦 + 4𝑦2 + 2𝑦3 − 𝑦5
{ 1
𝑦1 + 5𝑦2 + 6𝑦3 − 𝑦6
𝑦1 + 4𝑦2 + 6𝑦3 − 𝑦7

= 10
=6
=6
=8

(15)

Then the above system is transformed in to canonical
form:
𝑔 = 0 − (−100𝑦1 − 600𝑦2 − 300𝑦3 ) (𝑚𝑖𝑛)

(16)

𝑦4 = −10 − (−𝑦1 − 10𝑦2 − 2𝑦3 )
𝑦 = −6 − (−𝑦1 − 4𝑦2 − 2𝑦3 )
{ 5
𝑦6 = −6 − (−𝑦1 − 5𝑦2 − 6𝑦3 )
𝑦7 = −8 − (−𝑦1 − 4𝑦2 − 6𝑦3 )
(17)
The dual simplex Table 8, is created by the following actions:
1. column of free terms has negative elements,

TABLE 6
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2. select the min (-10, -6, -6, -8) =- 10 (y4 is out from the
base),
3. from the field of negative elements are selected
−100 −600 −200
reports: 𝑚𝑖𝑛 {
,
,
} = 60,
−1
−10
−2
4. Key element is -10 and through this value the
procedure is continued based on the Gauss method.
TABLE 8
DUAL SIMPLEX TABLES

Since the free terms are all positive and the coefficients of
goal function is non-negative it can be concluded that the
optimal solution is achieved. In the following table are made
some basic transformations in order to gain the values of basic
unknown parameters (y1, y2, y3, y6).
Finally, can be written that shadow prices or marginal values
of production factors are as follows: y 1 = 2:33, y2 = 0667, y3
=0.5, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 2.67 and min g = 783.33.
So, as these resources are used to generate profit 783.33€ =
max f, also the derived values attributed to them should be
783.33€ which is confirmed in the following:

𝑔 = 100𝑦1 + 600𝑦2 + 300𝑦3 = 10𝑥1 + 6𝑥2 + 6𝑥3 + 8𝑥4 = 𝑓

100 ∙ 2.33 + 600 ∙ 0.667 + 300 ∙ 0.5 =
= 10 ∙ 33.33 + 6 ∙ 41.67 + 6 ∙ 0 + 8 ∙ 25

783.33=783.33
TABLE 8.1. DUAL SIMPLEX TABLES

TABLE 10. THE DUAL SIMPLES TABLE
PB

TL

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y2

0.667

0

1

0

-0.165

-0.167

0

0

y1

2.33

1

0

0

0.667

-2.17

0

0.5

y6

2.67

0

0

0

-0.12

0.15

1

-1.62

y3

0.5

0

0

1

0

0.25

0

-0.25

g

783.33

0

0

0

-33.33

-41.67

0

-25

-x1

-x2

-x3

-x4

TABLE 9. DUAL SIMPLEX TABLES

Detached from the above discussion we can say that the
attributed value of sources:
•

TABLE 9.1. DUAL SIMPLEX TABLES

•
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For the production of one unit of second product is given
by 𝑦1 + 4𝑦2 + 2𝑦3 = 2.33 + 4 ∙ 0.667 + 2 ∙ 0.5 = 6
which means that it is equal to the unit profit from the
second product, so the second product is in the optimal
solution of the primary problem or is in the production
plan.
For the production of one unit of third product is given
by
𝑦1 + 5𝑦2 + 6𝑦3 = 2.33 + 5 ∙ 0.667 + 6 ∙ 0.5 =
8.67 ≥ 6 which means that the value of resources which
are used for producing of one unit of third product will
diminish the profit of the company with 8.67-6 = 2.67€

•

so this product will not be involved in the production
plan of primary problem.
Another indicators is the value of additional variable y 6
= 2.67 that endorses that the value of resources for the
production of one production unit exceeds the first
product with 2.67 € the contribution to a profit which
this product is giving. This fact indicates that resources
can be used in more profitable way for the production of
3 other products. For more on the following table is
given the link between variables from which it can be
seen that x3 = 0 and y6 is optimal dualit basis
II. SENSITIVITY ANALYSIS

In the example which is given above of a mixed product is
supposed that the unit profit is also provided for each product,
reserves of the resources available for use and rates of the
system conditions that express the expenditures of each
production factors (source) for each production unit are known.
In practice these parameters are not ever known with certainty
since the cost of raw materials, labor cost may experience
changes which will affect the unit profit of product.
This sensitivity of the optimal solution to the change of the
unit profit is of great importance for the manager and is
measured by tolerance where the unit profit can very without
causing changes in the optimal solution. For illustration lets
uses the example above where the second product brings profit
of 6 €/unit and that this product is included in the optimal
solution. With this sensitivity analysis is proved that the current
solution remains optimal as long as unit profit for the second
product is between 4.92 and 8. So this is an information for the
manager that a decrease in the unit profit of product with more
than 1.08€ and an increase for more than 2 € will lead to another
optimal solution.

As the second product is in BP thus we add δ, and new
coefficient becomes 𝑐̅2 = 𝑐2 + 𝛿 = 6 + 𝛿 and the goal function
will take the following form:
𝑓 ̅ = 10𝑥1 + (6 + 𝛿)𝑥2 + 6𝑥3 + 8𝑥4 = 𝑓 + 𝛿𝑥2 (𝑚𝑎𝑥)
(18)
Since x2 is on base (PB) then from the last simplex table
(optimal) are obtained:
𝑥2 = 41.67 − (0.167𝑥3 + 2.16𝑥5 − 0.167𝑥6 − 0.25𝑥7 ) (19)
𝑓 = 783.33 − (2.67𝑥3 + 2.33𝑥5 + 0.667𝑥6 + 0.5𝑥7 )

(20)

Substituting the equations (19) and (20) in to the equation
(18) is derived the following equation:
𝑓 ̅ = (783.33 + 41.67𝛿) − [(2.67 + 0.167𝛿)𝑥3
+ (2.33 + 2.16𝛿)𝑥5 + (0.667 − 0.167𝛿)𝑥6
+ (0.5 − 0.25𝛿)𝑥7 ]
And the new table will look as follows (table 12):
TABLE 12
DUAL SIMPLEX ‘OPTIMAL TABLE’
P
B

TL

x

x

1

2

x2

41.67

0

1

-0.167

0

2.16

-0.16

-0.25

x1

33.33

1

0

0.167

0

-0.67

0.167

0

x4

25

0

0

1

1

-0.5

0

0.25

̅
𝒇’

783.3
341.67
𝛿

0

-2.670.167
𝛿

0

2.332.16
𝛿

0.667+0.16
7𝛿

0.5+0.2
5

0

x3

x

x5

x6

x7

4

Since the current solution remains optimal the values  must
meet the following system of non-equations:
−2.67 − 0.167𝛿 ≤ 0
−2.33 − 2.16𝛿 ≤ 0
{
−0.667 + 0.167𝛿 ≤ 0
−0.5 + 0.25𝛿 ≤ 0

In the following is explained technique of the profit
elasticity.
A) Changing the coefficients into the goal function

(21)

Sensitivity of the optimal solution to a changes of the
coefficients cj of the goal function is analyzed by adding to this
coefficient a variable  and thus become the coefficient +cj.

By solving of system (21) we find that -1.08 ≤ δ ≤ 2, which
means that the optimal solution (production plan) does not
change while the coefficient 𝑐̅2 = 𝑐2 + 𝛿 of the goal function is
6 − 1.08 ≤ 𝑐2 ≤ 6 + 2, so c2∈[4.92,8].

TABLE 11
DUAL SIMPLEX TABLE

Since c2 changes, the value of maxf also changes according
to max f=783.33+41.67 for𝛿 ∈ [−1.08, 2].

PB
x2
x1
x4
f’

TL
41.67
33.33
25
-783.33

x1
0
1
0
0

x2
1
0
0
0

x3
-0.167
0.167
1
-2.67

x4
0
0
1
0

x5
2.16
-0.67
-0.5
-2.33

x6
-0.167
0.167
0
-0.667

x7
-0.25
0
0.25
-0.5

This analysis tells us that an increase in the coefficient of the
goal function means that this product has become more
profitable and the resources are shifted from production of
products to the production of most profitable product.
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In the same way are chosen the values profit boundaries per
unit production of other products x1, x4 and x3.

III. CONCLUSIONS
-

The dual problem may reflect significant economic
information about production factors used in the
production process.

-

The application of the dual problem for production
problems aims to find the minimum value of resources
as a whole, respectively the distribution of resources
according to a production plan so that the total value of
resources to be much smaller: 𝑔 = 𝑏1 𝑦1 + 𝑏2 𝑦2 +

10 − 4 ≤ 𝑐1 ≤ 10 + 3.5 , thus c1∈[6, 13.5],
8 − 2 ≤ 𝑐4 ≤ 8 + 4.667 , thus c2∈[6, 12.667],
−∝≤ 𝑐3 ≤ 6 + 2.67 , thus c3∈[-∝, 8.67].
B) Changing of the free terms of system conditions (stock of
factors of production)

𝑏3 𝑦3 𝑚𝑖𝑛

The sensitivity analiysis for the optimal solution of primary
problem is performed by the table 12 by changing the reserves.
For example, for raw material b1 we add ƛ1 and the new vector
of free terms is obtained as follows:
100 + ƛ1
B1=( 600 )
300

-

Solving the dual problem in economic value is
interpreted as marginal or artificial price of a unit of
production factors. This means that through this
solution is highlighted the attributed value (merit
value) of resources as production factors.

-

Through dual problem is reflected the contribution of a
unit of resources in profit generation, specially
economic argumentation for producing or not
producing that kind of product.

-

Through this method is shown the tolerance interval of
profit from the production of products involved in the
production plan and also the needed price of sale for
the product which is not included to the production plan
(if c3 >8.67€ then convenient to produce product 3);

-

Through this analysis, we find profitable products for
production in case of change of the raw material
reserves.

(22).

Values of basic variables given by 𝑋𝐵 = 𝐷 −1 𝐵1 ≥ 0. The
boundaries of tolerance for b1 is determined by the requirement
that XB positive.
D-1 matrix can be obtained by optimal table 12 and consist
of elements of the pillars of the initial basic variables (x 5, x6,
x7), while B1 is a vector matrix of gree terms in initial simplex
table (b1,b2,b3).
0
2.16 −0.16 −0.25 100 + ƛ1
𝑋𝐵 = 𝐷−1 𝐵1 = (−0.67 0.167
0 ) ( 600 ) ≥ (0) (23)
0
−0.5
0
0.25
300
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Abstract— Un-calcined kaolinite based (hydrosodalite based)
geopolymers are good candidate as a green building material. Its
higher productivity with heat curing method promising for widening
industrial applications. The main drawback of these materials is
their low strength. In this study high reactive ground granulated
blast furnace slag (GGBFS) blended with kaolinite up to 40 wt.%.
Compressive strength, behavior against water, phase structure and
microstructure of the samples were investigated systematically. It’s
clear from the results that GGBFS is very good candidate to enhance
this type of green materials in industrial applications. GGBFS
enhanced mechanical properties and behavior against the water of
the sample significantly. Optimum compressive strength obtained
was 11.2 MPa at 20 wt.% GGBFS addition, while reference samples
recorded as 3.1 MPa.
Keywords— Hydrosodalite, Geopolymer, Green Materials,
Kaolin, Sustainable Production

I. INTRODUCTION
Global warming and climate change due to the CO2 emission
is currently one of the most important issues in the world[1].
One important source of CO2 emission is from ordinary
Portland cement (OPC) production[1],[2]. In the process of
OPC production, the CO2 emission comes mainly from two
parts: the raw materials decomposition and the fuel burning.
CO2 emission from the production of cement was reported to
consist of 5–7% of global total CO2 emission[3],[4],[5], it is
estimated that every ton of cement produces around one ton of
CO2, a major greenhouse gas implicated in global warming
[6],[7],[8],[9]. How to reduce the CO2 emission and energy
cost during cement production has become an urgent question
for researchers to explore further. Many researches worked on
developing new alternative materials to OPC in aiming of
minimizing the needs of OPC and its negative effects. Alkali
activated materials, geopolymer and inorganic polymer were
extensively studied as comparative and competitive materials
to OPC due to its clean impact on environment, these modern
materials have exhibited an excellent mechanical properties

and resistance to fire and acids [10],[11],[12],[13],[14]. In
general, these techniques involved mixing materials
characterized rich in alumina, silica and calcium with alkaline
solution as activator. The solid part involved precursor such as
slag, fly ash, metakaolin, kaolin and waste materials [15].
Kaolin is highly important for industry, especially due to its
specific properties that benefit a large number of applications
[16],[17]. Industrially, kaolin is a clay composed mainly of
kaolinite or other related clay minerals[18]. Kaolin essentially
comprised of silica, alumina and water in variable
combinations [19]. Kaolin characterized by low reactivity in
alkali activation [20].Therefore, thermal or mechanical
treatment may applied to increase its reactivity [21],[22], but
these treatment still requiring further energy, time and
money[23] ,as well as sophisticated appliance.
Recently, there are many laboratories working on
developing new routes to use natural kaolinite without pretreatment, Rahier et al. [15] produced building materials by
activated kaolinite by NaOH solution in present of silica sand.
Ehab et al. [24] studied the formation of metal oxide-based
hydroxysodalite by alkali-activation of kaolinite with four
metal oxides. Housni et al. [25] investigate the influence of the
alkaline activator concentration of kaolin-based geopolymers
on the compressive strength at the curing early age 24 h. and 3
days ageing. Marsh et al. [26] using kaolinite activated by
NaOH solution at workability consistent with extrusion to
synthesis hydrosodalite. Heah et al [27] studied the effect of
curing process on kaolin based geopolymer with NaOH and
water glass. According to many researchers, the alkali
activation of natural kaolinite using NaOH commonly
produces hydrosodalite [11],[21],[28].
Although their low cost and low CO2 emission, low reaction
kinetic and low mechanical properties are the major problem
of kaolinite based geopolymer. Possible synergy between the
low reactive kaolinite and highly reactive calcium and alumina
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silicate bearing GGBFS seems suitable solution to obtain
acceptable reactivity in blended precursor. In this study it was
investigated that the addition of GGBFS to heat cured kaolinite
based (hydrosodalite based) geopolymer to overcome the low
mechanical properties of final product for various applications
such as green building materials.

% Water absorption = ((Ws - Wi) / Wi )* 100

To measure weight loss percentage after water immersion,
samples that removed from water vessels will be heated in oven
at 150ºC for 2 hours after that samples will weighing and

II. EXPERIMENTAL STUDIES

Chemical Composition (wt.%)

TABLE 1
COMPOSITION OF KAOLIN AND GGBFS

Oxides
Al2O3
SiO2
SO3
K2O
CaO
Fe2O3
MgO
L.O.I

A) Materials
High purity kaolin used as the first source of aluminosilicate.
Kaolin particles size characterized by 93% of bulk volume
below 2 µm. Chemical Composition (wt.%) of the kaolin and
GGBFS are given in Tab.1.GGBFS particles size of D(0.5) is
13,5 µm. NaOH sodium hydroxide pellet of Merck brand with
99 wt.% and distilled water were used to prepared activator
solution.
B) Samples Preparation
To produce samples, kaolinite powder mixed in solid state
with GGBFS until completely homogenization observed.
Additives added in four percentages 10, 20, 30 and 40wt.% for
optimization purpose. In other side, alkali activator synthesized
by mixing NaOH pellets with distilled water in amount of
70wt.% of kaolinite weight; mixing process done in plastictightly closed bottle to avoid evaporation during exothermal
reaction. The selection of plastic-material bottle rather than
glass was to avoid interaction between solution and glass.
NaOH pellet was fixed at 24wt.% of kaolinite weight. After
alkali activator cooled and reached room temperature, solid and
liquid parts mixed together by using electrical mixer for 5
minutes. Samples extruded into cylindrical shape (1 cm
diameter and 2 cm height). The plastic extruded samples
immediately place in open ventilated oven and dried at 150°C
for 2 h. After that samples leaved to cool, and then mechanical
and analytical test conducted. For comparison, reference
samples would be produced by similar route explained above,
except additive materials will not be used in reference samples.
C) Characterization
The compressive strength test conducted by a Zwick / Roell
600 kN capacity test device at a constant speed of 1.00 mm /
min. The highest strength achieved until the samples were
damaged was recorded. The experiments were conducted on
three samples and the average values were considered. Water
absorption and weight loss test would be conducted, the
samples weigh immediately after removed from oven, dryweight was denoted by (Wi) , then samples soaked in water for
up to 7 days then samples removed from water and weigh it
again, the recorded weights denoted by (Ws). The percentage
of water absorption is calculated by the equation below for the
first 24 hr.

(1)

Kaolin
36.9
46.1
0.5
1.07
0.03
1.6
12.75

GGBFS
11.1
37.1
1.6
1.4
38.9
0.7
4.9
-

the values will denoted by Wf. The percentages of weight
loss by water immersion or leaching were measured from
equation below for up to 7 days of immersion.
% Weight loss = ((Wi - Wf) / Wi)* 100

(2)

RIGAKU ULTRA IV XRD device was used for X-Ray
Diffraction analyses. The analysis ranges were 5 to 70 degree
and analyze rate is 5o/minute. SEM analyses were performed
with CARL ZEISS ULTRA PLUS GEMINI FESEM device.
Samples were coated with gold to obtain conductivity before
tests.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A) Compressive Strength Result
The result of compressive strength test proved a significant
role to GGBFS additives in comparison with reference samples
which doesn’t contain GGBFS additives. In comparison with
certain previous research that used un-calcined kaolinite as a
main source of aluminosilicate
[20],[27],[29],[30],[31],
current result was the comparable or better. The samples
20wt.% additives showed the highest compressive strength, it’s
reached 11.20 MPa, after which the strength was gradually
decreased with increment in GGBFS additive. The lowest
compressive strength obtained from 10wt.% additives was 3.4
MPa, and this value is approximately near to the value of
reference samples which haven’t any additive (Fig. 1). This
closeness in compressive strength values between
10wt.%GGBFS and reference samples referred to the 10% of
GGBFS is not sufficient to support reaction with abundant
reactive molecules, while the samples of 30 and 40wt.%
additives present a drop from the values recorded at
20wt.%.These decreasing in values of 30 and 40wt.% GGBFS
may be related to remaining amount of un reacted precursor
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12
10
8
6
4
2
0

8,00
10%
6,00

20%

4,00

30%
40%

2,00

REF

0,00
1

11,2

7,6

3,1

Ref

7,11

3,4

10%

20%

30%

40%

GGBFS (wt.%)
Fig.1 Compressive strength results. Ref; reference samples

B) Durability Result
The samples exhibited good result for weight loss
percentage throughout 7 days of immersion (Fig. 2). The
percentages of weight loss were start increasing in a regular
manner with time passed (from 1 day up to 7 days). The lower
weight loss percentage was recorded for 20wt.% GGBFS
samples after 1 day of soaking in water, the value was
2.27wt.%, and this good result appear agreed with compressive
strength result of same samples, that’s may attributed to the
high amount of reacted materials. The higher weight loss
percentages was 4.95wt.%, its recorded for 10wt.% additives
samples after 7 days of soaking, whereas reference samples
shown 7.05% of weight loss after 7 days. The difference in
weight loss percentage between reference samples and GGBFS
added samples are clearly proved the deeply influence of
GGBFS additives on alkali activated kaolinite. Yip et al.
[34]who studying the durability of kaolinite and GGBFS
mixture, proposed that the presence of amorphous zeolitic
phase and geopolymeric gel are responsible to the good

2

3 4 5 6
Time (Days)

7

Fig.2 wt.% of weight loss percentage.REF ; reference samples

Water Absorption (wt.%)

Compressive Strength
(MPa)

Panagiotopoulou et al.[32] studied the effect of SiO2/Al2O3
ratio of GGBFS based alkali activation; they reported the
optimum ratio of SiO2/Al2O3 is 3.5. The different point of the
samples produced in this study was not mix with sodium
silicate solution to feed the system with high viscosity sodium
silicate to support the hydrosodalite crystallization. By this way
a negative effect of low Si/Al ratio in compressive strength will
going on, but it is turn into advantage in production; thus, the
lack of sodium silicate solution in precursor was allow to bring
into action of rapid curing approach. Regarding to kaolinite ,
Slaty et al.[33] optimizing the effect of NaOH % by kaolinite
clay weight in presence of sand , they found the optimum ratio
of NaOH was gain at 16% by weight of kaolinite clay in fixed
water percentage of 22% by kaolinite clay weight. The
concentration of activator solution used in these experiments is
somehow lower than activator used by Slaty et al.[33].

durability and also they attributed the durability of ancient
heritage to the presence of zeolitic materials, also, Campell et
al. [35] report: the good durability of ancient binder attributed
to zeolitic structure formed. Fig.3 showed inverse relationship
between GGBFS addition and water absorption; consequently,
water absorption percentages are gradually decreased from
reference samples to 40wt.% additives including sample, that’s
leading to find the open porosity of samples decreasing with
increasing GGBFS addition.

Weight Loss (wt.%)

which are formed when cation of activator solution consumed
completely in the reaction by more reactive GGBFS.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

36,09
32,74

REF

10%

30,45

29,80

28,10

20%

30%

40%

GGBFS (wt.%)

Fig.3 wt.% of water absorption percentage.REF; reference samples

C) XRD Result
XRD pattern of the kaolinite and produced samples are
given in Fig.4. XRD analyses showed developing of new peaks
after alkali activation process besides the kaolinite peaks
related to main precursor. These new peaks corresponded for
hydrosodalite phases. The growing of these new peaks
synchronized with degradation in intensities of kaolinite peaks,
this was attributed to the dissolution of kaolinite as much as
hydrosodalite formed and this observation agrees with Marsh
et al. [26],[36].The low peaks intensities of hydrosodalite
might be corresponded to the low reactivity of kaolinite which
retain on its appearance even in further stages, and that may be
interpreted as partial dissolution of kaolinite and consequently
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partials contribution in reaction, this justification was adopted
by many researchers [37],[38],[39],[40]. The XRD peaks of
samples with additives showed changing in the crystal structure
into more amorphous structure in comparison with reference
samples; this was observed by the widening of the peaks and
the weakening of the intensity. Many research confirmed the
formation of CSH phase from GGBFS alkali Activation
[41],[42],[43],[44], in these experiments, the additives
materials did not show a formation of any other zeolite phase
(when incorporated with kaolinite) differ from phases observed
in reference samples, that may interpreted as; the additives
materials were dissolve in NaOH solution leading to
SiO2 ,Al2O3 and CaO abundant in the mixture related to their
chemistry.

Intensity (a.u.)

Slag
10%

0

Kaolinite
20%

K HS

20

Reference
30%

HS HS HS HS

40
60
2-Theta (Deg.)

80

Fig.4 XRD pattern of the samples, K ; kaolinite , HS ; Hydrosodalite

D) SEM Result
SEM photos showed evidence refer to hydrosodalite phase
formation; these evidences were varied according to the
additive’s percentage. In SEM photo, plate-like particles refer
to kaolinite, but spheroidal-shape particle refer to hydrosodalite
[26]. In addition to more compact microstructure due to
incorporation of GGBFS to matrix as an amorphous phase,
additives samples present good signs which assuring the
occurrence of crystallization with performance better than
crystals found in reference samples, thus the difference was
noticeable between SEM photo of reference samples and
additive samples (Fig.5). 20wt.% additives including samples
were the best among all GGBFS-additive samples in terms of
hydrosodalite formations, these results are matching with high
compressive strength of 20wt.%.
IV. CONCLUSION
In this study influence of the GGBFS addition to kaolin
based (hydrosodalite based) geopolymer synthesis studied
systematically. Results showed that GGBFS addition wt.%20
enhanced the compressive strength of the product significantly.
With the 20wt.%GGBFS addition compressive strength of the
reference sample increased to 11.2 MPa from 3.1 MPa. GGBFS
addition also enhances the water resistant of the samples. Water
absorption of the samples decreased with increasing GGBFS
addition. Phase analyses showed that the hydrosodalite
formation at the samples. With increasing GGBFS addition
amorphousness increased. This is a sign of feeding
geopolymeric unit to kaolin based geopolymer originated from
alkali degradation of GGBFS. Obtaining molded alumina
silicates without elevated heat treatments by using natural ores
with a byproduct of iron and steel industry make this material
more sustainable than portland cement-based and fired claybased alternatives. There is need for new studies on testing of
the binder in production of environmentally friendly building
materials such as bricks, insulation boards and fire-resistant
claddings.
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Abstract—In order to train individuals who are necessary to
meet the manpower required by the economy, vocational and
technical training needs must be met by taking into account the
needs of the industry. In this context, the qualifications of
education in most engineering branches should be determined by
considering the needs of business life. One of the most important
building blocks of Energy Systems Engineering is cooling systems.
In this study, an industrial refrigeration training system using R290 refrigerant was designed and produced in cooperation with
the industry and the university. In the training set, the cooling
system elements can be connected in series and parallel and the
changes in the performance of the system can be calculated. Thus,
the applied education model can be realized effectively.

heat, critical temperature and heat permeability should be high,
freezing temperature should be low.

Keywords—Education Model, Fluid Mechanics, Industrial
Refrigeration, R-290, Refrigerant.

I. INTRODUCTION
Refrigeration is the process of removing heat from a
substance or environment to reduce its temperature below its
surrounding volume temperature and maintain it at that
temperature. In other words, cooling is the transfer of heat from
a low temperature source to a high temperature source [1]. In
the second law of thermodynamics, according to the Clausius
statement, it is not possible to transfer heat from a cold to a
warmer region without using a machine [2-3]. Since the transfer
of heat in this way cannot occur spontaneously, all of the
cooling devices consume energy [4-5].
Positive evaporation pressure is one of the features that are
sought in a good refrigerant. The evaporation pressure should
be slightly above the ambient pressure in order to prevent the
air leakage and thus the water vapor brought by the air from
solidifying in the cold parts and causing operational
malfunctions. In addition, it should have installations such as
compressors, condensers, and pipelines resistant to low
condensing pressure and high pressure. It should not be
chemically active so that it does not affect the plumbing
material. The lubricating oil should not change its property. It
should not be flammable, explosive or toxic. Evaporation latent

Fig. 5 Refrigerants.

Hydrocarbons that do not consume ozone (ODP), are
natural, have high energy efficiency, do not have toxic effects,
and have negligible global warming potential (GWP) are called
natural refrigerants (Figure 1). The most widely known
hydrocarbons are butane (R600), isobutane (R600a), propane
(R290), propylene (R1270), ethane (R170) and ethylene
(R1150). Hydrocarbons can provide high COP even at high
condensation temperatures. They also have high heat transfer
properties. The most important disadvantages are its
flammability, flammability, odorlessness and limitation of
charge amount [6]. When the literature is examined, the use of
R-290, which has 0 ODP and 3 GWP values, among natural
refrigerants, the use of cooling system performance coefficient
and the technological features of the system appear [7-12].
In many studies, the conditions of suitability for the
qualifications determined for the trainer and the program to be

131

applied are investigated [13-14]. One of these studies, which
Stone and The Avengers, the applications submitted in
accordance with educational plans and policies for
development in Turkey were examined what happened and
efficiency of these applications, have tried to establish through
rates of return of investment in education. The relationship
between education and development has been explained based
on some social and economic criteria [15].
In this study, a cooling system education model was created
to train students who aim to work in the applied training of
Energy Systems Engineering students and to work in cooling
system companies.
II. RESEARCH AND FINDINGS
In the vapor compression mechanical refrigeration system
(Figure 2), the refrigerant compressed to high pressure in the
compressor is sent to the condenser in the form of superheated
steam. Here, the refrigerant that condenses by giving heat to the
environment enters the evaporator in the form of wet vapor by
throttling to the low pressure in the throttle valve. The
refrigerant, which has a temperature below the ambient
temperature surrounding the evaporator, cools the environment
by absorbing the heat of the environment and is absorbed by the
compressor in the form of saturated vapor at the evaporator
outlet. Thus, the cooling cycle is repeated as long as the external
energy input continues and unless there is any other situation in
the system [16].

In the LnP-h and Ts diagrams given in Figure 3, the increase
of the pressure and enthalpy of the refrigerant compressed in
the compressor between 1-2, condensation in the condenser by
giving heat to the outside under 2-3 constant pressure,
decreasing the pressure in the throttle valve 3-4, 4-1 constant
Under pressure, it is observed that cooling processes take place
by withdrawing the heat of the environment to be cooled. While
the system is working in this way, there are many factors that
affect the performance of the system. Examples of these are the
compressor efficiency [17-18], the number of evaporator fins
[19-20], the possibility of missing / excess refrigerant gas,
ensuring that there is no liquid in front of the expansion valve
[21].
In this study, the system given in Figure 4 was established to
create the cooling system training model.

Fig. 4 R-290 Refrigerant test system.

Fig. 2 Vapor compression refrigeration system installation scheme.

Fig. 3 Vapor compression refrigeration system LnP-h and
T-s diagrams.

On the refrigeration test system shown schematically in
Figure 5, vapor compression refrigeration test, refrigeration test
with parallel connected evaporator, refrigeration test with
parallel connected compressor, refrigeration test with parallel
connected compressor and parallel connected evaporator,
parallel connected evaporator and water-cooled / air
refrigeration test with refrigerated condenser, refrigeration test
with parallel connected evaporator, parallel connected
compressor and water cooled / air cooled condenser, standard
refrigeration test using water cooled condenser, refrigeration
test with parallel compressor and water cooled condenser,
parallel connected evaporator and water cooled condenser A
cooling test and a cooling test including parallel compressor,
parallel connected evaporator and water-cooled condenser can
be performed and the changes in the COP values of the system
can be calculated. In addition, by energizing suitable valves, the
effect of cooling elements connected in parallel or in series on
performance is learned practically.
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III. RESULTS
Cooling has an important place in human life. From the point
of view of comfort and ergonomics, it has to keep up with
change and development. An important part of those who will
support this development are engineering students studying at
universities. The education of these students should be
diversified, enriched and supported by different methods.
In the experimental set designed and manufactured, students
will be able to see the different possibilities, see the temperature
and pressure values from the probes on the system, and receive
the practical training of the theoretically taught courses. The

change in the cooling performance can be monitored in
increasing or decreasing the capacities of each cooling element
separately. The designed and produced cooling training set
enables the simple cooling system or serial and parallel
connected cooling system to be installed by only energizing the
appropriate valves. In addition, for the distance trainings
carried out during the pandemic process, it is aimed to provide
practical training by adapting an internet-connected controller
card and relays to the training set.

Fig. 5 Schematic representation of the R-290 refrigerant test system.
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Abstract— The fact that fossil fuels, which have been
constantly decreasing from the past to the present, will be
depleted in the near future, the planning, stability and
continuity required for development and progress have
brought along alternative studies with the increase in energy
supply. Since our country is an agriculture and livestock
country, the biomass energy system comes to the fore soon.
Biomass energy contains different types of waste such as food
waste, agricultural waste, animal waste, forest waste, crops.
Different types of waste are utilized with different recycling
technologies. Thermochemical and biochemical methods are
used to obtain electrical energy. In this study; It is the
determination of the biogas amounts to be obtained by using
dairy cattle manure, corn silage and other nutrients in
different mixing ratios in biogas production and to determine
their efficiency together with the most appropriate mixture
ratio in terms of biogas production.
Keywords—Biomass, Biogas,
energy, Waste recycling.

Environment,

Renewable

I. INTRODUCTION
Agriculture and animal husbandry are among the
important economic activities for our country. However,
most of the energy needs of agricultural enterprises are still
met by primary energy sources. Obtaining and using biogas,
which is environmentally friendly and reduces production
inputs, gains importance in meeting energy needs in
agricultural enterprises. Animal manure, various energy
crops and agricultural wastes are used as biogas sources in
agricultural enterprises. Biogas production technology from
biomass is basically a natural biological event. Biogas; It is
a flammable, colorless and odorless, lighter than air, octane
number of 110, which is formed as a result of biochemical
fermentation of organic material under anaerobic
conditions, burning with a bright blue flame, most of which
is composed of methane and carbon dioxide gases. The
main compounds of biogas emerging from anaerobic
processes performed in different ways are CH4 and CO2
mixture and they constitute approximately 98% of the total
gas by volume. In addition, there are small amounts of
substances such as N2, O2, H2O, H2S, H2 and NH3 in biogas
[1]. Methane gas released in the formation of biogas is an
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ideal gas and cannot be easily liquefied like LPG since its
liquefaction pressure is 280-350 bar. The calorific value of
1 m3 of biogas varies between 4700 and 5700 kcal
depending on the methane content in it. 1 m 3 of biogas is
equivalent to 0.75 liters of gasoline, 0.66 liters of diesel,
0.25 m3 of propane, 0.2 m3 of butane gas, 1.46 kg of
charcoal, and 3.47 kg of wood [2]. The biogas yields that
can be obtained from various sources and the amount of
methane in biogas are given in Table 1 [3].
TABLE XII
BIOGAS YIELDS THAT CAN BE OBTAINED FROM VARIOUS SOURCES AND
METHANE AMOUNTS IN BIOGAS.
Source

Biogas Yield
(l/kg)

Methane
Ratio (%)

Cattle Manure
Poultry Manure
Pig Manure
Wheat Straw
Rye Straw
Barley Straw
Corn Stems and Scraps
Flax and Hemp
Grass
Vegetable Waste
Agricultural Residues
Peanut Shell
Fallen Tree Leaves
Algae
Wastewater Sludge

90-310
310-620
340-550
200-300
200-300
290-310
380-460
360
280-550
330-360
310-430
365
210-290
420-500
310-800

65
60
65-70
50-60
59
59
59
59
70
Variable
60-70
58
63
65-80

The most important factors affecting biogas production
are the composition of the waste is the C / N ratio, the pH
value, and the temperature of the biogas reactor. Organic
wastes, they consist of carbohydrates, lipids, proteins, and
lignocellulose. Carbohydrates, while lipids are fermented
faster and easier than proteins and cellulose, the biogas
potential of lipids is higher than that of carbohydrates and
proteins [4].
In his study, Güngör investigated the anaerobic
treatability and biogas production potential of broiler and
bovine manure, chicken and bovine manure and their

mixtures in different proportions (100% chicken; 75%
chicken and 25% bovine; 50% chicken and 50% bovine;
25% chickens and 75% bovine animals; 100% bovine
manure) were used, and he concluded that the yield for
chicken manure decreases as the organic concentration
increases [5]. In a study investigating the production of
biogas from domestic sources and oxy biogas combustion,
the results of the temperature distribution in the combustion
chamber designed by experimentally performing the
combustion test of oxidizer and biogas containing 40% O 2
were compared with the estimated temperature profiles
obtained as a result of numerical modeling. In the emission
distributions, CO, CO2, NOx and O2 mass ratio distributions
were examined, and it was observed that NOx and O2 values
were higher for oxy combustion with an oxidizer containing
100% O2 [6]. In another study in which the effects of adding
whey to a reactor producing biogas from bovine waste on
the biogas production efficiency of the reactor were
examined, a decrease in the% methane content of the biogas
produced in the reactor was observed in the past time due to
the scarcity of minerals in the whey, which are necessary
for the feeding of microorganisms [7]. Karimou studied the
effect of pretreatment on the production of biogas from corn
residues and cattle manure. He applied three different
physical pre-treatment methods such as comminution,
microwave, and hot water to corn straw, and among these
methods, it was observed that the microwave method
provided 3 times more biogas production efficiency than
other methods. H2SO4, NaOH, microwave and hot water
pre-treatment methods were applied to the cattle manure
used. Acidic pre-treatment method has been more efficient
in cattle manure studies, unlike corn waste. There was 103%
increase in cumulative biogas production in cattle manure
with hot pre-treatment method of 135℃. Microwave
pretreatment method has also been efficient in cattle manure
studies. There was a 97% increase in methane production
and biogas production was completed in 32 days [8]. Eser
designed a solar powered hybrid biogas system in the cattle
farm located in the district of Eleşkirt in Ağrı, where biogas
production is 282.3 m3/day and electricity is generated by
means of a photovoltaic-thermal (PV/T) panel with an
installed power of approximately 661 kWh [9]. In Turkey,
to be obtained from plant total amount of biogas
240,673,168 m3 / year, the energy equivalent of biogas can
be produced from waste vegetable 5463.19 TJ / year
(130,460.98 toe / year) and the energy equivalent of the
biogas can be produced from animal manure 130,211.31 TJ
/year it has been calculated as years [10-11]. In a study
conducted to determine the most suitable conditions to
produce biogas from cow excrement, it was determined that
the optimum pH was 7.22 and the percent times of it was
8.07% [12]. Researchers are continuing their studies on a
regional basis and to obtain more efficient biogas [13-25].

II. RESEARCH AND FINDINGS
In the study, nutrients such as milk cow manure, corn
silage and grass silage were used as biogas raw materials.
Dairy cattle manure and corn silage used in laboratory scale
trials were obtained from a local farm owned by the
company located in Gerenköy-Eski Foça-İzmir. Fertilizer,
it was obtained from Holstein type dairy cattle fed with
foods such as corn silage, grass, and hay (Figure 1). Within
the scope of the research, the number of animals, the effects
of the nutrients they eat on the fertilizers and the analysis
stages of the feeds of the existing livestock enterprises in
the town of Foça in İzmir Province were investigated. In
this framework, the data of İzmir Provincial Directorate of
Agriculture formed the basic material of the research.

Fig. 6 Holstein breed dairy cattle.

To analyze the biogas, a sampling channel was created
on the fermenter biogas discharge pipe. The biogas coming
out of the fermenter was continuously stored in a sampling
bottle where it was replaced by water and the volume of
biogas was determined. Laboratory scale anaerobic
fermentation mechanism is shown in Figure 2.
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The ration result analysis is given in Table 2. While
Grass Silage was efficient in total biogas production, Corn
Silage was efficient at the rate of methane it contains.
TABLE II
RATION RESULTS.

Pattern

Test Time
(Days)

Corn Silage
Canola
Grape
Clover
Barley Crushing
Grass Silage
Dandruff Sayer
Soy Shell

20
20
20
20
20
20
20
20

Total
Biogas
(mL)
7014
5004
6921
5974
4131
7606
3713
4869

CH4 (%)

59
55
57
41
31
53
51
25

Fig. 2 Lab-scale anaerobic fermentation setup.

According to the Biochemical Methane Potential
Analysis (BMP) evaluation results found in fertilizer
samples; Olive Leaf (38g), 57% Milking 30% Fattening
10% Chicken 3% Corn Silage (50g), Slaughterhouse Waste
(50g), Grass Silage (50g), Corn Silage (50g), 60% Milky
30% Fattening 10% Chicken (50g) was used. BMP Test
Process (day) is 20 days. Total Biogas (mL); Olive Leaf;
7358 ml, 57% Milking 30% Fattening 10% Chicken 3%
Corn Silage; 1349 ml, Slaughterhouse Waste; 1663 ml,
Grass Silage; 7606 ml, Corn Silage; 7014 ml and 60%
Milking 30% Fattening 10% Chicken 1339 ml. CH4 (%);
Olive Leaf; 58%, 57% Milking 30% Fat 10% Chicken 3%
Corn Silage; 57%, Slaughterhouse Waste; 55% Grass
Silage; 53% Corn Silage; 59% and 60% Milking 30%
Fattening 10% Chicken 56%. (Figure 3).

III. RESULTS
In this study, trials were carried out to determine the
highest biogas yield of corn silage fed to dairy cattle in
biogas production. Laboratory scale anaerobic fermentation
experiments were carried out in a laboratory environment in
400 mL glass fermenters. The experiments were carried out
under mesophilic temperature conditions (37°C) and
between 20-31 days. At the end of the trial, the highest
biogas production was obtained from the application in the
20-day BMP test period in the sample trial with 7014 mL
Total Biogas, 140 m3 ton biogas wet material and 41.6% dry
matter in Corn Silage. The highest methane (CH4) content
of biogas obtained because of the experiments is around 5960%. Corn Silage is a good feed for beef cattle and
especially dairy cows, and rations containing high levels of
Corn Silage should be given at the beginning of the feed.
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Özet— Günümüzde gerek hızlı nüfus artışı gerekse
kentleşme ve sanayileşme gibi öğelerin etkisiyle gitgide
büyüyerek artan çevre sorunları tüm dünyayı tehdit eden
global bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunların farkındalığı
ve çevre ile alakalı problemlerin çözümünde diğer kamu
kurumları gibi üniversitelere de çok büyük görevler
düşmektedir. Özellikle toplumun en yüksek bilgi üretiminin
ve topluma bilgi akışının olduğu eğitim kurumları olan
üniversitelerimiz çevresel farkındalığın en yüksek olması
gereken kurumlar arasında olmalıdır. Üniversitelerimiz
sadece eğitim konusunda değil öğretim konusunda da
topluma her yönden öncülük eden model rehber görevini
üstlenmelidir. Bu sebeple günümüzde artık üniversiteler
gerek ulusal gerekse uluslararası ölçütte sürdürülebilir ve
uygulanabilir Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk
Projeleri boyutunda puanlanarak sıralamaya tabii
tutulmaktadır. Bu projelerin büyük bir yüzdesini de özellikle
çevre/ekosistem ile alakalı farkındalık ve sorumluluk
projeleri almaktadır. Yüzyıllar içerisinde, gerek doğal
gerekse antropojenik faaliyetlerden dolayı dünyamızın doğal
dengesi maalesef bozulmuştur. Tüketim çılgınlığının
yaşandığı günümüz koşullarında; hesaplanan ekolojik ayak
izi ölçümlemelerine göre, dünyadaki her bir insan bir Kuzey
Amerikalı kadar tüketirse 5, bir Avrupalı kadar tüketirse 3,
Türkiye’de yaşayan biri kadar tüketirse 2 adet sıfır dünyaya
ihtiyacımız olacağı öngörülmektedir.
Bulunduğu ülkeye ve şehre model olmak zorunda olan
üniversitelerimiz, çevresel sorunlara farkındalık ve
sürdürülebilirlik açısından kilit noktalardır. Bu nedenle
“yeşil kampüs terimi “dünya üzerinde özellikle son 10 yıldır
kabul görmüş sürdürülebilir çevre yönetimi odaklı bir
yaklaşımın ana hatlarını içermektedir. Bu akademik
kavrama sahip olabilmek için dünya üniversiteleri bir araya
gelerek çeşitli çevre endeksleri belirlemek suretiyle
üniversiteleri sürdürülebilir çevre politikaları ve yönetimi
açısından sıralamaya tabi tutmuştur. Günümüzde
sürdürülebilir çevre boyutunda dünya üniversitelerinin yeşil
kampüs kavramıyla tanışıp, entegre olabilmeleri için yol
haritaları belirleyen GreenMetric Sertifika sistemi 2010
yılında Endonezya Üniversitesi tarafından uluslararası
platformda hayata geçirilmiştir.
Bu
çalışmamızda;
ülkemizdeki
üniversitelerin
sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalık endeksleri

139

bakımından dünya genelinde üst sıralarda yer alabilmeleri ve
yeşil kampüs olabilmeleri için yol haritaları araştırılmış ve
çalışma kapsamında dünyada en çok kullanılan GreenMetric
sertifika sistemi tüm detaylarıyla incelenerek dikkatlere
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Yeşil
Kampüs, GreenMetric sertifikası, Çevresel Farkındalık

I. GİRİŞ
Kentleşme, sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin
artması gerek yaşamsal alışkanlıklarımızı gerekse tüketim
alışkanlıklarımızı değiştirmiştir. Bu değişim ve gelişimin
sonucunda başlarda göz ardı edilen; sera etkisi, ozon
tabakasının incelmesi, su ve toprak kirliliği, biyolojik
çeşitliliğin ve doğal kaynakların azalması gibi major çevre
sorunları zamanla bütün canlıların varlığını tehdit eder hale
gelmiştir. Gelecek nesillerin bize emanet olan kaynaklarını
kullanmadan önce, günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için
neler yapılabileceği hakkında çalışmalar önem kazanmaya
başlamıştır. Bir taraftan ekonomik gelişmeyle paralel
olarak doğal kaynakların fütursuzca kullanılması, diğer
taraftan kirliliklerin ekosistemin taşıma kapasitesinin çok
üzerinde olması çevre sorunlarını daha bir içinden
çıkılamaz hale getirmiştir. [1].
Ekosistemin kirlilikleri taşıma kapasitesi “Ekolojik
Ayak İzi” kavramının temelini oluşturmaktadır. Herhangi
bir ekosistemin doğal varlıklarını, sağlıklı olarak
sürdürebildiği canlı sayısının en üst sayısal sınırı ya da
barındırdığı canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri
için sunduğu doğal kaynaklar bir gezegenin taşıma
kapasitesi olarak tanımlanır. Ekolojik ayak izi kavramı
ise mevcut teknoloji ve kaynak yönetimiyle bir bireyin,
topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakları üretmek
ve oluşturduğu atığı bertaraf etmek için gereken biyolojik
olarak verimli toprak ve su alanıdır (buzullar ve çöller bu
tanımın dışındadır). Biyolojik kapasite ise; bir
coğrafyanın yenilenebilir doğal kaynakları üretme
kapasitesinin bir göstergesidir. Ekolojik Ayak İzi “küresel
hektar (kha)” ile ifade edilir. Buna altyapı ile beraber atık
karbondioksitin emilimini sağlayacak bitki örtüsü için

gerekli alanlarda dahildir. Ekolojik Ayak İzi hesaplamaları
yapılırken, iki temel dayanaktan yola çıkılmaktadır:
Birincisi; tüketilen kaynakların ve üretilen atıkların
izlenebilmesi, ikincisi ise; atıkların yok edilmesi için
gereken biyolojik üretken alanın ölçülebilmesidir. Bu
dayanaklardan yola çıkarak ulaşılan Ekolojik Ayak İzleri,
bireylerin üretim ve tüketim ekseninde ne kadar biyolojik
üretken
alan
kullandıklarını
göstermektedir.
Gezegenimizin, insanlığın talebini karşılama kapasitesi ilk
olarak 1970’li yılların ortalarında aşılmaya başlanmış ve
1975 yılından itibaren de gezegenimizin doğal kaynak
üretim ve karbon tutma kapasiteleri her yıl belirgin bir
biçimde aşılmaya devam etmiştir.
Dünyayı küresel anlamda tehdit eden çevre sorunları
dünyanın geleceği konusunda önlemler alınmasını gerekli
kılmıştır ve böylece küresel anlamda tarihsel sürecine
bakacak olursak; ilk olarak 1972 yılında Stockholm’deki
İnsan ve Çevre Konferansı’nda ekonomik büyüme ve
kalkınma ile ilişkilendirilen sürdürülebilirlik; ekonomik,
sosyal ve çevresel boyutları ile kuşaklararası kaynak
dağılımında eşitliğin sağlanması ve gelecek nesillerin
günümüz olanaklarından aynı şekilde yararlanacağı bir
düzenin oluşturulmasında bir amaç olarak görülmeye
başlanmıştır[2]. 1977 yılında ise Tbilisi Uluslararası Çevre
Eğitimi Konferansı’nda çevre eğitimi gerekliliği üzerinde
durulmuştur. Bu konudaki en önemli gelişmelerden bir
diğeri ise 1990 yılında düzenlenen Talloires Bildirgesidir.
Bu bildirgede sürdürülebilirlik için atılması gereken on
adım tanımlanmış olup, yükseköğretim kurumları ise bu
bildirgeye çevresel eğitimlerin ehemmiyeti konusunda
dahil olmuştur [3], [4].
Üniversitelerin ulusal ve küresel ölçütteki konumları;
onları sürdürülebilir gelişmenin farklı ölçütlerinde başarı
sağlayabilmeleri adına rol model yapmıştır [5].
Üniversitelerin; eğitim, öğretim, araştırma ve bilgi
transferi yoluyla sürdürülebilir gelişmenin yenilik
merkezleri olması beklenmektedir. Bu kapsamda,
sürdürülebilir üniversite kampüs kavramı önem
kazanmıştır [3].
Üniversitelerin
yaptığı
akademik
çalışmalar,
araştırmalar ve eğitim- öğretim kaliteleri uzun bir
zamandan beri çeşitli akreditasyon kuruluşlarınca
değerlendirilerek ölçülmektedir. Ancak; çevresel bilinç ve
duyarlılık konusunda ve bilhassa sürdürülebilir yeşil
kampüs oluşturma yolunda yapılan çalışmalar ve
süreçlerin değerlendirilmesi ise oldukça yenidir. Bu alanda
küresel bazda kabul görmüş, güvenilir ölçme sistemleri son
derece sınırlı olup “Yeşil Lig (Green League)”, “Çevresel
ve Sosyal Sorumluluk İndeksi (Environmental and Sosial
Responsibility Index)” ve “Yeşil Ölçüm (Green Metric)”
sistemleri verilebilecek sayılı örnekler arasındadır. Bu üç

ölçüm sistemi içerisinden de özellikle “Yeşil Ölçüm
(Green Metric)”, sistemi en çok küresel bazda tercih edilen
sistemdir [6],[7].
II. TEORİK METOD
A) “UI GREENMETRİC” Dünya Üniversiteler
Sıralaması Sistemi
Üniversiteler için dünyadaki ilk ve tek global
sürdürülebilirlik sıralaması ‘Universitas Indonesia
GreenMetric World University Rankings (UI GreenMetric
WUR)’adı ile Endonezya Üniversitesi tarafından
tasarlanarak 2010 yılından itibaren uygulamaya konulmuş,
alanının en önemli değerlendirme aracı olarak kabul gören
bir sıralama sistemidir. UI GreenMetric ölçme sistemi ile
üniversitelerde sürdürülebilirlik kültürünü teşvik etmek
için yeşil kampüs politikalarının ve faaliyetlerinin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için, spesifik
olarak üniversitelerin sürdürülebilirliklerini ölçmeye
yönelik kriterler oluşturulmuştur. Sıralamanın gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin üniversiteleri için uygun oluşu,
global bir sıralama sistemi olarak dikkate alınmasının
nedenidir [8].
Sıralama sisteminin asıl amacı; üniversite ve çevresinde
sürdürülebilirlik konularının önemi ile ilgili farkındalığın
arttırılmasıdır.
Günümüzde çevresel
ve sosyal
problemlerle başa çıkma konusunda Yükseköğretimin
büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. UI
GreenMetric ölçme sistemi, değerlendirme ve eğitimde
sürdürülebilir gelişim, sürdürülebilirlik araştırmaları,
yerleşkelerin yeşillendirilmesi, çevre bilinci ve sosyal
sorumluluğun yanı sıra sosyal destek konularında da
değerlendirme ve karşılaştırmalar yaparak yükseköğretim
kurumlarının
oynayabileceği
rolün
önemini
vurgulamaktadır [9].
UI GreenMetric ölçme sisteminin temel amaçlarını dört
başlık altında özetleyebiliriz;
•

•
•

•
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Eğitimde
sürdürülebilirlik
ve
yerleşkelerin
yeşillendirilmesi konularında akademik çalışmalara
katkıda bulunmak.
Sürdürülebilirlik
hedefleri
doğrultusunda
üniversitelerde sosyal değişimi sağlamak.
Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarında
sürdürülebilirlik konusunda bir öz değerlendirme
sistemi oluşturmak.
Devleti, uluslararası ve yerel çevre ajanslarını ve
toplumu,
üniversite
yerleşkelerindeki
sürdürülebilirlik
programları
konusunda
bilgilendirmek [12].

Şekil.1 Sürdürülebilir Greenmetric Ölçme Sisteminin 3 Ana Kavramı ve Aralarındaki Etkileşimler[10]

Yukarıda da vurgulandığı üzere, UI GreenMetric ölçme
sisteminin kriterleri özetle çevresel, ekonomik ve sosyal
kavramlardan oluşmaktadır. Üniversitelerin eylem
planlarında da sürdürülebilirliğin sacayağı olarak çevreselsosyal-ekonomik kavramlar özellikle vurgulanmaktadır.
Aslında
bu
sıralama
sistemi,
dünyamızın
sürdürülebilirliğinin önündeki engelleri aşmak için bir
başa çıkma mekanizmasıdır.
B) “UI GREENMETRİC” Puanlandırma Kriterlerinin
Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
UI GreenMetric ölçüm sistemi kategorileri ve
göstergeleri, günümüzde karşılaşılan problemlere çözüm
üretebilecek şekilde revize edilebilmektedir. 2010 yılında
UI GreenMetric ölçüm sisteminde 5 kategori ve 23
gösterge yer alırken, bu göstergeler 2011 yılında 34’ e
çıkarılmıştır. Şekil-2 ‘de de gösterildiği üzere temel
kategorilerden 2012 yılında yeşil istatistik kategorisi
çıkarılarak yerine yapı-altyapı ve eğitim kategorileri
eklenmiştir [13].

Şekil.2 Tarihsel süreç içerisinde GreenMetric kriter basamaklarının
ilerleyiş süreci
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2015 yılına gelindiğinde ise karbon ayak izi ve küresel
ısınma gibi global problemlerin önlemez artışlarıyla
beraber enerji ve iklim değişikliği kategorisinin gösterge
ve puanlamalarında değişikliğe gidilmiştir. 2018 yılı
itibariyle eğitim kategorisi eğitim ve araştırma olarak
genişletilmiştir. 2021 yılı itibarıyla nihai olarak UI
GreenMetric ölçüm sisteminde 6 kategori ve toplam da 39
gösterge yer almaktadır [12].
Kriterlerin yıllara göre değişimi süreçlerine bağlı olarak
üniversitelerden beklentileri şu şekilde sıralayabiliriz;
Yeşil alanların korunması ve arttırılması,
Su ve enerji tasarrufu,
Atıklar için geri dönüşüm politikalarının uygulanması,
Kampüs içi araç sayısının azaltılması,
Sıfır emisyon taşıt kullanımına geçilmesi,
Yenilenebilir teknoloji çalışmalarına yer verilmesi,
Enerji verimli binaların varlığı gibi sürdürülebilirlik
yönünde iyileştirmeler yaparak toplam karbon
emisyonunun düşürülmesi önerilmektedir.
C) “UI GREENMETRİC” Ölçme Sisteminin Faydaları
En önde gelen faydalarından birisi; bu ölçme ve
sıralama sistemi ile üniversitelerin uluslararası
tanınırlığının artmasıdır. Ayrıca yerleşke içerisinde
sürdürülebilirlik konularında farkındalık artırılarak bu
sisteme tabi tüm üniversitelerle global bir network
oluşturulmakta ve uzun vadede sosyal değişimin
gerçekleşmesi planlanmaktadır.
GreenMetric ölçüm sisteminde yer almanın
üniversiteler için faydalarını maddeler halinde özetleyecek
olursak [11]:
•

Uluslararası platformda tanınır olmak:

UI GreenMetric’ e katılan üniversitelerin çevresel
sürdürülebilirlik için yaptığı tüm faaliyetlerin global olarak
sergilenmesinin
sağlanması,
halihazırda
çevresel
sürdürülebilirlik yol haritası çizmek isteyen kurumların
üniversite faaliyetlerini incelemek amacıyla web
sayfalarını ziyaret etmesi ve icabında irtibata geçmesine
imkan tanıyarak üniversitelerin global olarak tanınır hale
gelmesinde aracı olmaktadır.
•

Kampüs Yaşam Kalitesine Bakış açısı:

UI GreenMetric ölçüm sisteminde yer alarak yeşil
kampüs politikasını benimsemiş olmak, toplumun
kampüse bakış açısında olumlu izlenimler oluşturabileceği
düşünülmektedir.

•

Çevresel Sürdürülebilirlik
Farkındalığın Arttırılması:

Konularına

Yönelik

Üniversiteler çok farklı kategorilerde farkındalık
oluşturmak için çok uygun kurumlardır. Bulunduğu
bölgelerde topluma her anlamda öncülük eden
üniversitelerin, UI GreenMetrik ölçüm sisteminde yer
almaları; özellikle toplum üzerinde çevresel farkındalığın
oluşturulmasında ve arttırılmasında önemli bir yere
sahiptir.
•

Tercih Önceliği:

Üniversitelerin UI GreenMetric ölçüm sisteminde yer
alarak yeşil kampüs uygulamalarına öncülük etmesi gerek
öğrenci kabulünde gerekse üniversiteler arası tercih
süreçlerinde öğrenciler açısından belirleyici bir faktör
olacağı öngörülmektedir.
•

Sosyal Değişim:

Küresel bazda global çevre problemleriyle ilgili olarak
üniversitelerin çevresel farkındalık faaliyetlerinin hayata
geçirilebilmesi için uzun vadede değişimin teşvik edilmesi
hedeflenmektedir.
•

İletişim Ağı Kurma:

UI GreenMetric ölçüm sistemi sıralamasında yer alan
üniversiteler “UI GreenMetric Dünya Üniversiteler
Sıralaması Ağı” na üye olmaktadır. Bu network sayesinde
kriterlerin geliştirilerek uygulanması konusunda bir
rekabet ortamı içerisinde yer alarak en iyi çevresel
sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaşmak zorundadır.
D) “UI GREENMETRİC” ölçüm sisteminin temel
kriterleri ve puanlama göstergeleri
Yapı ve alt yapı kategorisi üniversitelerin kurulu
olduğu alanları ile değerlendirme yapmakta ve toplam
yeşil alanı artırmayı hedeflemektedir.
Enerji
ve
iklim
değişikliği
kategorisinin
değerlendirilmesinde yenilenebilir enerjilerin üretimi ve
tüketimi konularını baz almaktadır. Yenilenebilir
teknolojilerin
yaygınlaşmasını
ve
gelişmesini
hedeflemektedir.
Atık Yönetimi kategorisi, atığı kaynağında ayırma, ayrı
toplama ve geri dönüştürme/bertaraf konularını
değerlendirmekte, atık minimizasyonunu hedeflemektedir.
Su kategorisinde, su kullanımının azaltılması ve gri
suyun (arıtılmış suyun) kullanılmasının arttırılması
hedeflenmektedir.
Ulaşım kategorisinde son yıllarda ciddi düzenlemeler
yapılmış olup, kampüs içi özel araç kullanımının
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azaltılmasını, ring seferlerinin kullanımının arttırılmasını
teşvik etmektedir.
Eğitim ve Araştırma kategorisi ile çevresel
sürdürülebilirlik ile ilgili konularda, derslere yayınlara,
araştırmalara, faaliyetlere yer vererek duyarlılığın ve
bilincin arttırılması hedeflenmektedir [12].
Aşağıdaki şekilde görsel olarak özetlemeye çalıştığımız
“UI GreenMetric” ölçme sisteminin her bir Kategorisine
ait puanlama Göstergelerinde de görüldüğü üzere;
%15’lik dilime sahip Yapı ve Altyapı Kategorisinin
Göstergesine ait maksimum puanlama şablonu
(300+300+200+200+300+200=1500 Puan) şeklinde olup
sıralamaya giren her bir üniversite bu kategoride ≤ 1500
Puan alabilmektedir.
%21’lik dilime sahip Enerji ve İklim Değişikliği
Kategorisinin Göstergesine ait maksimum puanlama
şablonu
(200+300+300+300+200+300+200+300=2100 Puan)
şeklinde olup sıralamaya giren her bir üniversite bu
kategoride ≤ 2100 Puan alabilmektedir.
%18’lik dilime sahip Atık Yönetimi Kategorisinin
Göstergesine ait maksimum puanlama şablonu
(300+300+300+300+300+300=1800 Puan) şeklinde
olup sıralamaya giren her bir üniversite bu kategoride ≤
1800 Puan alabilmektedir.

E) “IU GREENMETRİC” Sıralamasında Türkiye
Üniversitelerinin Durum Değerlendirmesi
Genç nüfus oranının yüksek olduğu ve eğitim
sektörünün giderek büyüdüğü Türkiye’de, hem
üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü
kazanmaları bağlamında, hem de sürdürülebilir
kalkınmayı arttırıcı, geliştirici ve ülke geneline yayılması
konusundaki etkileri ile yükseköğretimde sürdürülebilirlik,
Türkiye için kritik öneme sahiptir. Üniversitelerin; gerek
öğrencileri ve mezunları, gerekse akademik ve idari
paydaşları eğitim, iş dünyası ve devlet sacayağını
oluşturmaktadır. Bu sebeple, Türkiye’de sürdürülebilir
kalkınmanın devamlılığı adına paydaşların puanlama
sürecine olan etkileri göz ardı edilemez [14].
UI GreenMetric ölçüm sistemi puanlamasında
Türkiye’den sıralamaya giren üniversitelerin sayısının ve
farkındalığının her geçen yıl arttığı görülmektedir.
Ülkemizde 2021 yılı itibariyle 129’ u devlet, 74’ ü vakıf
üniversitesi ve 4 tanesi vakıf MYO olmak üzere toplamda
207 üniversite bulunmaktadır [15].
İlk sıralamanın yapıldığı 2010 yılında yalnızca Bilkent
Üniversitesi listede yer alırken, 2020 yılına gelindiğinde 56
tanesi değişik kulvarlardaki kriterleri sağlayarak bu
sıralamaya girebilmiştir.
TABLO. 2
TÜRKIYEDE IU GREENMETRIC SIRALAMASINA GIREN İLK 10
ÜNIVERSITE [GREENMETRIC 2020 RACKING]

%10’lik dilime sahip Su Kategorisinin Göstergesine
ait maksimum puanlama şablonu
(300+300+200+200=1000 Puan) şeklinde olup
sıralamaya giren her bir üniversite bu kategoride ≤ 1000
Puan alabilmektedir.
%18’lik dilime sahip Ulaşım Kategorisinin
Göstergesine ait maksimum puanlama şablonu
(200+200+200+200+200+200+300+300=1800 Puan)
şeklinde olup sıralamaya giren her bir üniversite bu
kategoride ≤ 1800 Puan alabilmektedir.
%18’lik dilime sahip Eğitim ve Araştırma
Kategorisinin Göstergesine ait maksimum puanlama
şablonu
(300+300+300+300+300+200+100=1800
Puan)
şeklinde olup sıralamaya giren her bir üniversite bu
kategoride ≤ 1800 Puan alabilmektedir.
Tüm kategorilere ait göstergelerin Toplam Puanı
(1500+2100+1800+1000+1800+1800=10000
Puan)
10000 puan olup, dünya üniversiteleri bu toplam puan
üzerinden kendi aralarında sıralamaya girerler.

III. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir
kalkınmayı sağlama açısından, üniversitelerin sıralamaya
tabii tutulduğu “UI GreenMetric” ölçme sistemi son
derece önemli bir sertifikasyon sistemidir. Zira bu
network’e global bazda giren üniversiteler arasında üst
sıralara çıkabilme adına ciddi bir rekabet ortamı
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oluşmaktadır. Rekabetin olduğu yerde
göstergesinin yükselmesi kaçınılmazdır.

de

kalite

Tüm bu kriter ve göstergelerden hareketle;
üniversitelerin GreenMetric sıralamasında üst sıralarda yer
alabilmeleri ve sürdürülebilir gelişimlerinin devamı için
sunulabilecek bazı önerileri şöyle özetleyebiliriz;
•

•

•

•

Kampüs içerisindeki yeşil binaların sayısının
artırılması, yeşil alanların korunup genişletilmesi ve
alt yapının iyileştirilmesi, düşük C emisyonunu
destekleyecek bu durum üniversite adına
sürdürülebilir
“Yeşil
Kampüs”
mottosunu
güçlendirecek aynı zamanda da yapı ve alt yapı/
enerji ve iklim değişikliği kriterlerinden gelecek
puanlamayı da artıracaktır.
Karşılaşılan global çevre problemleri sebebiyle; hali
hazırda bir devlet politikası olan sıfır atık sistemine
üniversitelerin entegre olması zorunlu haline
getirilmiştir. Bu sebeple Sıfır atık sistemine
entegrasyon ve sürdürülebilir olması (atık
minimizasyonu, atığın kaynağında önlenmesi, oluşan
atığın kaynağında ayrılması, ayrı toplanması, geri
dönüşümü/bertarafı,
kompostlama,
kimyasal/tehlikeli ve tıbbi/patolojik atıkların
bertarafı vb.) aynı zamanda atık yönetimi kategorisi
adına da ciddi bir puan artışı sağlayacaktır.
Gri suyun (kullanılmış evsel atıksu) ve yeşil suyun
(yağmur suyu) uygun yöntemlerle toplanarak uygun
noktalarda (sulama suyu, temizlik amaçlı vb.)
yeniden kullanımı gerek su tasarrufu adına gerekse
atık suyun geri dönüşümü adına bir katma değer
oluşturacak ve bu durum eş zamanlı olarak su
kategorisinde puan artışını sağlayacaktır.
Yerleşke içerisinde özel araç kullanımının azaltılması
ve ring servislerinin tercih edilmesinin yanı sıra
bisiklet yollarının açılarak bisiklet kullanımının
teşvik edilmesi, Karbon (C) ayak izi boyutunda
düşüşlere ve ulaşım kategorisinde de puan artışlarına
sebep olacaktır.
Akademisyenlerin, eğitimcilerin, idari personelinin,
üniversite bünyesindeki diğer tüm personelin ve

•

•

•

•
•

•
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öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma konusunda
bilinçlenmesi
ve
çevresel
farkındalıklarının
artırılması için periyodik olarak eğitimlerin
düzenlenmesi, bir yandan sosyal sorumluluk adına
gelişme sağlarken diğer yandan eğitim kategorisinde
puan artışını destekleyecektir [16],[17],[18],[19].
Böylece üniversitenin her bireyi kendini bu sistemin
bir parçası olarak görüp kendi üzerine düşen
sorumlulukları yerine getirmeye çaba gösterecektir.
Çevresel sorunlarının çözümünde sürdürülebilirlik
adına üniversitelerin tüm eğitim programlarına ve
ders müfredatlarına sürdürülebilirlik, toplumsal
duyarlılık, çevre bilinci ve sosyal sorumluluk gibi
dersler entegre edilmelidir.
Gönüllülük esasına dayanan öğrenci kulüpleriyle
çevre bilincinin ve farkındalığının arıttırılması
(toplumsal duyarlılık projeleri) ve faaliyetlerin
düzenlenmesi için yönetim her tür desteği vermelidir.
Üniversiteler her bir kriterin tüm göstergelerine puan
aralığını dikkate almadan, aynı derecede ehemmiyet
vermelidir. Zira her kulvarda homojen bir
puanlamayı yakalamış olan üniversiteler ancak
gerçek anlamda sürdürülebilir çevre yönetimini
başarmış olacaktır.
“Ulusal sürdürülebilir yeşil kampüs platformları”
oluşturularak üniversitelerin ilgili birimlerinin bu
platforma üyeliği sağlanmalıdır.
Üniversitelerinin uluslararası sürdürülebilirlik ile
ilgili oluşumları takip etmesi, aktif olarak katılması,
bu tür oluşumlara üye olması ve kendini sürekli
olarak güncellemesi, ulusal ve global hedeflerini bir
adım öteye taşımasına yardımcı olacaktır.
UI GreenMetric ölçüm sistemine giriş yapabilmek
için alt sınırın olması, üniversitelerin sıralamada daha
iyi puanlarla yer alabilmesi adına faaliyetlerini
arttırabileceği bir rekabet ortamı oluşturacaktır.
Ayrıca her bir kriterin alt limitinin olması tüm
kriterlerde homojen bir dağılımı sağlayarak, daha
etkili ve daha adil bir sıralama yapılmasına destek
olacaktır.

Şekil.3 UI GreenMetric kriterleri ve göstergeleri
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Kurşun ve Berilyum İçermeyen Çevre Dostu
Bakır Alaşımların Aşınma Davranışına Çinko
ve Bakır İçeriğinin Etkisi
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hanifi-taze@hotmail.com hahlatci@karabuk.edu.tr aleattin.kulakli@saglammetal.com yturen@gmail.com
feriha.birol@gmail.com deniz.ergin11@hotmail.com talip.citrak@saglammetal.com
serdar.tozkoparan@saglammetal.com vlknkrkrt75@gmail.com berkecan375@gmail.com
arge@saglammetal.com edanur.kasap@saglammetal.com
Özet— Bu çalışmada sektörde öncü olan Sağlam Metal’in 23
yıllık üretim tecrübesiyle kokil kalıba döküm yöntemi
kullanılarak kurşun ve berilyum içermeyen çevre dostu, kolay
temin edilebilir ve düşük maliyetli silisyum ve çinko içerikli bakır
alaşımlarından UNS C87800 (%80 Bakır, %4-5 Silisyum, %14-15
Çinko) ve UNS C65620 (%90 Bakır, %1-2 Demir, %2-4 Silisyum,
%1,5-4.0
Çinko)
alaşımlı
malzemelerin
üretimi
ve
karakterizasyonu incelenmiştir. Kokil kalıba dökülen alaşımlara
şahmerdan ile sıcak dövme ardından gerilim giderme tavlaması
ısıl işlemi uygulanmıştır. Üretilen alaşımların mikroyapı
görüntüleri Nikon marka optik mikroskop ve EDS (enerji
dağılımlı spektroskopi) donanımlı Carl Zeiss Ultra Plus Gemini
marka SEM cihazı ile alınmıştır. Metalografik olarak hazırlanan
numunelerin sertlikleri Shimadzu marka Vickers sertlik test
cihazı ile belirlenmiştir. Çekme testleri Zwick/Roell Z600 çekme
cihazında, 1,67x10-3 s-1 çekme hızında ve oda sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Aşınma testi için Halka üzeri blok (Block on
Ring) aşınma cihazı kullanılmış olup karşı (aşındıran) malzeme ise
1.2379 soğuk iş takım çeliğidir. Test sonuçlarına göre düşük
sertlik ve mekanik dayanım gösteren UNS C65620 alaşımlı
malzeme ile karşılaştırıldığında yüksek sertlik ve mekanik
dayanım gösteren UNS C87800 alaşımlı malzemenin aşınmaya
karşı direnci düşük çıkmıştır. Yüksek çinko içerikli UNS C87800
alaşımlı malzeme mekanik özelliklerde iyileşme kazandırırken
UNS C65620 alaşımlı malzemenin bakır içeriğinin yüksek olması
aşınma direncinde artış sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Silisyum Pirinci, Silisyum Bronzu, Aşınma,
Korozyon

I. GİRİŞ
Bakır, insanoğlu tarafından kullanılan metaller içerisinde
uygarlıkların biçimlendirilmesindeki rolü bakımından en önde
gelen birkaç metalden biridir. Kimyasal, fiziksel ve estetik

özellikleri; bakıra, endüstride ve yüksek teknoloji uygulamaları
alanında çok geniş bir kullanım sahası yaratmaktadır. Yüksek
elektrik ve ısı iletkenliği ile birlikte dövülebilme özelliklerine
sahip olan bakır, aynı zamanda paslanma ve aşınmaya karşı da
dirençlidir [1]. Mühendislikte yüksek mukavemetli malzeme
arzusu, belli miktarda bazı elementlerin saf bakıra eklenmesi
ihtiyacını doğurmuştur [2]. Bakırın, çinko, silisyum,
alüminyum, demir ve nikel gibi metallerle çok çeşitli alaşımları
bulunmaktadır. Bu alaşımlar ile bakıra, değişik özellikteki
uygulamalarda
kullanımı
için
yeni
karakteristikler
kazandırılmaktadır [3]. Bakıra çinko ilavesiyle oluşturulan
alaşımlar önemli bir alaşım grubunu oluştururlar. Özellikle
Bakır-Çinko-Silisyum alaşım grubu yüksek mukavemet,
yüksek tokluk, iyi aşınma, iyi korozyon özellikleriyle ön plana
çıkmıştır [4]. Çinko mukavemet, sertlik ve aşınma direncini
arttırmaktadır. Silisyum ise çekme dayanımları ve mekanik
özellikleri iyileştirir. Bakır-Çinko-Silisyum alaşım grubunun
hava, savunma ve denizcilik uygulamaları ve diğer uygulama
alanları şunlardır; Elektrik boruları, valf sapları, bağlantı
çubukları, bağlantı elemanları, denizcilik ve direk hattı
donanımları, somunlar, cıvatalar, vidalar, perçinler, çiviler ve
tel üretiminde ve birçok alanda uygulaması mevcuttur [5]. CuZn-Si alaşımları üzerindeki araştırmaların ilerlemesiyle
birlikte, bu alaşımların sanayi üretimine daha fazla önem
verilmiştir. Çoğu metalik malzeme, haddeleme, dövme ve
ekstrüzyon gibi en az bir deformasyon işlemine tabi
tutulmuştur. Bu süreçler yalnızca malzemelere şekil vermekle
kalmaz, aynı zamanda gözenekleri ve cüruf inklüzyonları gibi
döküm kusurlarını da etkili bir şekilde azaltır [6,7]. Bu nedenle,
sıcak deformasyon işleminin genellikle tane boyutunu
iyileştirmek ve bu alaşımların mekanik özelliklerinin
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geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan döküm kusurlarını
ortadan kaldırmak için kullanıldığı bildirilmiştir [8]. Bu
çalışmada silisyum ve çinko içerikli bakır alaşımlarından UNS
C87800 ve UNS C65620 alaşımlı malzemelerin üretimine,
mekanik özelliklerine (Sertlik ölçümü ve Çekme testi) ve 20’N
Yük altında aşınma davranışlarına bakır ve çinkonun etkisi
araştırılmıştır.
II. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada Sağlam Metal bünyesinde Kokil kalıba döküm
yöntemi kullanılarak dökülen UNS C87800 (%80 Bakır, %4-5
Silisyum, %14-15 Çinko) ve UNS C65620 (%90 Bakır, %1-2
Demir, %2-4 Silisyum, %1,5-4.0 Çinko) alaşımlı malzemelere
şahmerdan ile sıcak dövme uygulanıp ardından gerilim giderme
tavlaması ısıl işlemi yapılmıştır.
(a)

Üretilen alaşımlara Mikro test marka zımparalama ve
parlatma cihazında standart metalografik prosedür uygulanarak
yüzeyler dağlama için uygun hale getirilmiştir. Dağlama işlemi
için 5 gr FeCI3 +16 ml HCI+ 60 ml etanol karışımı
kullanılmıştır. Mikroyapı görüntüleri Nikon marka optik
mikroskop ve EDS (enerji dağılımlı spektroskopi) donanımlı
Carl Zeiss Ultra Plus Gemini marka SEM cihazı ile alınmıştır.
Metalografik olarak hazırlanan numunelerin sertlikleri
Vickers sertlik testi ile belirlenmiştir. Vickers sertlik deneyinde
piramit şekilli batıcı uç 0,5 kg yük altında 15 saniye boyunca
bekletilmiş ve iz çapları ölçülerek sertlik değerleri
hesaplanmıştır. Çekme testleri Zwick/Roell Z600 çekme
cihazında, 1,67x10-3 m.s-1 çekme hızında ve oda sıcaklığında
gerçekleştirilmiştir. Her bir numuneden en az 3 adet çekme testi
yapılmıştır. Aşınma testi için Halka üzeri blok (Block on Ring)
aşınma cihazı kullanılmış olup karşı (aşındıran) malzeme ise 55
HRC sertliğinde 1.2379 soğuk iş takım çeliğidir. Hassas kesim
yöntemiyle kesilerek 20x20x10 mm3 boyutlarda numune
hazırlanmıştır. Numunenin aşınma cihazına takılmadan önce
0,0001 gr. hassasiyetli terazide ağırlık ölçümü yapılarak
kaydedilmiş ve ardından numune 20N yüklü aşınma cihazına
yerleştirilmiştir. Her 2000 m sonrasında ağırlık kaybı ölçülerek
10000 m’ye kadar kayma mesafesi uygulanmıştır.

(b)
Şekil 1. UNS C87800 alaşımlı malzemenin (a) düşük büyütmede ve (b)
yüksek büyütmede optik mikroyapı görüntüleri. Beyaz ok ve geometrik çizim
içi ikizlenme bölgelerini göstermektedir.

III. ARAŞTIRMA BULGULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlarının optik mikroyapı
görüntüleri sırasıyla Şekil 1' ve Şekil 2’ de verilmiştir. UNS
C87800 alaşımının mikroyapı görüntüsünde eş eksenli tane
yapısı içerisinde tavlama ve mekanik ikizleri (Şekil 1 ve Şekil
2) yer almaktadır. Mekanik ikizler, uzun menzilli elastik
gerilmeleri azaltan keskin kenarlı mercek şeklinde olma
eğiliminde olup sıcak dövme sırasında oluştuğu
düşünülmektedir. Tavlama ikizleri sıcak dövme işleminin
ardından havada soğutma aşamasında oluşmuştur ve düz
yanlara sahiptir [9,10].
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(a)

(a)

(b)
Şekil 3. (a) UNS C87800 ve (b) UNS C65620 alaşımlarının XRD
sonuçlarının karşılaştırılması.

(b)
Şekil 2. UNS C65620 alaşımlı malzemenin (a) düşük büyütmede ve (b) yüksek
büyütmede optik mikroyapı görüntüleri. Geometrik çizim içi, Cu4Si olduğu düşünülen
küresel fazları göstermektedir.

Bu çalışmada incelenen alaşımların sertlik değerleri
Şekil’4’te verilmiştir. Burada Zn ve Si içeriğinin artması ile Cu katı eriyiği oluşumu ve başta Cu4Si intermetaliği olmak
üzere diğer intermetalik (Cu3Zn, Cu5Zn8, Cu0.83Si0.17 ve
Cu12.75SiZn2.92) fazlarında yoğunluğun artması sertlik artışına
yol açmıştır.

Şekil 3’te görüldüğü gibi -CuZn katı eriyiği ile birlikte
Cu4Si, Cu0.83Si0.17 ve Cu5Zn8 her iki alaşımda oluşmaktadır.
UNS C65620 alaşımlı malzemeden farklı olarak Cu12.75SiZn2.92
ve Cu3Zn intermetalikleri UNS C87800 alaşımlı malzemede
gözlenmiştir. Nnakwo ve arkadaşları [11], Cu-%3Si bronzunun
mikroyapı incelemesinde  ve α-β fazına geçiş intermetaliği
olan Cu3Si fazının oluştuğunu rapor etmiştir. Bu çalışmada ise
Cu3Si fazının aksine diğer fazların oluşumunun Wang ve
arkadaşlarının [12] ve de Güler ve Özenbaş’ın [13] yaptıkları
çalışmalarla da uyumlu olduğu gözlenmiştir.
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Malzeme Kodları
Şekil 4. UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı malzemelerin Vickers (HV)
sertlik testi sonuçlarının karşılaştırılması.

Şekil 5’e göre UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı
malzemelerin çekme testi sonuçlarına göre UNS C87800
alaşımlı malzemenin akma mukavemeti ile çekme mukavemeti
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arasındaki farkın yüksek olması, işlem sertleşmesi
kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. UNS C65620 alaşımlı
malzemenin mukavemeti ise işlem sertleşmesi kabiliyetinin
düşük olmasından dolayı UNS C87800 alaşımlı malzemenin
mukavemetinden daha düşük çıkmıştır. Buna rağmen UNS
C87800 alaşımlı malzemede % uzamada artış gözlenmiştir. Bu
durum dinamik deformasyon yaşlanmasının gözlenmesi ile
hem mukavemetin hem de homojen plastik deformasyon
bölgesinin büyümüş olmasına dayandırılabilir. Ancak UNS
C87800
alaşımlı
malzemede
boyun
oluşumunun
gerçekleşmemesi % kesit daralmasının düşük çıkmasına neden
olmuştur. Bu durum geleneksel malzeme davranışına ters
olmasına rağmen UNS C87800 alaşımlı malzemenin oda
sıcaklığında
dinamik
deformasyon
yaşlanmasının
gözlenmesi % uzamayı iyileştirirken % kesit daralmasını
düşürmüştür. UNS C65620 alaşımlı malzemede ise homojen
plastik deformasyon bölgesinin daha dar olması % uzamayı
azaltmıştır fakat maksimum noktasından sonra homojen
olmayan plastik deformasyon bölgesinin oluşumu % kesit
daralmasını iyileştirmiştir.
Nnakwo ve arkadaşları [11], Cu-Zn-Si alaşım sisteminde
dentritik birincil silisyumun varlığının, % uzama değerinde çok
düşük ancak çekme mukavemeti ile sertliğinde orta derecede
katkıda bulunduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca Zn ilavesi ile %
uzamasındaki azalma ve sertlik artışı, alaşım yapısındaki αfazdan β fazının çökelmesine bağlanmıştır [11]. Bu çalışmada
UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı malzemelerin mekanik
özelliklerine etki eden faktörler, Fe içeriği ve dinamik
deformasyon yaşlanması olarak gösterilebilir.
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(b)
Şekil 5. UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı malzemelerin (a) dayanım
ve (b) süneklilik sonuçlarının karşılaştırılması.

Şekil 6’da UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı
malzemelerin 20 N yük altında kayma mesafesi (m) – ağırlık
kaybı (g) ilişkisi gösterilmektedir. İncelenen malzemelerin
ağırlık kayıpları kayma mesafesine bağlı olarak lineer
değişmektedir. Belirli kayma mesafesi için en yüksek ağırlık
kaybını UNS C87800 alaşımlı malzeme sergiler iken en düşük
ağırlık kaybı UNS C65620 alaşımlı malzemede görülmektedir.
Göreceli olarak 10000 m kayma mesafesi sonunda ağırlık kaybı
hesaplandığında UNS C87800 alaşımlı malzemenin ağırlık
kaybı UNS C65620 alaşımlı malzemenin ağırlık kaybından 8
kat daha fazladır.
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Şekil 6. UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı malzemelerin 20 N yük
altında kayma mesafesi (m) – ağırlık kaybı (g) ilişkisi.
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Kayma Yönü

Şekil 7’de UNS C87800 ve UNS C65620 alaşımlı
malzemelerin 20 N yük altında aşınma deneyi sonrası oluşan
aşınmış yüzey SEM görüntüleri verilmektedir. UNS C87800
alaşımlı malzemenin aşınmış yüzeyinde kayma yönünde
abrazif kayma izleri oluşurken UNS C65620 alaşımlı
malzemede ise plastik deformasyonla aşınmış partiküllerin
yüzeye yapıştığı adezif aşınma mekanizması gözlenmiştir.
Sürtünme sırasında oluşan plastik deformasyona uğrayan bakır
matris malzemesinin temas sınırına doğru itildiği gözlenmekte
olup temas sınırına doğru fazla malzeme akışı UNS C65620
alaşımlı malzemede gözlenmektedir. UNS C87800 alaşımlı
malzemede ise abrazif aşınma mekanizmasının gözlenmesi
plastik deformasyonla temas sınırına doğru aşınan bakır
matrisinin çıkışını sınırlandırmıştır ve bu da daha fazla ağırlık
kaybına yol açmıştır. Ref.[14]’e uyumlu olarak adezif aşınma
mekanizmasının gözlenmesi, aşınma direncini iyileştirmiştir.

•

akma ve çekme dayanımlarında ise iyileşmeye yol
açmıştır.
Bakır içeriği yüksek olan UNS C65620 alaşımlı
malzemenin aşınma yüzeyinde adezif aşınma
mekanizmasının gözlenmesi, yüksek çinko içerikli ve
abrazif aşınma mekanizması gözlenen UNS C87800
alaşımlı malzemenin aşınma direncine kıyasla UNS
C65620 alaşımlı malzemenin aşınma direncini
iyileştirmiştir.
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I. GİRİŞ

Özet— Bu çalışmada, 5083 hurda alüminyum alaşımlarını
kullanarak, infiltrasyon yöntemiyle açık gözenekli metal
köpük üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen köpükler
gözenek boyutuna göre küçük gözenekli ve büyük gözenekli
olmak üzere iki çeşit alüminyum köpük üretilmiştir. Bu
üretilen metal köpüklere ek olarak da 5083 hurda alüminyum
alaşımına perlit eklenerek de kompozit bir form daha üretimi
yapılmıştır. 5083 alüminyum alaşımına literatürde hiç ısıl işlem
uygulanmamıştır. Üretilen numunelere T6 ısıl işlemi
uygulanarak, sertlik, basma, darbe ve korozyon testleri yapılıp
mekanik özellikleri incelenmiştir. Yapılan sertlik sonuçlarına
göre alüminyum-perlit kompozit malzemenin sertliği ve
dayanımı en yüksek, küçük gözeneğe sahip köpüğün sertliği ve
dayanımı ise en düşük olarak tespit edilmiştir. Korozyon
testlerinde ise en fazla ağırlık kaybına uğrayan küçük
gözenekli alüminyum köpük olmuştur.

Son yıllarda, yeni malzemelerin gelişmesiyle birlikte
birçok mühendislik uygulamalarında giderek daha fazla
önem kazanmıştır. Bu gelişmenin sebebi, daha hafif ve
güçlü malzemelere duyulan ihtiyaçtır. Daha hafif ve güçlü
malzemelerin en büyük avantajı ise malzemenin
mukavemetinden ödün vermeden yapılmasıdır. Bu
doğrultuda alüminyum köpükler ön plana çıkmaktadır.
Alüminyum köpüklerin başlıca avantajları şunlardır [3],
1. Çok hafiftirler.
2. Çok gözenek sayısına sahiptirler.
2. Yüksek enerji sönümlemesine sahiptirler.
3. Birim hacim başına yüksek yüzey alanına sahiptirler.
4. Düşük termal iletkenliğe sahiptirler.
5. Düşük özgül ağırlığa sahiptirler.
6. Hurdadan geri kazanım vardır.

Anahtar Sözcükler— Alüminyum Esaslı Metal Köpük, 5083
Alüminyum Alaşımı, Mekanik Özellikler.
Abstract— In this study, metal foams with open pores were
produced by infiltration method using 5083 aluminum alloy.
Using the infiltration method, two types of metal foam were
produced, small and large porous depending on the salt size. In
addition, another composite form was produced by adding perlite
together with Aluminum 5083 alloy. By applying T6 heat
treatment to these produced samples, hardness, compression,
impact and corrosion tests were performed and their mechanical
properties were examined. In the hardness, compression and
impact tests, the hardness and strength of the aluminum-perlite
composite material was measured as the highest, and the
hardness and strength of the small pore foam was measured as
the lowest. In corrosion tests, aluminum foam with small pores
has the most weight loss.

Alüminyum alaşımlı köpükler, düşük maliyeti, nispeten
kolay üretim süreci, diğer metallere kıyasla düşük ergime
sıcaklığı ve üstün mekanik özellikleri nedeniyle büyük ilgi
görmüştür. Ülkemizde savunma ve havacılık sanayisinde
kullanılan 5083 alüminyum alaşımına yapmış olduğumuz
literatür taramasında hiç ısıl işlem uygulamasına
rastlanmamıştır. Bu çalışmamızda, 5083 hurda alüminyum
alaşımı kullanarak, açık gözenekli alüminyum köpük üretip,
ısıl işlem sonrası mekanik özelliklerinin incelenmesi
yapılmıştır.
II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Deneysel çalışmalar iki bölümden oluşmaktadır.
Deneysel çalışmaların ilk bölümünde infiltrasyon
yöntemiyle Al esaslı metal köpükler üretilmiştir. İkinci
bölümünde ise üretilen Al köpüklerin; ısıl işlem, görüntü,
sertlik, basma, darbe ve korozyon deneyleri yapılıp,
özellikleri karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları daha kolay bir
şekilde yorum yapılabilmesi için numune isimleri
kodlanarak kısaltılmıştır. Buna göre, küçük gözenekli köpük

Keywords— Aluminum Based Metal Foam, 5083 Aluminum
Alloy, Mechanical Properties.

153

malzemeye “KGK”, büyük gözenekli köpük “BGK” ve
alüminyum-perlit kompozit malzemeye ise “PK” harfi ile
kodlanmıştır.

tanelerini çözündürmek için ile 2 litre su içerisinde, 80-90°C
arasında ki sıcaklıklarda çözündürme işlemi yapılmıştır.

A. Alüminyum Köpük Üretiminde Kullanılan Malzemeler
İnfiltrasyon yöntemiyle üretilen metal köpüklerin ana
malzeme olarak 5083 alaşımlı Al kullanılmıştır. Kullanılan
ana malzemenin spektral analiz sonucu Çizelge 1‘de
gösterilmiştir.
ÇİZELGE 1.
5083 AL ALAŞIMI SPEKTRAL ANALIZ SONUCU.
%Si

%Fe

%Cu

%Mn

%Mg

%Cr

%Zn

%Ni

%Al

0,30

0,30

0,260

0,40

3,00

0,10

0,080

0,0080

95,30

Şekil 2. Laboratuvar tipi fırın görünümü.

B. İnfiltrasyon Yöntemiyle Alüminyum Köpük Üretimi
Metal köpük üretiminde 5083 alüminyum alaşımlı demir
dışı metal seçilmiştir. Hurda alüminyumların infiltrasyon
kalıbına rahat bir şekilde girebilmesi için alüminyum
külçeler oluşturulmuştur. Şekil 1’de görülen iki parça
halindeki kalıpta döküm işlemi gerçekleştirilmiştir. Yolluk
ve besleyicileri kesilerek 90 mm çap ve 40 mm uzunluğa
sahip alüminyum külçeler oluşturulmuştur.

Şekil 3. 5083 Al alaşımlı köpük görünümleri a) büyük gözenenekli Al
köpük b) küçük gözenekli Al köpük.

C. Mikro Sertlik Deney Sonuçları
Sertlik sonuçları, 3 farklı bölgeden yapılıp, aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Sertlik değerleri,
KGK’de 64,4 HV, BGK’de 64,6 HV ve PK malzemede ise
69,9 HV olduğu bulunmuştur. Çözeltiye alma işleminden
sonra sertlik değerleri KGK’de 84,7 HV, BGK’de 86,1 ve
PK malzemede ise 87,1 olduğu belirlenmiştir. 56 saate kadar
ısıl işlemi sonrasındaki sertlik değerleri sonuçları Şekil 4’de
gözükmektedir.

Şekil 1. Kokil külçe kalıbı ve Al külçe görünümü.

İnfiltrasyon yöntemi için ilk olarak NaCI parçacıkları
veya perlit malzemesi kalıbın en alt kısmına konulur ve
üzerine alüminyum külçe yerleştirilir. Alt ve üst plakada
herhangi bir sızdırma olmaması için mastik sıkılır ve kalıp
kapatılır. İnfiltrasyona hazır olan kalıp Şekil 2’de ki fırına
yerleştirilir ve vakum altında Al metalinin ergimesi için
beklenir. Fırının kontrol panelinden takip edilerek istenilen
sıcaklığa gelindiğinde vakum kapatılarak, 1 dakika boyunca
2 bar basınçta Ar gazı verilir. Bu sayede hem karışım
sağlanacak hem de oksitlenmesi önlenecektir. Kalıbın
soğumasıyla birlikte Al köpük kalıptan çıkarılmıştır. Daha
sonra köpük malzemenin alt ve üst kısımları kesilerek Şekil
3’de ki gibi tam bir silindir haline getirilmiştir. Döküm
işleminden sonra köpük malzemesi içerisinde bulunan NaCI
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E. Basma Deneyi Sonuçları
Basma dayanım testlerinde homojenleştirme ve
yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulmuş olan numunelerin
mikro sertlik sonucuna göre en sert olanları karşılaştırılmış
olup, Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 4. 5083 Al alaşımlı malzemelerin sertlik grafiği görünümü.

D. Mikroyapı Deney Sonuçları
Bu deney çalışmasında infiltrasyon yöntemiyle üretilen
5083 Al alaşımlı köpük malzemelerin mikroyapıları
incelenmiştir. Mikroyapı incelemeleri Nikon Epiphot 200
markalı optik mikroskopta yapılmış olup, Şekil 5 ve Şekil
6’da gösterilmiştir.
Şekil 7. Test numulerine ait ortalama basma sonuçları.

Basma test sonuçları, köpük malzemelerle yakın sonuçlar
vermesine rağmen, plastik bölgede plato bölgelerinden
dolayı yatayda benzerlik görülememiştir. Çünkü; basma
testi boyunca hücre duvarlarında kırılma ve çökmeler
meydana gelmiştir. Yapılan basma testi sonuçlarında en
yüksek dayanım Al-perlit malzemesinde olduğu
görülmektedir. Bunun sebebi Al-perlit malzemesinde
gözenek ve plato bölgelerinin olmayışından dolayı hücre
duvarlarında çökme ve kırılma meydana gelmemesidir [2].

Şekil 5. Ana malzeme büyük gözenekli köpük 500x.

F. Darbe Deneyi Sonuçları
Darbe deneyi testlerinde, homojenleştirme ve
yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulmuş olan numunelerin
mikro sertlik sonucuna göre en sert olanları
karşılaştırılmıştır. 10x10x55 mm boyutundaki numuneler 3
kez darbe testine tabi tutulmuştur (Şekil 8-9).

Şekil 6. 16 Saat yaşlandırma küçük gözenekli köpük 500x.

Yaşlandırma ısıl işleminden sonra açık renkte olan
fazların Al-Si esaslı intermetalikler fazların olduğu
düşünülmektedir. Çin yazısı şeklinde olanların ise Mn, Fe
oranının biraz daha yüksek olması düşünülmektedir [1].
Şekil 8. Deney numunelerine ait darbe test grafiği sonuçları.
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Darbe test sonuçlarına göre, darbe sönümleme enerjisi en
fazla PK malzemesinde olduğu görülmektedir. Bunun
sebebi, gözenek olmamasından dolayıdır. Buna göre,
gözeneklerin artmasıyla enerji absorbe etme enerjisi
azalmakta, sertliğin artmasıyla da absorbe edilen enerji
miktarında artış olduğu görülmüştür.

1) İnfiltrasyon döküm yöntemini kullanılarak açık hücreli
alüminyum köpük ve alüminyum-perlit kompozit
malzemelerin üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
2) 5083 alüminyum alaşımına yapılan spektral analiz
sonucuna göre %95,3 Al, %3 Mg içerdiği bulunmuştur.
3)
5083
alüminyum
numunelerin
mikroyapı
görüntülerinde oluşmuş çökeltilerde Çin el yazısı olarak
adlandırılan formlarda β fazı oluşumlar mevcuttur.
Yaşlandırılmış olan numunelerde tane içerisinde ayrı bir faz
görünümde olan ve segregasyon olması muhtemeldir.
Mikroyapı karşılaştırmalarında intermetalik fazların
çözeltiye alma işleminde hacimce küçülmeye uğradığı ve
yapı içerisinde Çin yazısına benzer yapıları oluştuğu
görülmektedir.

G. Korozyon Deneyi Sonuçları
Korozyon deneyi testinde, yaşlandırma ısıl işlemine tabi
tutulmuş olan numunelerin sonuçlarına göre en sert olanları
karşılaştırılma yapılmıştır. Numuneler 3’er defa hassas
terazide tartılıp aritmetik ortalaması alınarak ağırlık
kayıpları bulunmuştur. Şekil 9’da deney numunelerine ait
yüzdece azalış tablosu görülmektedir.

4) Üretilen numunelerin ısıl işleme tabi tutulduktan sonra
sertlik değerlerinde artış sağlanmıştır. BGK malzemede 48
saat yaşlandırma işleminde 86,1 HV, KGK malzemede 16
saat yaşlandırma işleminde 84,7 HV ve PK malzemede ise 8
saat yaşlandırma 87,1 HV en yüksek sertlik değerleri olduğu
bulunmuştur.

25

% Azalış

20
15

5) Basma test sonuçlarına göre, en fazla dayanım gösteren
PK malzeme olmuştur. Bunun sebebi, PK malzemesinde,
köpük malzemelerdeki gibi plato bölgelerinin olmayışıdır,
bu sayede kırılma ve çökme görülmemiştir.

10
5
0
PK-1

PK-2

Numune Kodları

BGK-1

BGK-2

KGK-1

6) Darbe testi sonuçlarına göre, darbe sönümleme enerjisi
en fazla olan PK malzemedir. Bunun sebebi, gözeneklerin
artmasıyla enerji absorbe etme enerjisinin azaldığı
düşünülmektedir.

KGK-2

Şekil 9. Deney numunelerine ait yüzdece azalış sonuçları.

7) Korozyon deneyi testinde en çok ağırlık kaybı olan
KGK malzeme olmuştur. Bunun sebebinin, gözenek
boyutları ve mikro sertlik sonucuna bağlı olduğu
düşünülmektedir.

Korozyon deneyi sonuçlarına göre en fazla ağırlık kaybı
gösteren küçük gözenekli köpük malzemedir. Bunun sebebi,
küçük gözenek boyutları ve mikro sertlik sonucuna bağlı
olduğu düşünülmektedir. PK ve BGK malzemelerin ağırlık
kayıplarının
neredeyse
birbirine
yakın
olduğu
görülmektedir. Al-perlit malzemede perlitlerin korozyona
uğramadığı gözlemlenmiştir.

IV. TEŞEKKÜR
Yazarlar, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğünce FYL-2020-2147 nolu projesi
ve TÜBİTAK ARDEB 215M233 nolu proje için
desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunmaktadır.

III. SONUÇLAR
Bu çalışmamızda, 5083 alüminyum alaşımını kullanarak
kokil kalıp yardımıyla külçeler oluşturulmuştur. Oluşturulan
külçeler kalıba konularak infiltrasyon yöntemiyle açık
gözenekli alüminyum köpükler ve alüminyum-perlit
kompozit malzemelerin üretimi sağlanmıştır. Üretilen
numuneler T6 ısıl işlem parametresinde homojenleştirme ve
yaşlandırma ısıl işlemine tabi tutulmuştur. Numuneler
arasındaki farklılıklara bakmak için sertlik, basma, darbe ve
korozyon deneyler gerçekleştirilmiştir.
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Abstract— The inadequacy of the materials on the earth and
the lack of requirements to meet the needs lead scientists to pursue
new searches. The structures of metal foams are rigid, pure metal
or alloys made up of 75% to 90% pores. It is a new material group
that is preferred for its work behavior, energy absorbing ability,
low density, high shear and fracture strength and low weight.
There are two types of foam metals: “open cell” and “closed cell”.
This structure, in which the pores in the metal are located in an
interrelated structure, is called "open cell foam metal". On the
other hand, “closed cell foam metals”, the gas inside each of their
cells is trapped and is made up of each other. 5083 aluminum alloy
has great importance especially in our country in armor plate. In
addition to ballistic competence in the choice of armor material, it
has been an alloy type used in the defense industry with its
lightness and especially high weldability feature. In this study, the
producibility of 5083 quality foam alloy from scrap and the effect
of mechanical properties on aging heat treatment will be discussed
[1].

malzemelerin çeşitli yöntemlerle üretilmesi ve hücresel
metallerin basma, darbe benzeri yükler altındaki karakteristik
davranışlarının tayininden ibarettir [3-5].
Ülkemizde özellikle savunma sanayi ve havacılık
sektörlerinde kullanılan 5083 kalite köpük alaşımına literatürde
hiç ısıl işlem uygulanmamıştır. Bundan dolayı yaşlandırma ısıl
işlemi ile yapıda oluşturulacak çökeltiler sayesinde mekanik
özelliklerindeki optimizasyon ile kullandığımız bu 5083 kalite
özel alüminyum köpük daha performanslı bir ürün haline
getirilip, ülkemiz için bu metalik köpük malzeme hakkında bir
veri oluşturulmaya başlanacaktır.
II. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
5083 Al malzemenin döküm sonrası spektral analiz sonuçları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
TABLE XIII
5083 MALZEMENIN SPEKTRAL ANALIZ SONUCU

Keywords— Aluminum, metal foam, 5083 quality foam alloy,
aging heat treatment, scrap recovery

I. GİRİŞ
Gün geçtikçe dayanıklı, hafif, geri dönüşebilir malzemelere
olan ihtiyaç ekonomik ve teknik nedenlerden dolayı
artmaktadır. Alüminyum ve benzeri alaşımların piyasadan
kolay tedarik edilebilir olması, iyi mekanik özelliklere ve düşük
özgül ağırlıklarına sahip olmaları sebebiyle; birçok alanda
kullanıldıklarında optimum malzeme yaratmak amacıyla
yapılan çalışmalarda hurda alüminyum ve alaşımlarına
yönenilmektedir [2].
Alüminyum köpükler sahip oldukları düşük özgül
ağırlıkları, hurdadan kazanımları, yüksek enerji sönümleme
kabiliyetleri ve diğer hücresel metallere kıyasla yüksek basma
mukavemetlerinden ötürü ön plana çıkmaktadır. Konuyla ilgili
günümüze kadar yürütülmüş olan çalışmalar genel olarak temel
alüminyum
alaşımlarından
hücresel
yapılı
metalik

5083 kalite köpük alaşımının hurdadan üretile bilirliği ve
yaşlandırma ısıl işlemi ile mekanik davranışlarında iyileştirme
hedeflenmektedir. Dökümleri yapılan ısıl işlemsiz köpük metal
ile yaşlandırma ısıl işlemi uygulanarak karşılaştırılmalı olarak
incelenecektir.
Yapılacak olan döküm işlemi;
İnfiltrasyon yöntemi ile döküm: Bu çalışmada kullanılacak
5083 kalite köpük alaşımın dökümü için şekil 1’de gösterimi
edilen yöntem kullanılacaktır. 600 gr tuz (0,3 mm- 0,4 mm
boyutlarda) ve 778 gr hurda alüminyum bileşiği ilk olarak
vakumlandıktan sonra köpürtmek için argon gazı
verilmektedir. Karabük Üniversitesi Metalürji ve Malzeme
Laboratuvarında kullanılacak olan fırın şekil 1. de
gösterilmektedir.
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(a)

(b)

Şekil 1. Vakumlu infiltrasyon döküm yöntemi şeması [6]

(c)

(d)

Şekil 3. 5083 aluminyum alaşımının (a) döküm kalın ve (b) döküm ince
numunelerin mikroyapıları (500X). (c) yaşlandırma ısıl işlemi sonrası kalın ve
(d) döküm ince numunelerin mikroyapıları (500X).

(a)

(b)

Şekil 2. İnfiltrasyon yöntemi ile bu çalışma için üretilen 5083 kalite köpük
a) 0,4mm tuz kullanılarak üretilen köpük b) 0,3mm tuz kullanılarak üretilen
köpük

Yaşlandırma Isıl İşlemi;

Sertlik değerlerinin ince köpükte 64,4 HV kalın köpükte ise
64,6 HV olduğu tespit edilmiştir. Çözeltiye alma işleminden
sonra sertlik değerlerimiz ince köpük 82 HV kalın köpük 82,7
HV olduğu belirlenmiştir. 56 saate kadar yaşlandırma ısıl
işleminden sonraki sertlik değerleri ise Şekil 4’te
gösterilmektedir.

Yaşlandırma, metalin yapısındaki alaşım malzemesinin
çökelmelerini sağlayarak metale dayanç kazandırmak için
uygulayacağımız ısıl işlemdir.
Literatür incelemelerinde 6082 kalite köpük alaşımına
uygulanan yaşlandırma ısıl işleminin zorluğu ve sonuçları
hakkında bilgi edinilmiştir. 6082 kalite köpük harici başka
hiçbir Al köpük malzemeye yaşlandırma ısıl işlemi
uygulanmamıştır.
Çökelme sertleştirmesi uygulayabilmek için 5083 kalite Al
köpük alaşımı 465 oC ve 480 oC arasında çözeltiye alma ön
işlemleri uygulanıp sertlik testi sonuçlarına göre optimum
çözeltiye alma sıcaklıkları belirlenecektir. Çözeltiye alma
işlemi uygulanmış numuneler su ortamında hızlıca soğutularak
aşırı doymuş ergiyi içeren numunelere dönüştürülecek ve son
olarak çökelti oluşturma ısıl işlemini 150 oC’de 72 saate kadar
uygulanmıştır.
III.

Şekil 4. Yalnızca yapay yaşlandırılmış ve termomekanik olarak yapay
yaşlandırılmış 5083 Al alaşımlı köpük sertlik-zaman grafiği.

IV. SONUÇLAR

DENEYSEL SONUÇLAR

Yapılan 5083 kalite köpük alüminyum hurdasından döküm
ve ısıl işlemlerden sonra homojenleştirme işlemi yapılmış ve
yapılan homojenleştirme sonrasında çözeltiye alma işlemi ve
ardından yapay yaşlandırma ısıl işlemi yapılmış numunelerin
ve döküm numunelerinin mikro yapıları Şekil 3’de verilmiştir.

Bu çalışmada 5083 köpük malzemenin üretimi ve
yaşlandırma işleminin etkisi incelenmiş olup elde edilen
sonuçlar şöyledir:
1)
5083 aluminyum alaşımının mikro yapı sonuçlarına
göre malzemede bulunan koyu renkli fazların Mg2Si fazları

158

olduğu, biraz daha açık renkli Çin yazısı görünümünde Al-Si
alaşımları olduğu düşünülmektedir.
2)
Termomekanik ve yapay yaşlandırma işlemleri
uygulanan malzemenin mikro yapı analizi sonucuna göre
döküm halinin mikro yapısı ile kıyaslandığında kaba taneli
fazların çözeltiye alma ve yaşlandırma sonrası inceldiği ve yapı
içerisinde çözündüğü düşünülmektedir.
3)
Hurdadan geri kazanılmış 5083 kalite Al köpük
alaşımının infiltrasyonla üretilen numunelerinin döküm halinin
ve yaşlandırma işlemi uygulanmış halinin mikroyapılarında
oluşmuş çökeltiler Çin el yazısı olarak adlandırılan formlarda β
fazı oluşumları mevcuttur. Yaşlandırılmış numunelerde tane
içerisinde ayrı bir faz görünümünde olan ve segregasyon olması
muhtemeldir. Mikro yapıları karşılaştırdığımızda intermetalik
fazların çözeltiye alma işleminde hacmen küçüldüğü ve yapı
içerisinde çözünerek çin yazısı denilen yapıları oluşturmaktadır
[7].
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Abstract— Biyokütle enerjisi, çevre kirliliğine sebep olan fosil
yakıt kullanımına alternatif olması, güneş ve rüzgâr enerjisine
nazaran süreklilik sağlaması ve her yerde elde edilebilmesinden
dolayı önemli bir enerji kaynağıdır. Tarımsal işlemler sonucu
ortaya çıkan organik atıkların biyogaz üretim teknolojisi ile enerji
eldesi sağlanabilir, atık yönetimine katkı sağlanabilir ve atıkların
yakılarak uzaklaştırmasının neden olduğu emisyonlar
azaltılabilir.Bu çalışmada Batı Karadeniz bölgesindeki 10 şehirde
oluştan tarımsal ve hayvansal atık miktarları incelenmiş ve bu
atıklardan elde edilecek biyogaz ve elektrik enerjisi potansiyelleri
hesaplanmıştır.
Keywords— Enerji, Biyokütle, Biyogaz, Atık yönetimi

I. GİRİŞ
Dünya çapında, enerji arzını, yenilenemeyen kaynaklardan
yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmeye acil bir ihtiyaç
vardır. Avrupa Birliği'nin hedefleri 2018'de daha da katı hale
getirilerek, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin
payını başlangıçta %27'den 2030'a kadar en az %32'ye
yükseltmiştir. Rüzgar gücü ve fotovoltaikler (PV), yüksek
verimlilikleri ve düşük enerji üretim maliyetleri nedeniyle
gelecekteki elektrik arzının çoğunu sağlayacaktır. Bununla
birlikte, bu elektrik üretim yöntemleri, hava koşullarına bağlı
olmasından dolayı güçlü dalgalanmalarla karakterizedir. Bu
nedenle, iki yöntemle sağlanacak olan elektrik üretimi ve
tüketiminin dengelenmesi elzemdir.[1]
Mevcut yenilenebilir enerji teknolojilerinin yanı sıra
jeotermal santraller ve hidroelektrik santralleri, özellikle
biyogaz santralleri, biyoenerji santralleri, halihazırda elektrik
üretiminin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Biyogaz
tesislerini kullanarak kontrol edilebilir elektrik üretimini
sağlamak için, birleşik ısı ve elektrik santralinde elektrik
üretiminin gaz üretiminden kısa vadeli olarak ayrılmasına izin
vermek için yerinde gaz depolama kapasiteleri genişletilebilir.
Böylece depolanan biyogaz, talep oluştuğunda elektrik ve ısıya
dönüştürülebilir. Alternatif esnekleştirme konseptleri, ihtiyaca
yönelik olarak biyogaz üretebilmek için besleme yönetiminin
ayarlanmasını sağlar. Bu aynı zamanda elektrik üretiminde
daha uzun vadeli (birkaç gün ve mevsimsel) ayarlamalara
olanak tanır.[2]

IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), 2011 yılına kıyasla 2050
yılında küresel enerji talebinde %70 ve sera gazı
emisyonlarında %60 artış öngörmektedir. Ortalama küresel
sıcaklıklardaki artışın 20C ile sınırlandırılması, 2009
seviyelerine kıyasla %50 sera gazı emisyon azaltımı
gerektirecek ve bugünden 2050'ye kadar enerji talebindeki
artışı %25 ile sınırlandıracaktır.[3]
Bu nedenle, fosil yakıtların biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynakları ile ikame edilmesi, enerji ile ilgili sera gazı
emisyonlarını sınırlandırmak için temel önlemlerden birisidir.
Biyokütle, bitkilerin yapı malzemesini ve enerjiyi depolama
biçimlerini temsil eder. İnsanoğlunun kullandığı en eski enerji
kaynaklarından biridir. Biyokütle sınırlı, dağınık, düşük
yoğunluklu bir kaynaktır ve enerji için kullanımı, gıda ve yem
için arazi kullanımıyla rekabete girebilir. Bu nedenle, CO2
emisyonlarını azaltma potansiyelini en üst düzeye çıkarmak
için mevcut biyokütleden en iyi şekilde yararlanmak
gerekmektedir.[4]
Günümüzde toplumun temel çevre sorunlarından birisi de
organik atıkların sürekli artan üretimidir. Birçok ülkede,
sürdürülebilir atık yönetimi ile atık önleme ve azaltma, kirliliği
ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve küresel iklim
değişikliklerini hafifletmeye yönelik politikalar öncelikli hale
gelmiştir. Kontrolsüz atık boşaltımı, vahşi depolama gibi
uygulamalar günümüzde artık kabul edilemez durumdadır.
Ayrıca organik atıkların kontrollü olarak atılması ve yakılması
bile optimal uygulamalar olarak görülmemektedir, çünkü
buradaki çevresel standartlar giderek daha katı hale
gelmektedir ve besinlerin ve organik maddelerden enerji geri
kazanımı ve geri dönüşümü amaçlanmaktadır.[5]
Bu nedenle, alternatif, çevreye zarar vermeyen ve enerji
verimli sistemleri keşfetmek, hükümet politikalarının ve
endüstriyel ve akademik araştırmaların odak noktası haline
gelmiştir. Biyogaz, kanalizasyon çamuru, evsel katı atık,
tarımsal atıklar ve enerji bitkileri gibi biyokütlenin anaerobik
sindiriminden (AD) üretilebilen yenilenebilir bir enerji
kaynağıdır. Biyogaz, yaklaşık %50-60 metan (CH4), %40-50
karbondioksit (CO2) ve hidrojen sülfür (H2S) ve su gibi bazı
küçük bileşenlerden oluşur. Biyogazın enerji üretimi için
kullanılması fosil yakıtların yerini alabilir, sera gazı
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emisyonlarını azaltabilir ve ithal enerjiye olan bağımlılığı
azaltabilir.[6]
Anaerobik sindirim, mikrobiyal ayrışma süreci ve organik
maddenin stabilizasyonunu ve temiz, yenilenebilir enerji
kaynağı olan biyogaz eldesini sağlar. Bu biyogaz,
yenilenemeyen fosil yakıtların kullanımını sınırlayan, güneş ve
rüzgar enerjisi gibi temiz bir enerji kaynağıdır. Biyogaz
tesisleri atık yönetimi maliyetini, atık ve atık su arıtma tesisleri,
çiftlikler veya tarımsal gıda endüstrilerinden gelen atıklar için
bir gelir fırsatına dönüştürmektedir. Bu, artan biyoatık miktarı,
oradaki organik kentsel katı atık ile başa çıkmak için tercih
edilen bir yöntemdir.[7]
II. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada Batı karadeniz bölgesi illlerinin hayvansal ve
tarımsal atık kaynaklı biyogaz potansiyelleri hesaplanmıştır.
A. Hayvan Gübresi Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
Batı Karadeniz bölgesi büyükbaş, küçükbaş ve kümes
hayvanları sayılarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik
Kurumu 2020 verilerinden faydalanılmış olup hayvan sayıları
Tablo I’de belirtilmiştir.[8]

TABLO II.
BIYOGAZ ÜRETIMINDE GÜBRE KARAKTERIZASYONU

Sığır
Koyun
Keçi
Tavuk (et)
Tavuk
(yumurta)

319805
87448
248187
376973
99831
417939
640513
157789
501153
138454

Koyun

189666
4643
121495
214103
27982
82162
232590
84360
373956
23745

Keçi

57852
1480
22232
79769
4334
26910
27197
21126
80035
14943

Kuru
Madde
oranı

Uçucu
Katı
Madde
oranı

Metan
Verimi

(ton gübre/
yıl)

(%)

(%)

(%)

13.7
0.75
0.87
0.069

0.5
0.13
0.13
0.99

0.15
0.25
0.3
0.25

0.8
0.2
0.2
0.7

m3CH4
/tonne
VS
200
300
300
350

0.047

0.99

0.25

0.7

350

TGM = ΣHSi x BGPi 𝑥 TOi

(1)

TGM toplanabilir gübre miktarını, ton/yıl,
HS i i türü hayvan sayısını,

BATI KARADENIZ BÖLGESI ILLERININ HAYVAN SAYILARI
Sığır

Toplanma
oranı

Toplanabilir hayvan gübresi miktarı ve teorik biyogaz
potansiyelleri aşağıda belirtilen eşitlikler doğrultusunda
hesaplanmıştır ve elde edilen veriler Tablo II’de
gösterilmiştir.[10], [14], [15]

TABLO XIV.

Hayvan
türü
İller
Amasya
Bartın
Çankırı
Çorum
Karabük
Kastamonu
Samsun
Sinop
Tokat
Zonguldak

Birim gübre
üretimi

Hayvan
tipi

Tavuk
(et)

Tavuk
(yumurta)

131001
871500
2,253,600
0
1,410,710
398520
1,099,150
0
0
6,334,252

1,910,855
118389
482550
3,628,662
204070
246387
1,848,816
138866
214721
391782

BGP i i türü hayvanın birim gübre potansiyelini, ton/
hayvan-yıl
TOi

i türü hayvan gübresinin toplanabilirliğini,

TMPm = ΣTGMi x TSi x VSi x SMVi

(2)

TMPm toplam metan (CH4) potansiyelini, m3/yıl;
TSi i türü hayvan gübresinin kuru madde oranını,
VSi i türü hayvan gübresinin uçucu katı madde oranını,
SMVi i türü hayvan gübresinin spesifik metan verimini, m 3
CH4/ ton VS
ifade etmektedir.

Elde edilebilecek toplam gübre miktarı hayvan sayısı, birim
gübre üretimi, toplanma oranına, biyogaz miktarı ise toplanan
gübre miktarı ve gübrenin toplam katı oranı, uçucu katı madde
oranı, metan verimine göre belirlenmektedir. Bu değerler
konuyla ilgili yapılan çalışmalar derlenerek Tablo II’de
gösterilmiştir.[9]–[15]
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TABLO III.
BATI KARADENIZ BÖLGESI ILLERININ TOPLAM GÜBRE VE
GÜBRE KAYNAKLI BIYOGAZ POTANSIYELI

Şehirler

Toplam metan
potansiyeli
(m3 CH4 )

Toplam Biyogaz
Miktarı
(%55 CH4)

Amasya

58,965,075

107,209,227

Bartın

18,370,003

33,400,007

Çankırı

51,829,172

94,234,859

Çorum

72,791,431

132,348,056

Karabük

22,945,948

41,719,905

Kastamonu

71,253,713

129,552,206

Samsun

115,563,753

210,115,916

Sinop

26,502,659

48,186,653

Tokat

83,711,345

152,202,447

Zonguldak

50,445,980

91,719,965

TOPLAM

572,379,079

1,040,689,241

Hayvan besiciliğinde, hayvanların ihtiyacı olan iklim
koşulları, yem bitkilerinin yetiştirilme potansiyeli, bölgenin
nüfusu ve hayvan ürünlerine olan talep- arz dengesi, halkın
tarıma ve hayvancılığa ilgisi, geçim kaynakları gibi konular
önemlidir.
Hayvansal
atık
kaynaklı
biyogaz
potansiyelleri
karşılaştırıldığında, Tablo III’te görüldüğü üzere Samsun ili ilk
sırada yer almaktadır ve onu sırasıyla Tokat, Çorum,
Kastamonu, Amasya, Çankırı, Zonguldak, Sinop, Karabük ve
Bartın illeri takip etmektedir.
Bölgenin gübre kaynaklı toplam biyogaz potansiyeli ise 1,04
x 109 m3 biyogaz olarak hesaplanmıştır.
B. Tarımsal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
Tarımsal atık biyokütle üretiminin gelecek vaat eden karbon
kaynağı potansiyeli, çiftlik hayvanları ve kümes hayvanı
gübresinin yanı sıra hasat kalıntılarından biyoenerji eldesini
küresel bir araştırma alanına dönüştürmüştür. Tarımsal
atıklardan biyoenerji geri kazanımı, hem atıkları azaltma hem
de çevrenin korunması bakımından, tarım ve kırsal kalkınmaya
katkıda bulunan temiz enerji üretme hedeflerini
karşılamaktadır. Tarımsal atıkları daha iyi kullanmak ve
biyoenerji üretiminin verimliliğini artırmak için, farklı tarımsal
atıkların temel özelliklerini ve biyoenerji potansiyelini elde
etmek ve özetlemek önemlidir.[16]–[18]
Tarımsal atık ile ilgili yapılan hesaplamalarda ekilen alanlar
Türkiye istatistik kurumu tarafından sağlanan 2020 yılı
verilerinden sağlanmıştır. Dekar alan başına oluşan atık
miktarı, bu atıklardan birim başına elde edilebilecek metan
üretim oranları ve atıkların toplanma oranları literatürde

yapılan çalışmalardan derlenerek Tablo IV’te gösterilmiştir.
Ayrıca Batı Karadeniz bölgesi illerinin tarımsal üretim
istatistikleri tablo V’te verilmiştir.[14], [19], [20]
TABLO IV. BIYOGAZ ÜRETIMI IÇIN TARIMSAL ATIKLARIN
KARAKTERIZASYONU
Tarımsal
ürün

Atık
oranı
(ton /da)

Toplanabilirlik
(%)

0,325
0,20
1,48
0,60
0,434
0,450
0,6

40
40
50
50
40
40
50

Buğday
Arpa
Mısır
Çeltik
Yulaf
Çavdar
Ayçiçeği

Birim
metan
üretimi
(m3/Ton)
295.2
351,9
250,9
260,5
156
273,6
154

Tarımsal biyokütle atık kaynaklı biyogaz potansiyelinin
belirlenmesinde aşağıdaki denklemlerden faydalanılmıştır.
TTA = ΣHAi x BAPi x TOi

(3)

TTA, i tipi toplanabilir tarımsal atığı, ton/yıl,
HAi , i tipi tarımsal atık için hasat edilen alanı, dekar (da),
BAPi , i tipi tarımsal atık için birim alandan elde edilen atık
potansiyelini, ton /da,
TOi , i tipi tarımsal atık için toplanabilirlik oranı,
TMP𝑎𝑟 = ΣARi x UMPi𝑎𝑟

(4)

TMPar tarımsal atığın toplam metan potansiyelini, m3/yıl,
UMPiar is tarımsal atığın birim metan potansiyeli, m3CH4/
ton, ifade etmektedir.
Tarımsal atıkların toplanabilirlik oranları literatürden elde
edilen veriler doğrultusunda konumdan bağımsız olarak,
buğday, çavdar, arpa, yulaf gibi tahılar için %40, ayçiçeği,
kolza tohumu, pirinç, mısır için %50 olarak kabul edilmiştir.
Tarımsal atıklardan enerji elde edilmesinde önem verilmesi
gereken konu bu atıklardan hayvan yemi olarak
kullanılabileceklerin hesaba katılmamasıdır. Bu nedenle
üretilen Korunga, Burçak, Mısır silajı , Hayvan Pancarı, Yem
şalgamı, Buğday (yeşilot), Arpa (yeşilot), Çavdar (yeşilot),
Bezelye (yemlik) (yeşilot), Fiğ, Üçgül ,Yonca, Çayır Otu,
Yulaf (yeşilot), Sorgum (yeşilot), Tritikale (yeşilot),
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Mürdümük (yeşilot), İtalyan çimi gibi tarım ürünleri
hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Batı Karadeniz bölgesinde en çok üretilen tahıllar
hesaplamalara dahil edilmiş olup, ekilen alanlar il bazında
tablo V ‘te verilmiştir.[8]
TABLO IV.
BATI KARADENIZ BÖLGESİ EKİLEN ALANLAR
İller

Amasya

Buğday
Dekar
(da)
996881

Arpa
Dekar
(da)
243427

Ayçiçeği
Dekar
(da)
147044

Çeltik
Dekar
(da)
2000

Mısır
Dekar
(da)
65942

Bartın

108616

8555

2023

0

34122

Çankırı

676020

188592

1551

29450

0

Çorum

1585104

841367

359762

76406

2541

Batı Karadeniz bölgesi iklim ve coğrafik özelliklerinin tahıl
üretimine kötü etkisinin yanı sıra çay, fındık ve diğer tarımsal
alanlarda üretim gerçekleştirmesi ve bu üretimlerin
hesaplamalara dahil edilmemesi değerleri düşürmektedir.
C. Biyogazdan Enerji Üretimi
Hayvansal ve tarımsal kaynaklardan elde edilen metandan
enerji üretimi aşağıda belirtilen eşitliklerle hesaplanmıştır.[12],
[14]
TMPt = TMPm + TMPar

(5)

TMPt toplam tarımsal atık ve hayvansal gübre kaynaklı
CH4 potansiyelini, m3CH4/yıl

Karabük

110920

26213

0

450

705

Kastamonu

461189

218196

0

11500

4138

Samsun

1073047

110703

163023

197386

96899

Sinop

164244

32238

0

44070

27263

EE metandan elde edilebilecek enerji potansiyelini, kWh/yıl,

Tokat

1186681

263409

150046

1500

57656

c metanın enerji içeriğini 9.94 kWh/ m3 CH4 ,

Zonguldak

78609

2688

281

0

25364

Batı Karadeniz bölgesi tarımsal atık kaynaklı biyogaz
potansiyelleri Tablo V’te verilmiştir.
TABLO V.
BATI KARADENIZ BÖLGESİ TARIMSAL ATIK KAYNAKLI
BİYOGAZ POTANSİYELLERİ
İller

Amasya

Toplam
toplanabilir
tarımsal atık
(Ton / Yıl)
242578.97

Toplam
metan
potansiyeli
(m3 CH4 )
64,302,182.33

Toplam
Biyogaz
Miktarı
(%55 CH4)
116,913,058.78

Bartın

40661.66

10,837,845.83

19,705,174.24

Çankırı

112270.26

33,625,359.2

61,137,016.73

Çorum

406103.62

107,580,025.5

195,600,046.36

Karabük

17173.34

5,239,646.26

9,526,629.56

Kastamonu

83922.37

25,508,253.76

46,378,643.20

Samsun

328180.31

85,243,990.76

154,989,074.11

Sinop

57326.38

15,716,474.58

28,575,408.33

Tokat

263470.49

70,709,669.32

128,563,035.13

Zonguldak

29287.87

7,814,586.18

14,208,338.52

Toplam

1,580,975.27

426,499,063.8

775,452,843.27

Buna göre bölgedeki en yüksek potansiyele sahip il Çorum
olup onu sırasıyla Samsun, Tokat, Amasya, Çankırı,
Kastamonu, Sinop, Bartın, Zonguldak ve Karabük illeri takip
etmektedir.

EE = TMPt x c x ɳ

(6)

ɳ Birleşik ısı-güç santrali
verimliliğini ifade etmektedir.

(CHP)

enerji

dönüşüm

Kojenerasyon ünitelerinin enerji verimliliği %90 (%40
elektrik and %50 termal) olarak kabul edilmektedir. Metanın
enerji içeriği literatürden 9.94 olarak elde edilmiştir.[6], [12]
Elde edilen veriler doğrultusunda hesaplanan toplam
biyogaz potansiyelleri ve üretilebilecek elektrik miktarları
Tablo VI’da gösterilmiştir.
TABLO VI. BATI KARADENIZ BÖLGESİ ENERJİ
POTANSİYELLERİ [B,G,I,Z].
İller

Toplam Metan
miktarı (m3)

Toplam Elektrik
(kWh)

Amasya
Bartın
Çankırı
Çorum
Karabük
Kastamonu
Samsun
Sinop
Tokat
Zonguldak
Toplam

123,267,257
29,207,848
85,454,531
180,371,456
28,185,594
96,761,966
200,807,743
42,219,133
154,421,014
58,260,566
998,878,142

490,110,615
116,130,406
339,767,216
717,156,911
112,065,922
384,725,579
798,411,589
167,863,275
613,977,952
231,644,011
3,971,539,496

Batı Karadeniz bölgesi tarımsal atık ve gübre kaynaklı enerji
eldesi değerlendirildiğinde en yükse potansiyele sahip ilin 798
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GWh’lik değerle Samsun olduğu görülmektedir. Diğer iller ise
yüksekten düşüğe Çorum, Tokat, Amasya, Kastamonu,
Çankırı, Zonguldak, Sinop, Bartın ve Karabük olarak
sıralanmaktadır.
III. DEĞERLENDİRME
Tarım, enerji sektöründen sonra en büyük ikinci sera gazı
yayıcısıdır ve çiftlikler toplam küresel sera gazı
emisyonlarının % 12'sini oluşturmaktadır. Bu emisyonların
yaklaşık %20'si gübreden kaynaklanmaktadır ve yılda
yaklaşık %1 oranında büyümeye devam etmektedir. Tarımda
kullanılan sentetik gübreler de tarımsal emisyonların %13’ünü
oluşturmaktadır.
Bu atıkların yönetimi ve anaerobik fermantasyon gibi
sistemler ile metan gazının kullanılması, emisyonların
azalmasını, enerji eldesini ve suni gübrelere olan ihtiyacın
azalmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yüksek potansiyele
sahip iller başta olmak üzere bu yerli kaynakların kullanımı,
ekonomiye kazandırılması öncelik verilen çalışmalardan
olmalıdır.
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Abstract— Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde artan enerji
ihtiyacını karşılamak üzere alternatif enerji kaynaklarını
oluşturma üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün daha da
önem kazanmaktadır. Fosil kaynakların kullanımının küresel
ısınmaya neden olan etkileri nedeniyle de çevreci ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Bu
doğrultuda her ülke mevcut yenilenebilir enerji potansiyellerini
kullanmak üzere çalışmalar yapmaktadır.
Bu çalışmada Karabük ilinin teorik olarak hayvansal atık,
tarımsal atık, kentsel katı atık, kentsel atık su arıtma çamuru
kaynaklarının biyogaz potansiyelleri ve bu potansiyellerden elde
edilebilecek elektrik miktarları toplamı hesaplanmıştır.
Üretilebilecek elektrik miktarlarının, mevcut tüketim
miktarlarını hangi ölçüde karşılayabileceği hesaplanmıştır
Keywords— Enerji, Biyokütle, Biyogaz, Kentsel Atık, Hayvansal
Atık, Tarımsal Atık

I. GİRİŞ
Hammaddelerin işlenmesi, enerji üretimi ve genel olarak
insan faaliyetleri, sıcaklıkta sanayi öncesi seviyelerin yaklaşık
10C üzerinde bir artışa neden olarak küresel düzeyde iklim
değişikliğine yol açmıştır. Küresel ısınmanın 1.50C ile
sınırlandırılması, 20C'ye kıyasla okyanus ve karasal
ekosistemler, sağlık, gıda güvenliği, su temini ve ekonomik
büyüme üzerindeki etkileri azaltmaktadır.[1]
2018 yılında küresel enerji tüketimi, ekonomik iyileşme ve
dünyanın bazı bölgelerinde artan ısıtma ve soğutma ihtiyacı
nedeniyle 2017 senaryolarına göre %2.3 artmıştır. Enerji
verimliliğindeki ve yenilenebilir enerjinin payındaki artış ve
kömürden gaz santrallerine geçiş, çok fazla CO2 emisyonunun
önlenmesine yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, CO2
emisyonları %1.7 artarak toplam 33.1 Gigaton'a (Gt)
ulaşmıştır. Bu, enerji tüketimi ve CO2 emisyonlarının birlikte
arttığı ve henüz ayrılmadıkları anlamına gelmektedir. Enerji
tüketimiyle ilgili karbondioksit emisyonlarının %30'unu
oluşturan en büyük CO2 yayıcı, kömürle çalışan elektrik
üretimidir. Artan enerji talebi tamamen yeni yenilenebilir
santraller tarafından karşılanmamaktadır ve sonuç olarak fosil
yakıt tüketimi artmaya devam etmektedir.[2], [3]

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili artan endişeler,
alternatif enerji kaynakları arayışına yönelik araştırma
çabalarını hızlandırmıştır. Biyokütlenin düşük karbonlu bir
enerji kaynağı olarak geliştirilmesi, sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına potansiyel olarak katkıda bulunabileceği için
önemle dikkate alınmıştır. Çeşitli yaşam döngüsü
değerlendirme çalışmaları, biyokütlenin karbon nötr bir kaynak
olduğunu göstermektedir Biyokütle işlemlerinin karbondioksit
ayak izi genellikle küçüktür veya hatta sıfırdır çünkü biyokütle
işleme sırasında salınan herhangi bir karbondioksit değeri,
biyokütle yetiştirilirken atmosferden yakalanmış olarak kabul
edilir.[4], [5]
Biyokütle kaynakları, bitki ve hayvanlardan elde edilen gıda
ürünleri, odunsu ve otsu bitkiler, ormancılık atıkları, tarımsal
kalıntılar gibi organik materyalleri, endüstriyel ve kentsel katı
atıklarını, hayvan gübresi ve kanalizasyon atıklarını
içermektedir. Bu kaynaklar termokimyasal veya biyokimyasal
süreçlerle biyokütle, enerji ve yakıtlardan kimyasallara,
malzemelere ve hayvan yemlerine kadar çeşitli ürünlere
dönüştürülebilir.[6], [7]
Anaerobik çürütme (AD), tarımsal bitki atıkları, gıda
atıkları, kanalizasyon çamuru, hayvancılık atıkları, ikincil
mahsul atıkları ve diğerleri gibi organik biyolojik olarak
parçalanabilen atıkların, hacimlerini azaltırken değerli bir
enerji kaynağına dönüştürüldüğü bir yöntemdir. AD süreci
biyogaz ve toprak katkı maddesi, organik gübre çıktı türleri
üretir.[8]
Biyogaz, yüksek ısıl değeri nedeniyle değerli bir enerji
kaynağı olarak sınıflandırılan yanıcı bir gaz karışımıdır. Bu
nedenle uygun elektromekanik ekipmanla yakılabilir ve
elektriğe dönüştürülebilir. Biyogaz, %60 metan içeriği
nedeniyle doğal gaza benzetilebilir. Doğal gaz, %93-97 metan
ve %3-5 CO2 ile doğal olarak oluşan bir gaz karışımıdır. 1 ton
biyolojik olarak parçalanabilir malzemeden yaklaşık 100-200
m3 biyogaz üretilebileceği tahmin edilmektedir.[9]
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TGM toplanabilir gübre miktarını, ton/yıl,

II. MATERYAL VE METOD
Biyogaz üretimi için hayvan gübresi, hasat artıkları, süt
ürünleri üretiminden gelen organik atıklar, gıda endüstrisi ve
tarım endüstrisi, atık su çamuru, belediye katı atıklarının
organik
fraksiyonu,
evlerden
ve
yiyecek-içecek
işletmelerinden gelen organik atıklar, enerji bitkileri gibi çeşitli
hammadde türleri kullanılabilir. Son yıllarda, bir dizi enerji
ürünü (tahıllar, mısır, kolza tohumu) büyük ölçüde Avusturya
veya Almanya gibi ülkelerde biyogaz üretimi için hammadde
olarak kullanılmıştır. Biyogaz ve gübre üretiminde enerji
mahsullerinin yanı sıra, gıdaya uygun olmayan veya elverişsiz
yetiştirme ve hava koşullarından kaynaklanan her türlü
tarımsal kalıntı, zarar görmüş mahsul de kullanılabilir. İnsan
tüketimine uygun olmayan bazı hayvansal yan ürünler de
biyogaz tesislerinde işlenebilir.[10]
Bu çalışmada Karabük ilinin hayvansal, tarımsal, kentsel
katı atık ve kentsel atık su arıtma kaynaklı biyogaz
potansiyelleri hesaplanmıştır.

HSi i türü hayvan sayısını,
BGPi i türü hayvanın birim gübre potansiyelini, ton/ hayvanyıl
TOi

TMPm = ΣTGMi x TSi x VSi x SMVi
TSi i türü hayvan gübresinin kuru madde oranını,

VSi i türü hayvan gübresinin uçucu katı madde oranını,
SMVi i türü hayvan gübresinin spesifik metan verimini, m 3
CH4/tonVS ifade etmektedir.
TABLO II.
KARABÜK TOPLAM GÜBRE VE GÜBRE KAYNAKLI BIYOGAZ
POTANSIYELI.
Toplam
Toplam
toplanabilir
Toplam
Biyogaz
Hayvan
Hayvan
gübre
metan
Miktarı
tipi
sayısı
miktarı
potansiyeli
3
(Ton gübre /
(m CH4 )
m3
yıl)
(%55 CH4)
Sığır
99831
683842.35
16,412,216.4
Koyun
27982
2728.24
40923.67
Keçi
4334
490.17
8823.15
Tavuk (et) 1,410,710
96365.60
5,902,393
Tavuk
204070
9495.37
581591.85
(yumurta)
TOTAL
1746927
792921.73 22,945,948.09 41,719,905.62

Karabük ili ve ilçelerindeki büyükbaş, küçükbaş ve kümes
hayvanları sayılarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik
Kurumu 2020 verilerinden faydalanılmıştır. Elde edilebilecek
toplam gübre miktarı hayvanların sayısına, tipine,
büyüklüğüne, birim gübre üretimine, toplanabilirliğine,
biyogaz miktarı ise gübrenin miktarına, toplam katı, uçucu katı
ve metan verimine göre farklılık göstermektedir.[11]–[17]
Bu değerler literatürde yapılan çalışmalardan elde edilmiş
olup Tablo I’de gösterilmiştir.
TABLO I.

Hayvan
tipi

Birim
gübre
üretimi

Uçucu
Kuru
Toplanma
Katı
Metan
Madde
oranı
Madde Verimi
oranı
oranı

(ton gübre/
yıl)
Sığır
Koyun
Keçi
Tavuk (et)
Tavuk
(yumurta)

(%)

(%)

(%)

m3CH4
/tonVS

13.7
0.75
0.87
0.069

0.5
0.13
0.13
0.99

0.15
0.25
0.3
0.25

0.8
0.2
0.2
0.7

200
300
300
350

0.047

0.99

0.25

0.7

350

Toplanabilir hayvan gübresi miktarı ve teorik biyogaz
potansiyelleri aşağıda belirtilen eşitlikler doğrultusunda
hesaplanmıştır ve elde edilen veriler Tablo II’de
gösterilmiştir.[13], [16], [17]
TGM = ΣHSi x BGPi x TOi

(1)

(2)

TMPm toplam metan (CH4) potansiyelini, m3/yıl;

A. Hayvan Gübresi Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli

BIYOGAZ ÜRETIMINDE GÜBRE KARAKTERIZASYONU

i türü hayvan gübresinin toplanabilirliğini, %

Hesaplamalar sonucunda Karabük ili hayvansal atık
kaynaklı metan potansiyeli 22,945,948.09 m3 CH4 olarak elde
edilmiştir. Biyogazın %55 metan içerdiği kabul edildiğinden
elde edilen biyogaz miktarı 41,719,905.62 m3 olarak
hesaplanmıştır.
B. Tarımsal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
Türkiye de birçok tarımsal ürüne ait atıklar hasat sonrası ya
tarlada bırakılmakta ya da cezai yaptırım olmasına rağmen
ikinci ürünün ekilişini kolaylaştırmak amacıyla yakılmaktadır.
Hasat artıklarının yakılması, tarımsal alanın bazı kimyasal ve
fiziksel özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir ve toprakta
bulunan faydalı canlıların da yok olmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle tarımsal atık yönetiminin doğru uygulanması ve
biyogaz, enerji gibi ekonomik kaynakların değerlendirilmesi
önemlidir.[18]
Tarımsal atık ile ilgili yapılan hesaplamalarda ekilen alanlar
Türkiye istatistik kurumu tarafından sağlanan 2020 yılı
verilerinden sağlanmıştır. Ekilen alan başına çıkan atık miktarı,
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atıkların birim metan üretim oranları ve atıkların toplanabilirlik
oranları literatürde yapılan çalışmalardan derlenerek Tablo
III’te gösterilmiştir. Karabük ilinin tarımsal üretim istatistikleri
ayrıca Tablo IV’te verilmiştir.[16], [19], [20]

TABLO IV.
KARABÜK TARIMSAL ÜRETIM ALANLARI
Tarımsal ürün
Buğday, (Durum Buğdayı Hariç)
Arpa (Diğer)
Triticale
Yulaf (Yeşilot)
Fiğ (Macar) (Yeşil Ot)
Fiğ (Adi) (Yeşil Ot)
Bezelye (Yemlik)
Korunga (Yeşilot)
Yonca (Yeşilot)
Yulaf
Kaplıca
Fasulye, Kuru
Mısır (Slaj)
Mısır
Nohut, (Kuru)
Çeltik
Fiğ (Adi) Tohumu
Patates (Tatlı Patates Hariç)
Bakla, Kuru (İnsan Tüketimi İçin)
Fiğ (Macar) Tohumu
Kenevir, (Lif)
İtalyan Çimi (Yemlik)

TABLO III.
METAN ÜRETIMI IÇIN TARIMSAL ATIKLARIN
KARAKTERIZASYONU
Tarımsal
ürün
Buğday
Arpa
Mısır
Çeltik
Yulaf
Çavdar
Ayçiçeği

Atık
oranı
(ton /da)
0.325
0.20
1.48
0.60
0.434
0.450
0.6

Toplanabilirlik
(%)
40
40
50
50
40
40
50

Birim metan
üretimi
(m3/Ton)
295.2
351,9
250.9
260.5
156
273.6
154

Tarımsal biyokütle atık kaynaklı biyogaz potansiyelinin
belirlenmesinde
aşağıdaki
denklemlerden
faydalanılmıştır.[13], [15]–[17]
TTA = ΣHAi x BAPi x TOi

(3)

TTA, i tipi toplanabilir tarımsal atığı, ton/yıl,
HAi , i tipi tarımsal atık için hasat edilen alanı, dekar (da),
BAPi , i tipi tarımsal atık için birim alandan elde edilen atık
potansiyelini, ton /da,
TOi , i tipi tarımsal atık için toplanabilirlik oranı,
TMP𝑎𝑟 = ΣARi x UMPi𝑎𝑟

(4)

TMPar tarımsal atığın toplam metan potansiyelini, m /yıl,
3

UMPiar is tarımsal atığın birim metan potansiyeli, m 3CH4/
ton, ifade etmektedir.

Ekilen alan
da (Dekar)
110920
26213
17710
17500
12200
11400
6350
5295
4077
2916
2350
890
710
705
515
450
250
157
92
70
6
3

Tarımsal atıklardan enerji elde edilmesinde önem verilmesi
gereken konu bu atıklardan hayvan yemi olarak
kullanılabileceklerin hesaba katılmamasıdır. Bu nedenle
üretilen Korunga (Yeşilot), Mısır silajı, Buğday(yeşilot), Arpa
(yeşilot), Çavdar (yeşilot), Bezelye (yemlik) (yeşilot), Fiğ,
Üçgül, Yonca, Çayır Otu, Yulaf (yeşilot), Tritikale (yeşilot),
İtalyan çimi gibi tarım ürünleri hesaplamaya dahil
edilmemiştir.
Tablo IV’de verilen diğer tarımsal ürünlerden biyogaz
üretiminde yaygın olarak kullanılanlar hesaplamaya dahil
edilmiştir ve elde edilebilecek tarımsal atık kaynaklı biyogaz
verimi Tablo V’te verilmiştir.[11]
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TABLO V.
KARABÜK ILI TARIMSAL ATIK KAYNAKLI BIYOGAZ
POTANSIYELI
Tarımsal
Atık
Buğday
Arpa
Yulaf
Çeltik
Mısır
Toplam
Toplam
Biyogaz
Miktarı
(%55 CH4)

Hasat alanı
(da)
110920
26213
2916
450
705

m3 CH4 Toplam
4,256,665.92
737948.37
78969.94
35167.5
130894.53
5,239,646.26 m3 CH4
3

9,526,629.57 m

Hesaplamalar sonucunda Karabük ili tarımsal atık kaynaklı
metan potansiyeli 5,239,646.26 m3 CH4 olarak elde edilmiştir.
Biyogazın %55 metan içerdiği kabul edildiğinden elde edilen
biyogaz miktarı 9,526,629.57 m3 olarak bulunur.
Hayvansal ve tarımsal kaynaklardan elde edilen metandan
enerji üretimi aşağıda belirtilen eşitliklerle hesaplanmıştır.
TMPt = TMPm + TMPar

(5)

TMPt toplam tarımsal atık ve hayvansal gübre kaynaklı CH4
potansiyelini, m3CH4/yıl
EE = TMPt x c x ɳ

(6)

kaynaklarının ayrılmış kısımları artık kullanılabilir hale
gelmektedir. Organik atığın kaynağı, hangi arıtma yönteminin
en uygun olduğunun belirlenmesinde önemlidir. Mutfak
atıkları genellikle çok nemlidir ve aerobik kompostlama için
yapı bakımından eksiktir, ancak anaerobik fermantasyon için
mükemmel bir hammadde sağlamaktadır. Biyogaz üretimi için
evsel atıkların kaynağında ayrılmış organik fraksiyonunun
kullanımı büyük bir potansiyele sahiptir ve kentsel katı
atıkların organik fraksiyonunu işleyen birkaç yüz tesis dünya
çapında faaliyet göstermektedir. [10]
Çöp gazı (LFG), kentsel katı atıkların biyolojik olarak
parçalanması yoluyla üretilir ve esas olarak metan (% 50-60)
ve karbondioksitten (% 40-50) oluşur. Sonuç olarak, çöplükler,
küresel antropojenik metan emisyonlarının üçüncü en yüksek
kaynağı olarak sıralanır ve bu emisyonların yaklaşık % 912'sinden sorumludur. Kaçak LFG emisyonları çevre için bir
tehdit oluştursa da, kontrol edilir ve uygun şekilde yönetilirse,
LFG metan içeriği nedeniyle değerli bir yenilenebilir enerji
kaynağıdır. Bu durum, birçok depolama sahası operatörünü
LFG toplama sistemleri kurmaya ve toplanan LFG'den enerji
üretmeye teşvik etmiştir.[22]
Karabük Belediyesi’nin sınırları içerisindeki atık toplama
hizmeti verilen nufüs 120000 olup kişi başı ortalama atık
miktarı günlük 1 kg olmak üzere ortalama günlük 120 ton çöp
toplanmaktadır ve KARÇEV Birliği tarafından yapılacak olan
düzenli depolama tesisi yapılana kadar vahşi depolama
alanlarına gönderilmektedir. Vahşi depolama alanında 2018
yılı yaz ayında atık kompozisyonunu belirleme çalışması
sonuçları Şekil I’de verilmiştir.[23]

EE metandan elde edilebilecek enerji potansiyelini, kWh/yıl,
c metanın enerji içeriğini 9.94 kWh/ m3 CH4 ,
ɳ Birleşik ısı-güç santrali
verimliliğini ifade etmektedir.

(CHP)

enerji

dönüşüm

Kojenerasyon ünitelerinin enerji verimliliği %90 (%40
elektrik and %50 termal) olarak kabul edilmektedir. Metanın
enerji içeriği literatürden 9.94 olarak elde edilmiştir.[15], [21]
C. Kentsel Katı Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli
Pek çok ülkede, kentsel katı atıklar karışık olarak
toplanmakta ve büyük enerji santrallerinde yakılmakta veya
düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Organik
fraksiyonun çoğu kaynakta ayrıştırılıp anaerobik fermantasyon
hammaddesi olarak kullanılabileceğinden, bu uygulama
aslında enerji ve besin israfıdır. Toplu olarak toplanan atıklar
bile daha fazla işlenebilir ve biyogaz üretimi için
kullanılabilir.[10]
Son yıllarda atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri
dönüşümü giderek artmaktadır. Bertaraf edilmeden önce daha
gelişmiş geri dönüşüm işlemi için kentsel katı atık

Şekil. I Karabük ili katı atık karakterizasyonu

Şekil 1’de görüldüğü üzere organik atıklar toplanan
atıkların %34.99’unu oluşturmaktadır. Çöp depolama
sahalarında biyogaz üretimi yaklaşık 20 yıl civarındadır. Çöp
depolama alanlarından elde edilebilecek biyogaz ortalama 100
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m3/ton atıktır ve elde edilen biyogaz 18-19 MJ/Nm3 veya 5 kwh
/m3 değerleri ile yüksek bir enerji potansiyeline sahiptir.[24],
[25]
TABLO VI.
KARABÜK KENTSEL KATI ATIK KAYNAKLI BIYOGAZ
POTANSIYELI

Kentsel atık su ön arıtma tesisinde üretilebilecek biyogaz
miktarı 0.015-0.022 m3/kişi.gün arasındadır. İkincil arıtma
tesisinde bu değer yaklaşık 0.028 m3/ kişi/gün'dür. Üretilen
gazın kalorifik değeri, içindeki metan yüzdesine bağlıdır. % 65
metan oranı için ısıl değer 22.4 MJ/m3 elektriksel değer
yaklaşık 6.22 kWh/m3’tür.[27]
TABLO VII.

Parametreler

Karabük

Atık hizmeti verilen belediye sınırları
içerisindeki nüfus
Toplanan günlük belediye katı atık miktarı

120 000 Kişi
120 Ton /Gün

Yıllık belediye katı atık miktarı

43800 Ton /Yıl

KARABÜK KENTSEL ATIKSU ARITMA KAYNAKLI BIYOGAZ
POTANSIYELI
Karabük

Parametreler
Toplam nüfus

113277 kişi

Üretilecek birim gaz miktarı

0.022 m3 / kişi.gün

Oluşacak günlük gaz miktarı

2492.1 m3

Katı atıkların organik kısmı

0.3499 (% 34.99)

Yıllık organik atık miktarı

15325.62 Ton /Yıl

Üretilecek yıllık gaz miktarı

909616 m3

20 yıllık toplam atık miktarı

306512.4 Ton

Üretilecek gazın enerji değeri

≈ 6.22 kWh/m3

Çöp gazı üretim miktarı

100 m3/Ton

Yıllık üretilecek gazın enerji değeri

20,375,398 MJ/m3

20 yıllık çöp gazı miktarı

30,651,240 m3

Elektriksel olarak enerji değeri

5,657,811.5 kWh

20 yıl için pratikte elde edilebilen biyogaz
(teoriğin %40’ı)
Çöp gazı potansiyelinin yıllık değeri

12,260,496m3

Çöp gazının alt isıl değeri (5.–7.5 kwh/nm3)

5 Kwh/Nm3

5 Kwh/Nm3 Alt isıl değeri için çöp gazı
potansiyelinin enerji değeri

3,065,124 Kwh

3

613024.8 m

III. SONUÇLAR VE DEĞERLENDIRME
Karabük ilinin hayvansal gübre, tarımsal atıklar, kentsel katı
atık ve kentsel atıksu arıtma kaynaklı biyogaz ve elektrik
üretim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
TABLO VIII.
KARABÜK BIYOGAZ VE ELEKTRIK POTANSIYELI
Atık türü
Hayvansal gübre
Tarımsal atıklar
Kentsel katı atık
Kentsel atık su
arıtma
Toplam

D. Kentsel Atık Su Arıtma Çamuru Kaynaklı Biyogaz
Potansiyeli
Biyolojik ve kimyasal kirleticileri sudan uzaklaştıran atık su
arıtma (AA), çevreyi ve halk sağlığını korumada önemli bir rol
üstlenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda AA tesisleri, her geçen yıl
daha kısıtlayıcı hale gelen kanunun getirdiği deşarj sınırlarına
uymak, ıslah verimliliğini artırmak için benimsenen
teknolojileri geliştirmektedir. AA endüstrisinin temel kaygısı,
halkın güvenini korumak için her zaman su kalitesi
standartlarını karşılamak olmuştur. Bu nedenle, AA tesisleri
genellikle herhangi bir büyük enerji kaygısı olmaksızın belirli
atık su gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanır.
Literatürden ve yönetim deneyiminlerinden, geleneksel bir AA
tesisinde işletme maliyetlerinin yaklaşık %25-40'ının enerji
tüketimine atfedilebileceği bilinmektedir. Bu değer yaklaşık
0.3–2.1 kWh/m3 arıtılmış atık su aralığında değişir.[26]

Biyogaz miktarı
41,719,905.62 m3
9,526,629.57 m3
613024.8 m3
909580 m3

Elektrik miktarı
91,233,089.60 kWh
20,832,833.53 kWh
3,065,124 kWh
5,657,811.5 kWh

52,769,140 m3

120,788,858.63 kWh
120788.8 MWh

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun Elektrik Piyasası
2019 Yılı Piyasa Gelişim Raporuna göre Faturalanan
Tüketimin İllere Göre Dağılımında Karabük ili için elektrik
tüketim miktarı 563.698,60 MWh olarak verilmiştir. Farklı atık
kaynaklarından biyogaz ve enerji eldesi hesabına göre
üretilebilecek elektrik miktarı, tüketimin %21.42’sini
karşılayabilecek durumdadır.

Karabük İli Merkez ve Safranbolu İlçesine hizmet veren atık
su arıtma tesisi 113277 kişiye hizmet vermekte ve arıtılan
atıksu miktarı 36.720 m3/gün ‘dür. Bu sistemden nüfusun az bir
kısmı yararlanamamakta ve bu durumda fosseptik çukurları ile
giderim yapılmaktadır. Mevcut foseptik çukurlarının
belediyece periyodik olarak temizlenmektedir.[23]
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Özet— Bu çalışmada karbon ayak izinin düşürülmesine katkı
sağlayan temiz ve çevreci kaynaklar olan yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri, rüzgar enerjisi ele alınmaktadır. Türkiye’de
enerji üretiminde %10,8’lik paya sahip olan rüzgar enerjisi,
enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta, karbon salınımını azaltmakta
ve enerji arz güvenliğine katkı sağlamaktadır. Tüm bu katkıların
haricinde neredeyse sıfır karbon salınımı ile temiz bir Dünya, temiz
bir Türkiye hedefine de katkı sağlamaktadır. Çok büyük
türbinlerin kullanıldığı rüzgar enerji santrallerinden tutun da
küçük ölçekli rüzgar türbinlerine kadar tüm rüzgar türbinleri
belirtilen hususlara katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada enerji
üretiminde kullanılan küçük ölçekli rüzgar türbinleri ele alınmıştır.
Küçük ölçekli rüzgar türbinleri kırsal yerleşimlerde evsel enerji
talebini karşılamak için kullanılabileceği gibi, rüzgar çiftliklerinde
büyük güçlü türbinlerin arasında çiftlik üretimini arttırmak için
de kullanılabilir. Küçük ölçekli rüzgar türbinleri üzerine yapılan
çalışmalar son zamanlarda artmaktadır. Bu çalışmaların temel
hedefi türbin verimini arttırmaktır. Bunun yanı sıra farklı
malzemeler ile üretimler yapılarak türbin üretim maliyetlerinin
düşürülmesi, türbinlerin neden olduğu gürültü ve görüntü
kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu çalışma sonucunda
Türkiye’nin küçük ölçekli rüzgar türbinleri uygulamalarında ne
durumda olduğu ortaya çıkarılmaktadır. Literatür taraması ve
istatistiki verilere dayanan bu çalışma küçük ölçekli rüzgar
türbinleri uygulamasında Türkiye’nin durumunu dünya ile
kıyaslanmış, diğer ülkelerde yapılan yatırımların ve Türkiye’de
yapılabilecek küçük ölçekli rüzgar türbini yatırımlarının
getirilerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler— Küçük ölçekli rüzgar türbini, karbon
emisyonu, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi,.
Abstract— Wind power for energy production in Turkey, has
a share of 10.8%. Wind power plants reduce foreign dependency in
energy, reduce carbon emissions and contribute to energy supply
security. All except those with very low carbon emissions contribute
to a cleaner world, Turkey also contributes to a clean target. From
wind power plants using very large turbines to small- scale wind
turbines, all of them contribute to the mentioned issues. In this study,
small scale wind turbines used in energy production are discussed.

Turkey's small-scale wind turbines result of the study reveals that
what is present in the application. This study is based on statistical
data, small-scale wind turbines next to reveal the situation in Turkey
is reviewing the implementation status of the increases and decreases
in investment in this area. It reveals the extent of the contribution of
small-scale wind turbine investment to the goal of a clean
environment.
Keywords— Small scale wind turbine, carbon emission, wind power,
wind energy, renewable energy.

I. GİRİŞ
Enerji insanların elde etmek uğruna yıllar boyu savaşlar
verdiği, kanlar döktüğü, içinde bulunduğumuz yüzyılın
vazgeçilemez yapı taşlarından biridir. 1760 yılında yaşanan I.
sanayi devrimi ile insanlar su ve buhar gücünü daha verimli
kullanmayı başardılar. 1840 yılında gerçekleşen II. Sanayi
devriminde ise insanlar buhar ve kömürün haricinde fosil yakıtlar
ve kimyasal maddelerle beraber elektrik de kullanılmaya başlandı
[1]. Yaşanan bu gelişmeler sonucu insanlar enerjinin ne kadar
değerli olduğunu fark etti.
Dünya’da değerli olan hemen her şey gibi enerji de toplumların
uğruna bedel ödemesi gereken bir güç halini aldı. Sanayi
devrimlerinin bir sonucu olarak büyüyen devletler enerji ve
hammadde açlıklarını giderebilmek için sömürgecilik yarışına
girdiler. Sömürgecilik faaliyetleri sırasında büyük devletler
bulundukları ülkelerin yalnızca yer altı kaynaklarını
sömürmediler yerin üstünde bulunan insanları da sömürdüler.
İnsanlar adeta büyük devletlerin tükettiği birer enerji kaynağıydı.
Gelişen teknoloji ile beraber insan gücüne eski kadar ihtiyaç
duyulmasa da toplumlar hala enerji uğruna bedel ödemeye devam
ediyor. Günümüzde kullanılan fosil yakıtlar enerji üretiminde en
ucuz ve en çok tercih edilen kaynaklar olmasına karşın neden
oldukları karbon emisyonu gezegenimizin kirlenmesinin ve
küresel ısınmanın en büyük nedenleri arasındadır [2],[4],[7].
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İçinde bulunduğumuz yüzyıl itibariyle Dünya’ya ne kadar
zarar verirse versin enerjiyi hayatımızdan çıkartabilmemiz pek
mümkün olmasa da enerji elde etmek için kirlettiğimiz
gezegenimizi daha fazla kirletmememiz mümkün. Yenilenebilir
enerji kaynakları, toplumların enerji uğruna daha fazla bedel
ödemesinin önüne geçebilecek, insanlığı temiz bir geleceğe
götürebilecek yegâne unsur.
II. ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR
Elektrik hayatımıza girdiği günden bu yana çeşitli kaynaklar ile
elde edildi. British Petroleum’un(BP) raporlarına göre, Şekil
1’de görülebileceği üzere 90’ların başından günümüze kadar
enerji üretiminde en çok kullanılan kaynak fosil yakıtlardan biri
olan Petrol olmuştur. Petrolden sonra en çok kullanılan diğer 2
enerji kaynağı ise yine fosil yakıtlardan olan kömür ve
doğalgazdır [2].

A. Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynakların Doğaya
Etkileri
1)
Enerji üretiminde kullanılan kaynakların karbon
emisyonuna etkileri: Enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtlar
günümüzdemkarbon
emisyonundan kaynaklanan çevre
kirliliğinin en büyük nedenidir [3]. Dünya bankasının raporuna
göre karbon emisyonunun sektörel dağılımı grafiğinde toplam
karbon emisyonunun %41’lik bölümünü enerji üretimi
oluşturmaktadır. Enerji üretimi sonucu ortaya çıkan karbon
emisyonunun toplam emisyona göre dağılımını gösteren
grafikte ise
bu
karbon salınımının %40’lık bölümü
kömür %34’lük bölümü petrol %20’lik bölümü ise doğal gaz
kullanılarak elde edilen enerjinin bir sonucudur [4]. Şekil 2 de
görüldüğü üzere 1 kWh enerji üretimi için bu 3 fosil yakıtın
neden olduğu karbon salınımına bakarsak aynı miktarda petrolün
doğalgazdan daha fazla çevre kirliliğine neden olduğu açıktır.

Şekil 2 Enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtların kWh enerji için neden
oldukları karbon salınımı [4].

Şekil 1 Dünyada enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı [2].

Yine BP’nin raporları göstermektedir ki enerjinin %33,1’i
petrol, %27,0’si kömür %24,2’si doğalgaz kaynakları tarafından
üretilmektedir. Bu oranlar bize göstermektedir ki tüm enerji
üretiminin %84,3’ü fosil yakıtlar kullanılarak üretilmektedir.
Geri kalan üretimin %5,0’i hidroelektrik hariç yenilenebilir
enerji kaynaklarından, %4,3’ü nükleer enerji kaynaklarından
%6’sı ise hidroelektrik santrallerince üretilmektedir [2].
Doğa için son derece zararlı olan fosil yakıtların bu zararlarına
rağmen enerji üretiminde %84,3 gibi büyük bir paya sahip
olmasının nedeni yenilenebilir enerji kaynaklarının birtakım
dezavantajlarından dolayıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, hidroelektrik santralleri ve
nükleer enerji kaynaklarının karbon salınımları fosil yakıtlara
kıyasla önemsenmeyecek kadar küçüktür [4]. Bu durum özellikle
küresel ısınmaya karşı verilen mücadeleye önemli katkı
sağlamaktadır. Dünya bankasının 12 ülkeyi ele alarak
oluşturduğu şekil 3’te yer alan grafik göstermektedir ki
enerjisinin büyük bölümünü çevreci, temiz kaynaklardan elde
eden ülkeler ile fosil yakıtları kullanarak, özellikle kömürü
kullanarak, elde eden ülkelerin 1 kWh enerji üretirken neden
oldukları karbon emisyonu arasında 1’e 10 gibi oldukça ciddi bir
fark söz konusudur. Ele alınan 12 ülkeden Güney Afrika,
Hindistan,
Avustralya
ve
Endonezya
tükettikleri
elektriğin %40’tan fazlasını kömürle üretmektedir. Meksika,
Mısır, Türkiye ve Ukrayna’da elektrik üretimi için en çok tercih
edilen kaynak doğalgaz iken Venezüella, Kanada, Kolombiya ve
Brezilya elektriklerinin %60 ila %80’lik kısmını hidroelektrik
santralleri aracılığıyla üretmektedir.
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III. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Yenilenebilir enerji kaynakları belirli bir madene bağlı
olmayan, tükenmez, enerji elde edilebilir kaynaklardır. Bu
kaynaklar kullanılarak elde edilen enerjilerden en bilinenleri hiç
şüphesiz hidrolik enerji, güneş enerjisi (fotovoltaik ve termal
uygulamalar), rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve biokütle
enerjisidir.

Şekil 3 Ülkelerin en çok kullandığı kaynağa göre birim kWh için neden
oldukları karbon emisyonu.[4]

Fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçme
isteği, fosil yakıtların önümüzdeki kısa bir süre içerisinde
tükenecek olması ve fosil yakıtların kaynağına sahip ülkelere olan
bağımlılığın siyasi ve ekonomik sorunlara neden olması
yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların hız
kazanmasına neden olmuştur [5].

Şekil 3’te yer alan grafikteki ülkeler göstermektedir ki ülkelerin
gayrisafi yurtiçi hasılalarına bakıldığında 2019 verilerinde
9.sırada bulunan Brezilya ve 10.sırada bulunan Kanada gelişmiş
ve büyük ekonomiler olmalarına rağmen coğrafyalarına uygun
temiz enerji yatırımları ile karbon emisyonunu ciddi oradan
düşük tutmayı başarabilmiştiler.

Şekil 1’de görülebileceği üzere 2000’lerin başına kadar enerji
üretiminde çok küçük bir paya sahip olan yenilenebilir enerji
kaynakları 2019 yılına gelindiğinde geçen 25 yılda oransal olarak
en büyük artışı gösteren enerji kaynağı olmuştur. Türkiye’de de
durum dünyanın geri kalanı ile paralellik göstermektedir. 20072008 yıllarına kadar Türkiye de istatistik belirtemeyecek kadar az
olan yenilenebilir enerji kaynakları bu yıllardan sonra yapılan
2) Karbon emisyonun neden olduğu çevresel zararlar:
yatırımlar sayesinde 2020 yılı kasım ayı itibariyle toplam kurulu
Tüm Dünya’nın ortak sorunu olan küresel ısınmanın nedenlerinin gücün %9’unu rüzgâr, %6,9’unu güneş
başında sera gazları gelmektedir. Bu sera gazları karbondioksit,
%1,6’sını jeotermal enerji %1,5’unu ise biokütle ve atık ısı
su buharı, metan ve nitroksit gazlarıdır [17]. Karbon sera etkisini enerjisi oluşturmaktadır [6]. Şekil 5 ‘te Türkiye’de kurulu gücün
arttıran gazların başındadır, salınımının en büyük nedeni de Şekil kaynaklara göre değişimini gösteren grafik ile yenilenebilir enerji
4’te görülebileceği üzere enerji üretimidir.
kaynaklarında yaşanan artış daha iyi anlaşılabilir.

Şekil 5. Türkiye’nin kurulu enerji gücünün kaynak bazlı dağılımı [6].
Şekil 4. Karbon salınımının sektörlere göre dağılımı [4].

Dünyanın enerji ihtiyacının günden güne arttığı göz önüne
alınırsa temiz enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji
kaynakların yatırım yapılmadığı takdirde karbon emisyonu
artmaya devam edecek ve bu artış ile beraber küresel ısınma
daha da şiddetlenecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreci, tükenmeyen ve
fosil yakıt kaynağına sahip ülkelere bağımlılığı azaltan kaynaklar
olmasına rağmen hala enerji ihtiyacını karşılamada ilk sırada
olamamasının bazı nedenleri vardır. Bunlardan biri yenilenebilir
enerji kaynaklarının maliyetleridir. Şekil 6’da görülebileceği
üzere kömür doğalgaz petrol gibi fosil yakıtların
1kwh enerji üretme maliyetleri en ucuz yenilenebilir enerji
kaynağı olan rüzgârdan daha ucuzdur. Güneş ise kıyaslanan
enerji kaynakları arasında açık ara en pahalı olandır.
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yüzyılda Babil kralı Hammurabi zamanında rüzgâr enerjisi sulama
amacıyla kullanılmaya başlandı. Milattan sonra 7. yüzyıla
gelindiğinde ise Türkler, yel değirmenlerini kullanmaya başladı
[9]. Türkiye’de rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili ilk
çalışmalar ise 1998 yılında İzmir’in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde
gerçekleşti [10]. Son 10 yılda rüzgar enerjisi yatırımlarını iyice
arttıran Türkiye tablo 1’de görülebileceği gibi rüzgar enerjisi
kurulu gücünü 1320 MW’tan 7591 MW’a çıkarmıştır.
TABLO I
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ VE RÜZGÂR
ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (2010-2019) [18]

Şekil 6. Kaynaklara göre birim enerji üretiminin maliyeti [7].

Maliyetleri haricinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde
edilen enerji fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin aksine doğa
koşullarına doğrudan bağlıdır. Havanın kapalı olduğu günler
güneş santralleri istenilen elektrik üretimini sağlayamazken
rüzgâr hızının azaldığı günler de rüzgâr santrallerinin verimi
düşmekte veya hiç enerji üretimi gerçekleşmemektedir. Güneş
panelleri sadece hava olaylarından etkilenmez. Gece-gündüz
döngüsünden dolayı güneş panelleri günün uzunca bir
bölümünde elektrik üretimi yapamazlar. Hidroelektrik
santralleri ise yağış miktarlarından doğrudan etkilenmektedir.
Bu durum yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji
üretiminin önündeki en büyük engellerden biridir.
Fosil yakıtlar ve yenilenemeyen enerji kaynakları yeterli
hammadde olduğu müddetçe doğa koşullarından etkilenmez.
Bu özellikleri sayesinde arz güvenliğine büyük katkı sağlarlar.
Gerek maliyetinin diğer kaynaklarla rekabet edebilir düzeyde
olması, gerekse gece-gündüz fark etmeksizin elektrik üretimi
yapabilmesi rüzgâr enerjisini hidroelektrik enerjisi ile beraber
fosil yakıtların hegemonyasını kırabilmesi en olası yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri yapmaktadır.

Rüzgâr enerjisi, günümüzde eksenlerine göre 3’e ayrılan rüzgâr
türbinleri vasıtasıyla rüzgâr hızının elektrik enerjisine
dönüştürülmesi ile elde edilmektedir. En yaygın kullanılan türü
yatay eksenli rüzgâr türbiniyken, dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin
kullanım alanı daha azdır. Eğik eksenli rüzgâr türbinleri ise hala
deneysel amaçlarla kullanılmaktadır.
A. Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri

Yatay eksenli rüzgâr türbinleri, rüzgâr esme yönüne paralel bir
dönüş sergilerken kanatları ise rüzgâr esme yönüne diktir.
Verimleri yaklaşık %45’tir. Yerden 20-30metre yüksekte ve
çevredeki engellerden 10 metre yüksekte olacak şekilde
Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları incelendiğinde,
yerleştirilmelidirler. Yatay eksenli türbinler farklı sayıda rotor
kanadına sahip olabilirler. Rüzgârı önden alan ve arkadan alan
2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu
versiyonları mevcuttur [11].
gücün 3778.6 MW’lık bir artış gerçekleştirdiği görülmektedir.
Bu artışın 2044 MW’ı Hidroelektrik santraliyken 915 MW’ı B. Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri
rüzgâr enerji santrallerinde gerçekleşmiştir. Bu artış ile beraber
Dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin yatay eksenli rüzgâr
2020 yılının kasım ayı verilerine göre kurulu gücün %9’unu türbinlerinin aksine rüzgâr yönüne göre yerleştirilmeleri gerekli
rüzgâr,
%32,2’sini
Hidroelektrik
enerji
santralleri değildir. Her yönden esen rüzgârı enerji üretmek için
oluşturmaktadır. Fosil yakıtlar ise kurulu gücün %48,7 sini kullanabilirler [11].
oluşturmaktadır [6].
IV. RÜZGÂR ENERJİSİ
Rüzgâr enerjisi kullanımının tarihi oldukça eskilere
dayanmaktadır. Milattan önce 3500’lerde Mısırlılar denizlerde
hareket etmenin daha hızlı ve kolay olmasını sağlayan yelken
teknolojisini buldular [8]. Yine milattan önce on yedinci

C. Eğik Eksenli Rüzgâr Türbinleri
Eğik eksenli rüzgâr türbinleri diğer rüzgar türbinlerine göre daha
az kullanıma sahiptir. Bu türbinlerin dönme eksenleri rüzgar
esme yönü ile açılıdır. Ağırlıklı olarak deneysel çalışmalar
düzeyindedir [9].
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V. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİ
Rüzgâr türbinlerinin güçlerinin sınıflandırılmasının ülkeden
ülkeye değişmektedir. Bu sınıflamanın teknik bir nedeni
olmayıp ülkelerin temiz enerji destek programları ile ilgilidir.
Örneğin İtalya’da 1MW’ın altındaki güçlerde kWh fiyatı 0,300
Euro iken Birleşik Krallık ’da 50kW’ın altındaki güçlerin fiyatı
0,097 Euro olarak belirlenmiştir [14].
Türkiye’de ise yenilenebilir enerji yatırımları 02.10.2013
tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik
Üretimine İlişkin Yönetmelik ile bazı teşviklere kavuşmuştur.
Yönetmelikteki şartları sağlayanlar şirket kurma ve lisans alma
gibi konulardan muaf tutulmuştur. Ayrıca aynı yönetmelik
lisanssız üretim yapılırken şebeke bağlantısının yapılmasını ve
üretilen fazla elektriğin satın alınmasını sağlar. Satın alınacak
elektriğin fiyatı da devlet tarafından garanti altına
alınmıştır.2021 yılı itibariyle rüzgâr enerjisi için bu fiyat 32
kuruş/kWh olarak belirlenmiştir. Bu gibi uygulamalar ile
Türkiye elektrik üretimi yapmak isteyen kişilerin önündeki
engelleri kaldırıp, süreci kolaylaştırmayı hedeflemektedir.[19]
Yıldan yıla rüzgâr enerjisinde yaşanan kurulu güç artışından
küçük ölçekli rüzgâr türbinleri de nasibini almıştır. Dünya
Rüzgâr Enerji Birliği’nin 2017 yılında yayımladığı rapora göre
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) kurulu güç bakımından lider
olmakla kalmayıp küçük ölçekli rüzgâr türbinleri yatırımlarında
da lider konumdadır [12].

ulusal ortalamasına göre bir kömür santralinin 150 günde neden
olduğu emisyon miktarına eşittir.[15].
A. Türkiye’de Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri
Türkiye’de maalesef küçük ölçekli rüzgâr türbinleri uygulamaları
istatistik oluşturabilecek boyuta gelmemiştir. Buna rağmen
Türkiye’de küçük ölçekli rüzgâr türbinleri hakkında çalışmalar
sürmektedir. Örneğin 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu kapsamında
yayınlanan bildiride [16] İzmir ilinin 2kw’lık bir rüzgâr türbini
kullanılması halinde yıllık üretimi belirlenmiştir. Yapılan bu
çalışma göstermiştir ki 10 metre yükseklikte konumlandırılan bir
küçük ölçekli rüzgâr türbini bir yıllık süre içerisinde 1239,5 kWh
enerji üretebilmektedir. Sadece bir küçük ölçekli rüzgâr türbini
bile Amerikan ulusan ortalamasına göre 9,7 ton karbondioksit
emisyonunun önüne geçebilir.
Türkiye’nin rüzgâr potansiyeli ile ilgili yapılan çalışmalarda ise
Türkiye’nin rüzgâr haritası oluşturulmuş ve rüzgâr potansiyeli
hesaplanmıştır. Enerji Bakanlığı’nca yaptırılan çalışmada yer
seviyesinden 50 metre yüksek ve 7,5m/s’nın üzerinde rüzgâr
hızına sahip alanlara km2 başına 5MW gücünde santral
kurulabileceği kabul edilmiştir. Bu kabuller çerçevesinde Rüzgâr
Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) hazırlanmıştır [19]. Bu atlasa
göre Türkiye’nin rüzgâr potansiyeli tablo 2’deki gibidir.
TABLO 2
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ

2016 yılı verilerine göre enerji tüketiminde 5564 TWh ile
lider konumda bulunan ÇHC [13], küçük ölçekli rüzgâr
türbinlerinin
dünya
üzerindeki
toplam
kurulu
gücünün %44’üne de ev sahipliği yapmaktadır. Onu sırasıyla
%25 ile Amerika Birleşik Devletleri ve %15 ile Birleşik Krallık
takip etmektedir. Bu 3 ülke küçük ölçekli rüzgâr türbini
pazarının açık ara liderliğinde bulunmaktadır. Öyle ki bu
üçlünün en az kurulu güce sahip olanı olan Birleşik Krallık’ın
kurulu gücü 146,192kW iken ilk 3 dışında kalan ülkelerin
toplam kurulu gücü 157,281 kW’dır.
ÇHC kurulu güçte %44 gibi çok ciddi bir paya sahip
olmasının yanı sıra kurulu rüzgâr türbini adedinde de ezici bir
üstünlüğü bulunmaktadır. Tüm Dünya’da bulunan küçük ölçekli
rüzgâr türbinlerinin %74’ü ÇHC‘de bulunmaktadır.[14]
2015 yılında Dünyadaki küçük ölçekli rüzgâr türbinlerinin
kurulu gücü 948873kW iken 2020 yılında kurulu gücün
1900MW’a çıkacağı öngörülmekteydi.
2015 yılında mevcut olan kurulu gücün 100 gün 24 saat
çalıştığı durumu ele alırsak. 2,27TWh’lik enerji üretildiğini
hesaplayabiliriz. Eğer bu enerjiyi çevreci olmayan kaynaklardan
elde etseydik Amerika Birleşik Devletleri ulusal ortalamasına
göre 1774874 ton karbondioksit emisyonuna neden olacaktık.
24 saat çalışılan 100 günde emisyonu engellenen bu miktar ABD

VI. SONUÇ
Rüzgâr enerjisi kullanımı ve yatırımları konusunda iyi bir
ivme yakalayabilmiş olan Türkiye, konu küçük ölçekli rüzgâr
türbinleri olunca aynı başarıyı gösterememiştir.115 adet küçük
ölçekli rüzgâr türbini ile Dünya Rüzgâr Enerji Birliği’nin
istatistiklerine girmeyi başaran Finlandiya’nın, 200 adet türbin ile
listeye girmeyi başaran Fas ve Avusturya’nın istatistik teşkil
edebilecek boyuta geldiği bir alanda Türkiye maalesef bir
istatistiğe erişebilmiş değildir.
Büyük ölçekli rüzgâr enerji santrallerine yapılan yatırımların
haricinde küçük ölçekli rüzgâr türbinleri için de bir yol haritası
hazırlamanın ve bir hedef koymanın Türkiye’nin daha temiz
enerji üretmesine katkı sağlayacağı aşikardır. Bu hedef ve
hazırlanacak yol haritası ile beraber gerekli teşviklerin yapılması,
halkın rüzgâr enerjisi hakkında bilgilendirilmesi de
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gerekmektedir. Öyle ki bugün Yüksek Öğretim Kurumu’nun
Tez Merkezi veri tabanında konu ile ilgili bir araştırma yapılmak
istendiğinde en eskisi 2018 yılına 2’si yüksek lisans 2’si doktora
olmak üzere 4 teze erişim sağlanabilmektedir. Bu durum lisans
üstü eğitimin tez aşamasında bile konuya gösterilen ilginin fazla
olmadığını gözler önüne sermektedir. Küçük ölçekli, yatay
eksenli rüzgâr türbinleri altyapısı yetersiz veya bulunmayan
kırsal bölgelerde enerji arz güvenliğini sağlamak için
kullanılabileceği gibi altyapı sorunu bulunmayan bölgelerde
uygulanması halinde de karbon salınımının ve enerji ithalatının
azaltılmasına katkı sağlayabilir. Küçük ölçekli dikey eksenli
rüzgâr türbinleri ise büyük rüzgâr çiftliklerine, santrallerine,
kurularak santralin gücünün arttırılması için kullanılabilir.
Kurulu güçte yaşanacak bu artış şüphesiz ki karbon salınımının
ve enerji ithalatının azalmasına neden olacaktır.

[14] World Wind Energy Association, “Small Wind World Report 2017
Summary”, 2017
[15] Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, 23.03.2021 tarihinde
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
adresinden erişildi.
[16] L.Bilir ve N.Yıldırım Özcan, “Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinin İzmir
Bölgesindeki Yıllık Üretimlerinin Belirlenmesi” 4.İzmir Rüzgar
Sempozyumu,2017
[17] A.Aslan, “Kişi başına karbon dioksit emisyon yakınsana analizi 1950-2004”,
Ege Akademik Bakış, Cilt 9, Sayı 4, 2009
[18] IRENA, Renewable Energy Statistics 2020 The International Renewable
Energy Agency, 2020
[19] Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı,
22.03.2021
tarihinde
https://enerji.gov.tr/eigm-yenilenebilir-enerji-kaynaklar-ruzgar
adresinden
erişildi.
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Abstract—Insects (hexapods) are the richest group in terms of
species diversity in the world. As a bioindicator ecological spatial,
researching microbiota in the digestive system of damaging or
useful hexapods for agricultural production has recently obtained
importance for biological control. It is known that the most
important members of hexapod microbiota are bacteria. Recently,
studies based on 16S rRNA gene sequences have been increasing
to identify bacteria with anti-larval effects acquired from
microbiota. Hexapod collected from different aquatic
environments in and around Erzurum province (Turkey) between
May and September 2020. The bacteria were identified by
evaluating the molecular analysis results of the isolated bacteria
with conventional tests (API 20E). In the study, API 20 E, which
is the most suitable API test, was preferred considering the gram
staining feature and biochemical properties. In molecular
analyzes, after 16S rDNA amplicons were obtained, sequence
analysis was performed and the analyzed sequences were
compared
with
library
data
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi) (Blast analysis) and
GenBank acceptance numbers were obtained. As a result of the
study, 140 bacteria were isolated and 67 of them were named. It
was observed that bacteria of the genus Aeromonas were
dominant in 67 bacteria named (18%). In recent years, their
increasing place among gastrointestinal pathogens, causing
extraintestinal
infections
and
sepsis,
especially
in
immunocompromised individuals, increases the importance of
Aeromonas. The current research is a preliminary study and more
studies with more samples and advanced techniques are needed to
define this insect microbiota. We think that our study will be a
guide for such future studies

mikrobiyotasının en önemli üyelerinin bakteriler olduğu
bilinmektedir. Son zamanlarda, böcek sindirim yapısındaki
kommensal ve patojenik bakterilerin tanımlanmasında 16S rRNA
gen dizilerine dayanan çalışmaların arttığı görülmektedir.
Çalışmamızda; Mayıs–Eylül 2020 tarihleri arasında Erzurum ili
(Türkiye) ve çevresindeki farklı su ortamlarından toplanan
Hexapodların tür tanımı yapıldıktan sonra sindirim yapısı
laboratuvarda aseptik koşullarda disekte edilmiştir. Bağırsak
içeriğinden izole edilen bakterilerin moleküler analiz sonuçları,
konvansiyonel testlerle (API 20E) desteklenerek bakteriler
tanımlanmıştır. Çalışmada Gram boyanma özelliği ve biyokimsal
özellikler dikkate alınarak API 20E tercih edilmiştir. Moleküler
analizlerde ise, 16S rDNA amplikonları elde edildikten sonra
sekans analizi yapılarak, analiz edilen sekanslar kütüphane
verileri (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi) (Blast analizi) ile
karşılaştırılarak, GenBank kabul numaraları alınmıştır. Çalışma
sonucu 140 adet bakteri izole edilmiş olup bunlardan 67 tanesi
tanımlanmıştır. İsimlendirilen 67 adet bakteri içerisinde
Aeromonas cinsi bakterilerin baskın olduğu görülmüştür (%18).
Aeromonas’ların, son yıllarda gastrointestinal patojenler arasında
artan oranlarda yer almaları özellikle immünsüprese kişilerde
ekstraintestinal infeksiyonlara ve sepsise yol açmaları, bu
bakterilerin önemlerini arttırmaktadır. Çalışmaya konu olan
familyalarda böcek mikrobiyotasını tanımlanmasında daha fazla
örnek ve ileri tekniklerle yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır ve
çalışmamız daha sonra yapılacak olan bu tür çalışmalar için yol
gösterici niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Sucul Kınkanatlılar, 16S rDNA,
API 20E, Aeromonas.

Keywords: Microbiota, Aquatic Coleoptera, 16S rDNA, API 20E,
Aeromonas.
Özet—Böcekler (hexapodlar) dünyadaki tür çeşitliliği açısından
en zengin canlı grubunu oluştururlar. Ekolojik bir biyoindikatör
olarak, tarımsal üretim için zararlı veya faydalı hexapodların
sindirim sistemindeki mikrobiyotayı araştırmak, son zamanlarda
biyolojik
kontrol
için
önem
kazanmıştır.
Hexapod

I. GİRİŞ
Dünya üzerindeki en önemli ekosistemlerden biri sulak
alanlardır [1]. Sulak alanların en dikkat çekici özeliklerinden
birisi sucul hekzapod (böcek) faunası açısından zengin bir
yapıya sahip olmasıdır. Türkiye, coğrafi konumu ve değişik
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iklim şartlarının oluşturduğu farklı ekolojik karakterdeki
zengin sulak alan habitatlarına sahip olarak, Avrupa ve
Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden birisidir.
Canlılar dünyasının tür çeşitliliği bakımından en zengin
gruplarının başında gelen böceklerin beslenme, yaşam alanı ve
metabolizma bakımında da büyük bir çeşitlilik gösteriyor
olması, bu organizmaların vücut mikrobiyotasından yeni tür ve
suşların izolasyon şansını artırmaktadır. Üstelik böcek
mikrobiyotasının bilinmesi, onların beslenme fizyolojisi,
bağırsak ekosistemleri, çeşitli mikrobiyal hücumlardan
etkilenme veya onlara direnç gösterme mekanizmaları vb.
konuların aydınlatılması hususunda önemli ipuçları
vermektedir. Bu nedenle son yıllarda böcek bağırsağı ve diğer
vücut kısımlarının mikrobiyotası hakkındaki araştırmalar
yoğunluk kazanmıştır.
‘Kınkanatlılar’ ya da ‘sert kanatlılar’ olarak ifade edilen
Coleoptera takımı yeryüzünde en çok türle temsil edilen böcek
grubudur. Mevcut böceklerin %40’ı bu takım içerisinde yer
alır. Coleoptera takımına ait türlerden bazıları holometabol
başkalaşım geçirip, hayat evreleri yumurta-larva-pupa ve ergin
şeklindedir. İki çift kanada sahip olan bu takımın üyelerinde,
ön kanatlarının uçma yetisini kaybederek eliytra’yı oluşturmuş,
arka kanatlar ise uçma işlevlerini koruyarak zar şeklini
almışlardır [2].
Araştırmamızda, Coleoptera takımına ait; Helophoridae ve
Hydrophilidae
familyalarına
ait
türlerde,
bakteri
mikrobiyotasında Aeromonas cinsi bakteriler tanımlanmıştır.
Projemizin çalışma konusu olan familyalar hakkında genel
olarak şu bilgileri verebiliriz;
Geniş bir yayılış alanına sahip olan Helophoridae, dünya
üzerinde yaklaşık 200 tür ile temsil edilmektedir [2].
Bunlardan 150’si Palearktik bölgede [3,4,5], 41’i Nearktik
bölgeden [6,7] 4’ü ise Etiyopya bölgesinden kaydedilmiştir [5].
Helophoridae türlerinin, genellikle kar suları ile beslenen su
birikintilerinde, göletlerin veya organik kalıntılarca zengin
akarsuların sığ kısımlarında bulundukları belirlenmiş, çok az
sayıda da olsa bazılarının yavaş akan çayları tercih ettikleri, bir
kısmının ise su ile karalar arasındaki geçiş bölgelerinde
bulunan kumlar veya çamurlar içerisinde bulunduğu ve bu
türlerin ıslak habitatlar olan, yosunlar ve diğer bitkiler
içerisinde yayılabildikleri gözlemlenmiştir [6].
Hydrophilidae’nin tüm dünya üzerine yayılmış 172 cins ve
2716 tür ile temsil edildiği ülkemizde bulunan türlerinin ise,
daha çok Asya faunası ile benzerlik gösterdiği ve boylarının 160 mm arasında değiştiği bilinmektedir [8]. Sucul, yarı sucul ve
karasal formları bulunmakta olup, sucul olanları genellikle her
türlü tatlı sularda yaşamaktadır. Diğer familyalardan;
antenlerinin son üç segmentinin genişlemiş ve kıllı olması,
karın bölgelerinde beş adet segment bulunması ile ayırt
edilmektedir. Berosus spp. gibi bazı cinslerin iyi yüzücü

oldukları, su bitkileri, yosunlar ve bitkisel döküntüler ile
beslendikleri, balıklar ve su kuşları için besin değeri taşıdıkları,
göllerde, küçük birikintilerde ve hızlı akan suların sığ
kesimlerinde bulundukları, yarı sucul olanların suya yakın
kısımlardaki toprakların içerisinde veya çürümeye başlamış
bitki, saman gibi döküntülerin altında bulundukları, karasal
olanlarının ise inek, keçi vs. gibi omurgalı hayvanların dışkıları
içinde veya altında, bitkisel çürümenin çok olduğu yerlerde,
hatta kuş yuvalarında bile (Cercyon) bulunabildikleri
görülmüştür [7, 9, 10]. Genelde parlak siyah, kahverengi veya
sarımsı renkte oldukları kaydedilmiştir [5, 7, 11]. Ülkemizdeki
araştırmacılar tarafından yapılan Helophoridae, Hydrochidae
ve Hydrophilidae çalışmaların ise son yıllarda başladığı ve hızlı
bir şekilde ivme kazandığı görülmektedir. Bu çalışmada yer
alan araştırmacı Türkiye faunasına yeni türlerin bulunmasına
katkıda bulunmuştur [12]. Ayrıca ülkemizde diğer
araştırmacıların yaptıkları çalışmalarla ülke geneli kontrol
listesi hazırlamış ve yapılan faunistik çalışma ile ülkemizdeki
birçok il ve bölgelerde yeni kayıtlar eklemiştir [13,14, 15].
Ekolojik olarak, Ünal ve Küçük [16], bazı Colepotera
takımına ait böceklerin ve bakterilerin orman ekosistemindeki
öneminden bahsetmiş, ölü ağaçlarda yaşayan böcek türlerinin,
ayrıştırma ve odun mineralizasyonunu sağlayan bakterilerin
yerleşmesi için ön ayak olduklarını, mantar ve bakterilerin
yerleşmesi için uygun ortamları sağladıklarını bildirmişlerdir.
Entomopatojenik araştırmalarda; bakterilerin böceklerle en
ortak ilişkili mikroooganizmalar olduğu, bazılarının hastalık
yapıcı (patojen) olmasa da, önemli bir kısmının böceklerde
hastalıklara neden olduğuna vurgu yapılmıştır. Böcek üzerinde
bakteriyel enfeksiyonlar bakteremia, toksinemia ve septisemia
olarak üç ana sınıfa ayrılmakta bakteremia; bakteri toksini
üretmeksizin böcek hemolimfi içinde çoğalarak oluşmakta,
septisemia; patojen bakterilerin hemosölde toksin üreterek
böcekleri öldürmekte, toksinemia; böcek enfeksiyon olayı ise,
özellikle tırtıllarda bağırsak lümenlerinde toksin üreterek böcek
ölümüne yol açmaktadır. Bakteriler tarafından öldürülen
böceklerin (özellikle larva safhasında) hızlıca renklerinin
koyulaştığı, organ ve dokularında yıkımın oluştuğu, çürük-leş
gibi bir koku meydana geldiğini, böcek ölümünden sonra bu
patojen bakterilerin bol sayıda kümelendiğini bu
entomopatojenik araştırmalarda belirtilmiştir [17].
Tarımsal mücadele konusunda ise, bakteri ve böcek
arasındaki ilişkileri niteleme bazında, ülkemizde tüm dünyada
uygulandığı gibi zararlı böceklerin kontrolünde çeşitli kimyasal
insektisidler kullanılarak kimyasal mücadele yürütülmektedir.
Fakat kullanılan bu kimyasal insektisidler doğal çevre ve
hedeflenmemiş organizmalar üzerinde olumsuz etkilere
sahiptir [18]. Bu nedenle bu zararlılarla mücadelede bazı virüs
ve bakteriler gibi entomopatojenlerin kullanıldığı biyolojik
mücadeleye ağırlık verilmiştir [19].
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Bakteri mikrobiyotası tespitinde sadece patojenler değil
yararlı mikroorganizmalarda tespit edilebilir olduğu
gösterilmiştir. Olofsson ve Vásquez [20] tarafından, İsveç Lund
Üniversitesi Gıda Teknolojisi, Mühendislik ve Beslenme
Bölümüyle ortak gerçekleştirilen çalışmada, bal arılarında
(Apis mellifera), bal oluşumuna katkıda bulunan çiçeklerden
insanlar için yararlı bakteriler olup olmadığı araştırılmış ve bal
çeşidinden kaynaklanan Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsi
laktik asit bakterilerinden oluşan bir bakteri mikrobiyotası
keşfedilmiştir.
Yapılan mikrobiyota çalışmaları ile bakterilerin bağırsaktaki
rollerinin açıklanması, özellikle tarımsal mücadelede, üretimi
artıracak yeni biyolojik yöntemlerin oluşturulması; zararlıların
yok edilmesi esnasında, faydalı türlerin korunmasını
sağlayacaktır. Ayrıca endüstriyel ve ekonomik değeri yüksek
ürünlerin yetiştirilmesi üzerine de olumlu etkiler bırakacaktır.
Karasal kınkanatlılardan, Kızılağaç böceği Agelastica alni
(Coleoptera: Chrysomelidae) dünyada fındık ve kızılağaç
zararlılarının başında gelir. Bu zararlıyı kontrol altına almak
için çok fazla kimyasal madde kullanılmıştır. Sezen ve ark.
çalışmaların da bu zararlıya karşı daha etkin ve güvenli bir
biyolojik kontrol ajanı bulmak için 2000-2002 yılları arasında
Trabzon civarında topladıkları kızılağaç böceklerinden bakteri
izole edip tanımlamışlar ve bu izolatların yetişkin ve larvalara
karşı insektisidal etkilerini araştırmışlardır. Çalışma
sonucunda;
Enterobacter
aglomerans
Listeria
sp.
Pseudomonas chlororaphis ve Pseudomonas fluorescens
türleri tanımlanmıştır. A. alni’nin
hem larva hem de
yetişkinlere karşı en fazla insektidal aktivitesi olan tür (yaklaşık
yedi gün) Pseudomonas fluorescen (%70 ve %56) iken,
Enterobacter agglomerans, Listeria sp., Pseudomonas
chlororaphis izolatlarının aktivitesi larvalar üzerinde %65,
%48 ve %37 ve yetişkinlerde %50, %34 ve %30 olarak
belirlemişlerdir. A. alni'nin biyolojik kontrol olarak bakteri
mikrobiyotasının incelenmesi üzerine herhangi bir çalışma
olmadığını bildirmişlerdir [21]. Sonuç olarak, seçilen bu üç
bakteri izolatının daha sonra yapılacak toksikoloji çalışmaları
ile insan ve çevre sağlığı açısından risk oluşturmadığının
belirlenmesi
durumunda
M.
neustria’nın
biyolojik
mücadelesinde kullanılabileceği kanısına varmışlardır.

fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri, metabolik enzim
profilleri (BIOLOG mikrotiter plak sistemi) toplam hücresel
yağ asidi profilleri (Mikrobiyal Tanımlama Sistemi-MIS)
incelenmiş ve Micrococcus luteus, Bacillus thuringiensis
subsp. morrisoni, Serratia grimesii, Enterobacter cloaceae,
Enterobacter intermedius, Streptococcus sp. ve Pseudomonas
putida olmak üzere toplam 7 farklı cins ve tür izole etmişlerdir.
Yapılan çalışmalar bize yeni biyolojik kontrol ajanlarının
geliştirilebilmesi için böceklerin bağırsak mikrobiyotasını
dikkate alma gerekliliğini göstermektedir. Böceklerin geniş
ekolojik ve taksonomik çeşitliliği, bağırsak mikrobiyotaları
hakkında genelleme yapmayı zorlaştırmaktadır. Bulgularımızın
böcek mikrobiyotası hakkında literatüre güncel veri sunacağı
ve gelecekteki araştırmalara katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
II. MATERYAL VE YÖNTEM
A. Böceklerin Toplanması ve Tür Teşhisi
Sucul Kınkanatlılardan; Mayıs–Eylül 2020 tarihinde her ay
düzenli olarak araştırma alanına yakın bölgelerden göl, kaynak,
dere, birikinti ve su gözelerinden gözenek çapı 1-3 mm olan
elek, kepçe ve ağ kullanılarak örnekler toplanmıştır. Böcekler
canlı olarak yakalandıktan sonra, lokalite bilgileri yazılıp ve
steril şişeler içerisinde tür teşhisi için Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Entomoloji Laboratuvarına getirilmiştir.
Hydrophilidae ve Helophoridae familyalara ait tür teşhisleri Dr.
Öğr. Üyesi Mehmet Bektaş tarafından yapılmıştır. Araştırma
bölgesinin genel haritası ile araştırmanın yapıldığı alanlara
ilişkin ayrıntılı bilgiler Şekil 1’de sunulmuştur.

Ülkemizdeki son yıllardaki benzer çalışmalardan, böcek
gruplarında bakteri mikrobiyotası araştırmasında, Yılmaz ve
ark. [22] yaptığı çalışmada, ladin ağacının ciddi zararlıları
içerisinde yer alan Dendroctonus micans (Coleoptera,
Scolytidae), türünün bakteri mikrobiyotasını incelemişler ve
çalışmalarının D. micans türünün bakteri mikrobiyotası üzerine
yapılan ilk çalışma olduğunu bildirmişlerdir. 2002-2004 yılları
arasında Doğu Karadeniz Bölgesi ormanlarının farklı
popülasyonlarından topladıkları toplam 48 adet örnek
incelenmiştir. Sağlıklı, hastalıklı ve ölü numunelerden elde
edilen bakteri izolatların koloni rengi, koloni morfolojisi,

Şekil 1. Araştırma alanının Türkiye üzerindeki yeri ve ilçelerini gösteren
hatirası.

179

B.Böcek Sindirim Yapısının Açılması
Sucul ortamdan toplanarak laboratuvara canlı olarak
getirilen ergin ve sağlıklı böcekler, önce etil asetat emdirilmiş
pamuk bulunan kapalı kutular içerisinde etkisiz hale
getirilmiştir. Daha sonra elytra ve kanatlar dahil olmak üzere
ekleri
çıkarılıp,
üzerindeki
olası
kontaminant
mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için tüm dış
yüzeyi %70’lik etanol ile 5 dakika muamele edilmiştir.
Otoklavlanmış steril saf su içerisinde çalkalanarak alkolden
arındırılan böceklerin sindirim kanalı laboratuvarda aseptik
şartlara uygun bir ortamda binoküler mikroskop altında disekte
edilip ayrıştırılarak %0.9’luk steril fizyolojik su içerisinde ve
beklemeksizin bakteri ekimi için mikrobiyoloji laboratuvarına
getirilmiştir (Şekil 2).

16S rRNA PCR ve 16S rRNA gen bölgesi DNA dizi analizi
yapılmıştır. PCR reaksiyonu ile çoğaltılan 16S rDNA
genlerinin 16S rDNA dizileri işlenerek sanal kütüphane verileri
ile (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi) karşılaştırılmıştır
(BLAST analizi). İzolatların moleküler ve konvansiyonel
verileri birlikte değerlendirilmiş ve GenBank kabul numaraları
alınmıştır. Elde edilen bakterilerin genomik DNA
izolasyonlarında, ticari olarak temin edilen kitin (EcoSpin
Bacteri Genomic DNA) kendi protokolü uygulanmıştır (Tablo
1). Elde edilen Amplikonların elektroforez görüntüleri Şekil
3’de verilmiştir.
TABLO I.
UYGULANAN PCR PROGRAMI VE BAZ DİZİLİMLERİ
Hedef
Bölge

16S
rDNA
Şekil 2. Çalışmada kullanılan böcek ve elde edilen bağırsak

Primer İsmi
Primerlerin
Baz Dizilimleri

27F (forward
5’- AGA GTT
TGA TCC TGG
CTC AG -3’)

1492R (reverse
5’- GGT TAC
CTT GTT ACG
ACT T-3’)

içeriklerinin mikroskop altındaki görüntüsü.

Master Mix
1 örnek için (50
µL’lik)
EcoTaq
master
mix
Primer
27F
(10 µM)
Primer
1492 R
(10 µM)
Steril saf
su
Kalıp
DNA

PCR Programı

25
µL

Denatürasyon

98°C
30 sn

2
µL

Denatürasyon
(35 döngü)

94°C
10sn

2
µL

Bağlanma

52°C
15sn

20
µL
1
µL

Uzama

72°C
15sn
72°C
1 dk

Uzama

C.Örneklerin İnokülasyonu
Böcek sindirim kanalı %0.9’luk steril fizyolojik su içerisinde
steril cam baget yardımı ile ezilip, vorteks ile homojenize
edildikten sonra, steril fizyolojik su ile örneklerin seri
dilüsyonları hazırlanmıştır. Bu dilüsyonlardan (10 -8) steril pipet
ile 100 µL alınıp genel üretim besiyerlerinden Tryptic soy agar
(TSA) ve Nutrient agar (NA) (Merck) besiyerlerine Drigalski
spatülü ile yayma ekim yapılmıştır. İnokülasyon yapılan
örnekler hem aerob hem de anaerob ortamlarda 30°C'de inkübe
edilmiştir. Ardından üreyen koloniler renk, kıvam ve koloni
morfolojine göre farklı özellik gösteren izolatlar yeni
besiyerlerine alınarak saf kültürleri elde edilmiş ve FO kodu ile
numaralandırılarak ileri identifikasyonlar için %16’lık gliserol
içeren Nutrient Broth (NB) içerisinde
-20°C'de muhafaza edilmiştir. İzole edilen bakterilerin,
morfolojik analizlerden; bakteri kolonisi, Gram boyama,
kapsül boyama, endospor boyama ve hareket özelliği,
biyokimyasal analizlerden ise; katalaz, oksidaz, sitrat, indol
özellikleri test edilmiştir. Ardından API 20E testleri ile
karakterizasyonu ve moleküler yöntemler ile DNA izolasyonu
yapılarak isimlendirilmiştir.

Şekil 3. Amplikonlar ve oluşan tek bantların görüntüsü

III. BULGULAR
Çalışma sonucu elde edilen bakterilerin izole edildiği böcek
türü, aksesyon numarası ve amplikon büyüklüğü Tablo II’ de
verilmiştir;

D. Moleküler Analizler
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TABLO II. MOLEKÜLER TANI SONUCU ELDE EDİLEN
AEROMANAS TÜRLERİ
İzolat
No

İzole Edilen
Böcek Türü

Aksesyon
Numarası

Bakteri
İsmi

FO-1

Laccobius
syriacus
Guillebeau,
1896
Laccobius
syriacus
Guillebeau,
1896
Helochares
obscurus
(Müller 1776)
Helochares
obscurus
(Müller 1776)
Microlaccobius
gracilis
Moutschoulsky,
1855
Helochares
obscurus
(Müller 1776)
Berosus
spinosus
(Steven 1808)
Paracymus
aeneus (Germar
1824)
Anacaena
rufibes
(Guillebeau,
1896)
Enochrus
fuscipennis
(Thomson
1884)
Paracymus
aeneus (Germar
1824)
Berosus
spinosus
(Steven 1808)

MW
596360

Aeromonas
veronii

1391

MW
596374

Aeromonas
allosaccharophila

1404

FO-6

FO-69

FO-71

FO-74

FO-83

FO-96

FO-105

FO-111

FO-123

FO-130

FO-137

MW6178
86

Aeromonas
hydrophila

Amplikon
Büyüklüğü
(bp)

1376

MW
618096

Aeromonas
veronii

1410

MW6178
87

Aeromonas
veronii

1395

MW
624435

Aeromonas
hydrophila

1434

MW6245
45

Aeromonas
hydrophila

1367

MW6299
42

Aeromonas
rivipollensis

1420

MW
598471

Aeromonas
hydrophila

1418

MW
629852

Aeromonas
allosaccharophila

1397

MW
596376

Aeromonas
veronii

1371

MW
629949

Aeromonas
allosaccharophila

1364

IV. TARTIŞMA ve SONUÇ
Canlılar dünyasının tür çeşitliliği bakımından en zengin
gruplarının başında gelen böceklerin; beslenme, yaşam alanı ve
metabolizma bakımında büyük bir çeşitlilik göstermekte ve bu
durum da organizmaların vücut florasından yeni tür ve
strainlerin izolasyon şansını artırmaktadır. Ekolojik anlamda
endemik, biyoindikatör, tarımsal üretime faydalı veya zararlı
böceklerin bağırsak yapılarındaki flora merak konusu olmuş,
özellikle biyolojik mücadele amacıyla son dönemlerde
incelenmeye başlanmıştır. Sucul kınkanatlıların yaşam
alanlarının, tarımsal, evsel ve içme suyu olarak kullandığımız
su kaynaklarında bulunması esasıyla, daha büyük önem taşıdığı
düşünülmektedir. Böcek mikrobiyotasının en önemli üyelerinin

bakteriler olduğu bilinmektedir ve bu bakteriler, böceklerin
yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesinde olumlu ya da
olumsuz yönde rol almaktadırlar.
Biyolojik mücadelede bakterilerin rolü son derece önemli
olup, bazılarının böceklerde üreme ve gelişmeye engel olduğu
bilinmektedir. Son zamanlarla mikrobiyotadan elde edilen
antilarval etkili bakterilerin tanılanması için 16S rRNA gen
dizileri tabanlı çalışmalar artmaktadır. Bu konuda sürekli
literatüre yeni bilgiler eklenmekte olup mevcut çalışmada bu
nitelikte dizayn edilmiştir.
Çalışmaya konu olan Hydrophilidae ve Helophoridae
familyalarının bağırsak mikrobiyotasında baskın bakterilerin
Gram (-) bakteriler olduğu ve bunlardan da özellikle
Aeromonas türlerinin öne çıktığı belirlenmiştir. Bakteriyel
büyümeyi destekleyebilen böcek bağırsağının mikro çevresel
koşulları göz önüne alındığında Aeromonas gibi su ve toprak
orjinli çevresel izolatların sık olması öngörülebilen bir sonuç
olarak değerlendirilmiştir.
Aeromonas cinsi; gram-negatif bir bakteri türü olup, hem
toprakta hem de tatlı ve tuzlu sularda yaygın olarak bulunurlar.
İnsanlarda, karada ve suda yaşayan hayvanlarda, sürüngenlerde
ve balıklarda infeksiyonlara yol açarlar. Son yıllarda
gastrointestinal patojenler arasında artan oranlarda yer almaları
özellikle
immünsüprese
kişilerde,
ekstraintestinal
infeksiyonlara ve sepsise yol açmaları Aeromonas'ların
önemlerini arttırmaktadır [23].
Akuatik çevrenin doğal unsurlarından olan Aeromonas’ların
en önemli patojenleri; A. hydrophila, A. caviae ve A. veronii
biovar sobria'dır [24]. Hareketli ve hareketsiz türleri bulunan
Aeromonas’ların çalışmamızda tanımlanan tüm türleri daha
çok tatlı sularda bulunan hareketli türler olup hareketsiz ve
balık patojeni olan salmonicida türüne çalışmamızda
rastlanılmamıştır.
Sonuç olarak sürdürülebilir bir organik tarım için kimyasal
madde kullanımına getirilen sınırlama zararlılarla mücadelede
alternatif çözüm arayışlarını da beraberinde getirmiştir.
Kimyasal pestisitlere alternatif yöntemlerden en önemlisi doğal
düşmanların kullanıldığı biyolojik mücadele yöntemidir. Bu
çalışma ile elde edilen verilerin; tarımsal, ekolojik ve biyolojik
mücadele amacıyla biyoinsektisit geliştirme araştırmalarına yol
gösterici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu konuda
özellikle moleküler tekniklerle ve çok sayıda örnek ile
yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmalar ile
gelecekteki biyolojik kontrol ve nanoteknolojik müdahaleleri
daha sistematik bir şekilde çözüme ulaştırmak mümkün
olacaktır.
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Abstract— The human population is increasing day by day.
Waste generated by human activities and waste generated as a
result of various industrial activities is becoming a big problem.
Disposing of these wastes without using them is not considered a
rational method today. In a period when energy needs are on the
agenda due to the increasing population, wastes are very efficient
sources for energy recovery. It is possible to recover energy from
waste using various methods. In this study, the pyrolysis method
that provides energy recovery from waste, the microwave-assisted
pyrolysis system used in the pyrolysis method, the possible
problems that may be encountered in laboratory scale microwave
pyrolysis systems and the solution suggestions for these problems
are mentioned.
Keywords— Waste, energy, energy recovery, pyrolysis,
microwave pyrolysis

I. INTRODUCTION
In addition to the wastes generated as a result of the
consumption of people in various areas in their daily lives,
waste is also produced as a result of industrial activities. Many
areas such as mining, iron and steel industry, power generation
facilities, manufacturing industry and agricultural production
can be given as examples for waste generation [1].
Based on the increase in human population and in parallel
with these increases in the production sector waste generation
is also increasing day by day. With this increase waste becomes
a problem that needs to be worked on.

consisting of heavy metals and dangerous substances are
disposed of by hydrothermal (autoclave) methods [4].
Among the waste treatment - disposal methods, waste
treatment methods, where usage areas cover a wide range of
waste types, are incineration, pyrolysis and gasification [5]. At
the end of these processes, after the completion of the processes
on the waste or in cases where no action can be taken on the
waste generated, the waste is sent to regular landfills for
disposal [5].
Among these methods, pyrolysis differs positively from
other methods by contributing to the conversion of useful
products from waste. It is possible to produce pyrolytic oil with
values close to fuel properties from plastic wastes with the
pyrolysis method, which is an important method especially in
the processing of plastic wastes [6].
II. PYROLYSIS
Pyrolysis covers the thermal decomposition process that
occurs in an oxygen-free environment at high temperatures.
Three different products can be produced as a result of
pyrolysis: solid, liquid and gas. Temperature and waiting time
in the pyrolysis process are effective on the product to be
formed. Low temperature and long residence times are efficient
for the solid product. High temperature and long waiting time
are effective in gas production. Medium temperature and short
waiting time is an efficient method for liquid product [7].

The wastes produced are disposed of by different methods
according to their types, as shown in Figure 1.

Fig. 1 Waste treatment - disposal methods

Compost method [2] and anaerobic digestion [3] methods
can be used for the disposal of organic wastes. Wastes

183

TABLE 15
TYPICAL PRODUCT WEIGHT YIELDS (DRY WOOD BASIS) OBTAINED BY DIFFERENT MODES OF PYROLYSIS OF WOOD [7]
Mode
Conditions
Liquid
Solid
∼500 °C, short hot vapour residence
Fast
75%
12% char
time ∼ 1 s
∼500 °C, hot vapour residence time ∼ 10–
Intermediate
50% in 2 phases
25% char
30 s
∼400 °C,
long
vapour
residence
Carbonisation (slow)
30%
35% char
hours → days
∼750–900 °C
Gasification
5%
10% char
∼290 °C, solids residence time ∼ 10–
Torrefaction (slow)
0% unless condensed, then up to 5%
80% solid
60 min

The three different product ratios to be produced can be
differentiated by changes in operating conditions [7]. Table 1
and Figure 2 show the distribution of products obtained as a
result of different pyrolysis processes and the effect of
operating conditions on the control of the product proportions
formed.

Increasing expectations about pyrolysis in the future brings
along developments in this field. From this chapter on,
pyrolysis systems will be referred to as traditional pyrolysis
method.
There is a new system alternative to traditional pyrolysis
systems: microwave-powered pyrolysis system.

13%
25%
35%
85%
20%

III. MICROWAVE – ASSISTED PYROLYSIS SYSTEM
Pyrolysis systems consume quite a lot of energy in reaching
the high temperature required for waste processing.
Microwave-assisted pyrolysis systems can be used to solve this
problem [11].

Fig. 2 Product distribution under different pyrolysis conditions [7]

The need for energy is increasing with each passing day, as
industrialization and human population increase. The fact that
the majority of energy production is realized from fossil fuels
causes the depletion of fossil fuels, which is a non-renewable
energy source, and an increase in the environmental damage
caused by the use of fossil fuels [8]. Therefore, it is expected
that the use of biomass resources instead of fossil fuels will
increase as a result of thermochemical processes such as
pyrolysis method [9].

Gas

Fig. 3 Microwave-assisted pyrolysis system [10]

Solid, liquid and gaseous products are obtained as a result of
reactions occurring at high temperature and in an oxygen-free
environment, as in the operating mode of traditional pyrolysis
systems. The difference in this system is that microwave
energy is used as the heat source.
Microwave-assisted pyrolysis systems heat the materials
faster than traditional method pyrolysis systems, thus saving
the amount of energy spent. This makes microwave-assisted
pyrolysis systems cost-effective [12].
Studies have shown that there has been an increase in
product yield in microwave-assisted pyrolysis systems
compared to traditional pyrolysis systems. The heating method
used in microwave-assisted pyrolysis systems has been
observed to increase the porous state on the product surfaces
and support the increase in efficiency [13].
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There are various studies showing that the product yield in
microwave-assisted pyrolysis systems is higher compared to
conventional pyrolysis systems. For example, in a study, the
traditional method and microwave-assisted pyrolysis method
were compared in terms of liquid product yield, and while the
yield obtained in the traditional pyrolysis method was 83.44%,
this rate was 93.04% in the microwave-assisted pyrolysis
system [14].
Microwave-assisted pyrolysis systems come to the fore as a
sustainable method for energy recycling by processing waste
with high heating speed and fast processing time [15].
A. Heating of Material in Microwave-Assisted Pyrolysis
Systems
Heating of materials differs in conventional pyrolysis
systems and microwave-assisted pyrolysis systems. In
traditional pyrolysis systems, the heating starts in the
environment and passes to the material. However, the
microwave energy used in microwave-assisted pyrolysis
systems directly affects the material and warms the material.
With this method, the time and energy efficiency we have
mentioned is provided, as shown in Figure 4.

IV. PROBLEMS EXPERIENCED IN MICROWAVE PYROLYSIS
SYSTEMS

A. Reactor selection in microwave-assisted pyrolysis systems
In microwave-assisted pyrolysis systems, reactors that can
withstand this temperature and pass microwave energy should
be selected, since high temperatures (500-600 oC) will be
reached during the reaction. Borosilicate glass and quartz glass
types come to the fore here.
The comparison of glass products has been made in Table 2.
One of these products can be selected by performing a cost
analysis.
TABLE 16
BOROSILICATE GLASS AND QUARTZ GLASS COMPARISON

Borosilicate glass
Cheap
High breaking strength
Unstable to microwave environment

Quartz glass
Expensive
Fragile
Microwave
resistant

Glass reactors are divided into two as cylindrical and balloon
reactors. Borosilicate types are more cost effective than quartz
types. However, it allows 30 minutes of experiment at 700 W
power in microwave environment. If borosilicate glass reactor
is to be chosen, cylindrical reactor type is not recommended.
Since the cylindrical reactor types are produced on special
order, their cost is high. Its lifetime is very limited in the
microwave environment.
Balloon reactor types are recommended for the borosilicate
type instead. Thus, balloon types of the borosilicate type, which
are more cost effective, can be purchased again for each
experiment. The issue to be considered here is how many
experiments will be. If the number of experiments is high,
quartz reactor can be selected by cost analysis, as shown in
Figure 5.

Fig. 4 Heat distribution in the material over time in microwave-assisted
pyrolysis systems [16]

In microwave-assisted pyrolysis systems, the heat generated
by the vibration of microwaves on the material by using
microwave energy is used in the pyrolysis process. It is
important to note here that not all materials can absorb
microwaves. Additives that can absorb microwave energy must
be present in the environment as absorbent material.

Fig. 5 Cylindrical reactor and balloon reactor
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B. Reactor insulation to reach high temperatures in
microwave-assisted pyrolysis systems
It is possible to use fire wool to reach the desired
temperature in the oven (Fig. 6). However, the problem here is
that the fire wool burns at a certain rate. This situation causes a
very disturbing odor. The disturbing effect of this situation is
quite high, especially in a closed laboratory environment. In
order to reach the desired temperature, the use of firebrick and
aerated concrete as insulation material has been tried (Fig. 7).

Fig. 8 Ceramic wool insulation

In order to fix the ceramic wool wrapped in the form of a
jacket, it is tied using teflon tapes, as shown in Figure 9.

Fig. 6 Fire wool

Fig. 9 Teflon tape

C. Temperature measurement in microwave-assisted pyrolysis
systems
Fig. 7 Firebrick and Aerated Concrate

However, it has been observed that firebrick and aerated
concrete absorb microwave energy as a result of their use and
therefore there is no temperature increase in the sample.
It has been understood that the most efficient method is to
provide thermal insulation by dressing ceramic wools as a
jacket on the outside of borosilicate glass balloons.

Using industrial thermocouples or infrared thermometers to
perform high temperature measurements is not easy for
microwave-assisted pyrolysis systems.
Instead, choosing K-Type thermocouples with long probe
lengths in microwave-assisted pyrolysis systems will make
temperature measurements easier, as shown in Figure 10.
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Fig. 10 K-Type thermocouples

In traditional pyrolysis systems, it is possible to graph the
temperature depending on the time. However, it is very
difficult to graph the temperature depending on time in
microwave-assisted pyrolysis systems.
While the microwave system is operating, temperature
measurement cannot be made due to microwave energy. If it is
desired to create a temperature chart, the system should be
stopped during the process, instantaneous measurement should
be made and the system should continue to work.
Temperature control is difficult in microwave-assisted
pyrolysis systems, as in conventional pyrolysis systems.
Temperature values are obtained as different values in a wide
area, as shown in Figure 11.

Fig. 12 Microwave pyrolysis system and electromagnetic field measuring
device

V. CONCLUSIONS
Generally speaking, microwave-assisted pyrolysis system;
Energy, time and product shortages are never much more
advantageous than pyrolysis.
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Özet— Bu çalışmada etanol üretiminde yan ürün olarak çıkan
ve atık olan fuzel yağının tek silindirli, direkt püskürtmeli bir
benzinli motorda farklı sıkıştırma oranlarında (SO) kullanımının
motor emisyonlarına olan etkileri deneysel olarak incelenmiştir.
Deneyler üç farklı SO’da (8.00:1, 8.50:1 ve 9.12:1) ve iki farklı
yakıt ile (%100 benzin ve %70 benzin-%30 fuzel yağı) yapılmış ve
azot oksit (NOx), hidrokarbon (HC), karbon monoksit (CO) ve
karbondioksit (CO2) emisyonları ölçülmüştür. Deney sonuçlarına
göre, fuzel yağı kullanımı ile CO2 emisyonları hariç tüm
emisyonlar düşüş göstermiştir. Ayrıca 8.50 SO değerinde CO, HC
ve NOx değerleri düşüş göstermiş ve bu SO değerinden sonra
tekrar artışa geçmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, fuzel
yağı kullanımının emisyonlarda hatırı sayılır bir iyileşme
sağladığını, atık bir maddenin benzinli bir motorda yakıt ya da
yakıt katkısı olarak kullanılarak değerlendirilebileceğini açık bir
şekilde ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler— Fuzel yağı, sıkıştırma oranı, benzinli motor,
emisyon, atık.

I. GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızlı artışının beraberinde getirdiği aşırı
taşıt sayısı fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesine ve
doğaya salınan emisyon seviyelerinin artmasına sebep
olmuştur ve bu da araştırmacıları içten yanmalı motorlarda
kullanılan geleneksel yakıtlara alternatif çevre dostu yeni
yakıtlar aramaya teşvik etmiştir [1–6]. Benzinli motorlarda
kullanılabilecek yakıtlardan, ucuz ve ısıl enerjilerinin yüksek
olması, yüksek sıkıştırma oranlarında çalışmaya olanak
vermesi ve düşük seviyede egzoz emisyonları oluşturması
istenir. Günümüze kadar farklı kaynaklardan elde edilen
alternatif yakıtlar benzinli motorlarda denenmiştir. Alternatif
yakıt hammaddeleri içerisinde en dikkat çekici ve maliyet
açısından en karlı olanı atık ürünlerdir. Atık maddelerin yakıt
ya da yakıt katkısı olarak değerlendirilmesi son yıllarda ilgi
çekici olmuştur. Fuzel yağı, alkol üretiminde yan ürün olarak
ortaya çıkan ve atık olarak kalan bir üründür [7]. Fuzel yağı
içerisinde birçok alkol türünü barındırdığı için buji ateşlemeli
motorlarda temiz yanan alternatif bir yakıt türüdür. Literatürde

fuzel yağının alternatif yakıt olarak değerlendirildiği birçok
çalışma mevcuttur [8–10].
Bu çalışmada, farklı SO değerlerinde benzine %30 fuzel yağı
ilavesinin buji ateşlemeli motor emisyonlara etkisi deneysel
olarak incelenmiştir.
II. MATERYAL VE METOT
A. Deney Düzeneği ve Yakıtlar
Deneyler %100 benzin (F0) ve %70 fuzel yağı-%30 benzin
(F30) kullanılarak altı farklı motor yükünde (1000, 2000, 3000,
4000, 5000 ve 6000 W) ve üç farklı sıkıştırma oranında (8.0:1,
8.5:1 ve 9.12:1) tek silindirli, dört zamanlı bir buji ateşlemeli
motorda yapılmış ve egzoz emisyonları egzoz gaz analizörü
kullanılarak ölçülmüştür. Kullanılan motorun teknik özellikleri
ve deney yakıtlarının kimyasal özellikleri sırasıyla Tablo I ve
Tablo II’de gösterilmektedir. Deneylerde emisyon ölçümü için
kullanılan cihazın ölçüm aralıkları ve hassasiyeti ise Tablo
III’de verilmiştir. Deneylerde ölçümlere başlamadan önce
motorun kararlı hale gelebilmesi adına motor belirli bir süre
çalıştırılmış ve daha sonra ölçümler yapılmıştır. SO’yu
değiştirmek için orijinal silindir kapağı 0.40 mm ve 0.80 mm
taşlanarak sırasıyla 8.50:1 ve 9.12:1 SO değerleri elde
edilmiştir. Deney düzeneği şematik olarak Şekil 1’de
gösterilmektedir.
TABLO II
YAKIT ÖZELLİKLERİ
Özellik
Yoğunluk (kg/m3)
Alt ısıl değer (kJ/kg)
Oksijen içeriği (%ağırlık)
RON
MON
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Benzin

F30

720.0-775.0

750.55

44000

40188.81

-

9.096

91–100

87.17

82–92

98.30

TABLO I
MOTOR ÖZELLİKLERİ
Marka
Tipi
Motor hacmi
Sıkıştırma oranı
Net güc

Honda GX
Tek silindirli, dört zamanlı
389 cm3
8.0:1
11.8/11.7 BG (8.7 kW) @
3600 rpm
2.70 kg-m (26.5 N-m) @
2500 rpm
Hava soğutmalı

Net tork
Soğutma Sistemi

ortaya çıkmıştır. Aynı sıkıştırma oranında ve motor yükünde,
fuzel yağı oranının %0’dan %30’a çıkarılmasıyla CO
emisyonunda yaklaşık %23.68 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
Fuzel yağının içerisinde birçok alkol türünün bulunması ve
alkollerin oksijen içeriğinden dolayı yanma iyileşmiş ve tam
yanma gerçekleşmiştir. Bu sebepten, CO emisyonları artan
fuzel yağı oranı ile azalmıştır. En düşük CO emisyonu değerleri
6000 W motor yükünde elde edilmiştir. F30 yakıtı
kullanımında, 6000 W motor yükünde SO’nun 8.00:1’den
8.50:1’e çıkartılması ile CO emisyonu yaklaşık %36.66
azalmıştır. Aynı motor yükünde, SO’nun 8.50:1’den 9.12:1’ye
çıkarılmasıyla ise CO emisyonu yaklaşık %26.43 tekrar artışa
geçmiştir. 9.12:1 SO değerinde vuruntu başlangıcının olması
nedeniyle yanma tekrardan kötüleşmiş ve bu yüzden CO
emisyonu tekrar artışa geçmiştir.

Şekil 2. CO emisyonu değişimi
Şekil 1. Deney düzeneği

TABLO III
EMİSYON CİHAZI ÖZELLİKLERİ
Parametre

Ölçüm aralığı

Hassasiyet

NOx

0-5000 ppm hac.

1 ppm

HC

0-10000 ppm hac.

1 ppm

CO

0-%10 hac.

%0.001

CO2

0-%20 hac.

%0.001

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR

Şekil 3’te farklı motor yükü ve SO değerlerine bağlı olarak
değişen fuzel yağı oranına göre ortaya çıkan HC emisyonları
gösterilmektedir. CO gibi bir eksik yanma ürünü olan HC
emisyonu da artan motor yükü ile genel olarak azalmıştır. En
yüksek HC emisyonu F0 yakıtı ile 8.00:1 SO ve 1000 W motor
yükünde, en düşük HC emisyonu ise F30 ile 8.50:1 SO ve 6000
W motor yükünde elde edilmiştir. 1000 W yükte ve 8.00:1
SO’da fuzel yağı oranının %30’a çıkartılması ile HC emisyonu
yaklaşık %28.21 oranında azalmıştır. 6000 W yükte ise SO’nun
8.00:1’den 8.50:1’e çıkartılması ile HC emisyonu yaklaşık %39
azalırken, 8.50:1’den 9.12:1’ye çıkarılmasıyla HC emisyonu
tekrar artışa geçmiş ve yaklaşık %25.77 oranında artmıştır. CO
emisyonunda olduğu gibi fuzel yağının oksijen içeriği HC
emisyonunu düşürmüştür.

Farklı sıkıştırma oranlarında farklı oranlarda fuzel yağı
kullanımı ile ortaya çıkan CO emisyonu değişimleri Şekil 2’de
gösterilmektedir. En yüksek CO emisyonu değeri %4.35 olarak
F0 yakıtı ile 8.00:1 SO değerinde ve 1000 W motor yükünde
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Şekil 3. HC emisyonu değişimi

Şekil 4’te değişen SO değerine bağlı olarak farklı yakıtlar ile
elde edilen CO2 emisyonu seviyeleri gösterilmektedir. CO2
emisyonları tam yanma reaksiyonlarında ortaya çıkan bir
emisyon türüdür. Herhangi bir sebepten dolayı karbon atomları
yeteri kadar oksijen atomu bulamazsa CO emisyonu olarak
kalır ve eksik yanma gerçekleşir. Ancak, yeteri kadar oksijen
olduğu durumlarda tam yanma oranı artar ve CO 2 emisyonları
oluşur. Fuzel yağı içeriğinde oksijen bulunduran bir yakıt türü
olduğu için yakıt içerisinde fuzel yağı oranı arttıkça tam yanma
oranı artar ve CO2 emisyonları artış gösterir. Grafik
incelendiğinde artan fuzel yağı oranı ile CO2 emisyonları artış
göstermiştir. Diğer taraftan, artan motor yükü ve SO değeri ile
de CO2 emisyonları artış göstermiştir. SO’nun artması ile
silindir içi sıcaklığı artmaktadır. Buna ilaveten, motor yükü de
artışı ile silindir içi sıcaklığı artıran bir parametredir. Artan
silindir içi sıcaklık tam yanma oranını artırmaktadır. Bu
yüzden, artan SO ve motor yükü ile CO2 emisyonları artış
göstermiştir.

Şekil 5’te NOx emisyonu değişimleri farklı motor yüklerine
göre gösterilmektedir. NOx emisyonu sıcaklığın bir fonksiyonu
olup yüksek sıcaklıklarda ortaya çıkan bir emisyon türüdür.
Özellikle silindir içi sıcaklığın 1500 – 1600 ℃’yi geçtiği
sıcaklıklarda NOx emisyonları artmaktadır. Buna istinaden,
silindir içi sıcaklığı düşürücü etki yapan herhangi bir etken NOx
emisyonlarının azalmasını sağlayacaktır. Motor yükü ve
SO’nun silindir içi sıcaklığı artırdığından daha önce
bahsedilmişti. Bu yüzden, grafikte de görüldüğü gibi artan SO
ve motor yüküne bağlı olarak NOx emisyonları tüm yakıtlarda
artış göstermiştir. Diğer taraftan, benzine %30 fuzel yağı ilave
edilerek elde edilen yakıtla yapılan çalışmadan elde edilen NOx
emisyonu seviyesi, saf benzine göre oldukça düşüktür. Fuzel
yağının alkol içerikli bir yakıt türü olması bunu sağlamıştır.
Alkoller yüksek buharlaşma gizli ısıları sayesinde silindir
içerisinde soğutucu etki yaparak silindir içi sıcaklıkların
azalmasını sağlarlar.

Şekil 5. NOx emisyonu değişimi

IV. SONUÇLAR
Bu çalışmada, tek silindirli, dört zamanlı buji ateşlemeli bir
motorda alternatif yakıt olarak fuzel yağının kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Bu amaçla, benzinin içerisine %30 oranında
fuzel yağı ilave edilmiş ve farklı SO değerlerinde, farklı motor
yüklerinde test edilerek, emisyonlara olan etkileri
araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda
belirtilmiştir;
✓
✓
✓
Şekil 4. CO2 emisyonu değişimi
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Artan sıkıştırma oranına bağlı olarak HC ve CO
emisyonu 8.5 sıkıştırma oranına kadar azalmış ve 9.12
sıkıştırma oranında tekrar artışa geçmiştir.
Fuzel yağı ilavesi CO ve HC emisyonlarını kayda
değer oranda iyileştirmiştir.
Fuzel yağı kullanımı NOx emisyonunu azaltırken,
sıkıştırma oranı artışı NOx emisyonunu olumsuz
etkilemiştir.

✓
✓

Tam yanma ürünü olan CO2 emisyonu hariç tüm
emisyonlar Fuzel yağı kullanımı ile azalmıştır.
Sonuç olarak, buji ateşlemeli motorlarda fuzel yağının
alternatif bir temiz yakıt olarak kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.
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Abstract— The Energy efficiency (EE) is a priority subject for
countries for three main reasons. These are mitigation purposes of
climate change effect, increasing the ratio of renewable fossil fuels
and decreasing fuel importing. The many strategies of countries
are depending on using energy efficiently. It is because of spending
much money on energy for sustaining the economy. In industrial
sectors, the energy efficiency is an important parameter and
decreasing energy losses has to be considered to save money and
decrease the air pollution. The most common energy consumption
is observed in thermal power plants. In countries, approximately
30-40% of energy comsumption is related to the thermal power
plants. Therefore, the appropriate management of the system,
processes and activities can decrease the high rate of energy losses.
The energy efficiency is starting with definition of heat losses. If
the losses are pended or minimised, then the efficiency can be
increased. The losses via different mechanisms (conduction,
convection, and radiation) have to be transferred to production
line for efficiency. The losses can be decreased by many methods
including the decreasing temperature of plume out gases,
changing burning style, fixing the fouling of boiler, changing
chemicals, decreasing incomplete combustion, applying good
isolation, decreasing the unburnt fuel, vapor and etc. These energy
efficiency techniques can be applied for any type of processes.
Industrial applications of EE techniques are highly concentrated
on decreasing the emissions. Within that, the environmental
conditions are preserved, and low carbon emission is ended with
lower adverse effect of climate change.

In this study, the general methods for energy efficiency applied
to the industries are considered and the results are discussed as
review. The Integrated pollution prevention and control strategies
for any industries are also tried to be pointed as energy efficiency
as a parallel subject. The applications of technologies must be
concerned for each industry separately. Because the applications
of EE create different percentage of gains and it is considered in
the calculation of decreasing of greenhouse gases (GHGs).

Keywords - Energy Efficiency, Air Pollution, Industrial
Production

I. INTRODUCTION
The thermodynamic first law, which is the energy cannot be
created nor destroyed is usually followed by the EE. The main
idea of EE is to use the energy as useful as possible rather than
to lose. The most general term for the EE is the increasing the
rate of used energy to produced energy. The difference between
the used and the produced energy is commonly defined as the
loss or waste quantity [1]. This idea is the basic definition of
the exergy. Todays, the exergy analysis is applied to many
engineering problems due to the improving energy efficiency
[2]. The energy efficiency in the industries can be applied to
the many stages such as designing, producing, energy supply
units, tools, and machines. The basic approaches are commonly
concentrating on the location of waste and loss of energy. [3].
The second approach is the determination of limits with the
systematic parameters as temperature, pressure, quantity,
emission, resistibility, sustainability, magnitude and then save
the energy due to limitations [4]. However, many stages in the
production lines of industries can be considered. And then EE
techniques can be applied to the different system. Modelling
techniques are applied to biomass pyrolysis units in terms of
efficiency, product yield and controllability [5]. The main
difficulty of this study is the insufficient validation. The
determination of variables within the model is the most
important thing. Therefore, the influences of biomass
characteristics, particle size, and heat transfer on biomass
pyrolysis, particle motion, reaction kinetics, product prediction,
experimental validation, current gas sensors, and potential
applications were reviewed and discussed comprehensively [5,
6]. Various methods are used for EE. In another study, the aim
is to set up a system with the low-cost integration of Energy
Management Systems and to sustain Maintenance Management
Systems by planning resources and controlling energy
distribution system [6].
The study by Jang J. and Chen B. is another good application
by defining key parameters in waste treatment facilities. Data
analysis is used to evaluate the energy efficiency of wastewater
treatment plants. In the model, the six input indicators were
determined as follow; load rate, design scale, unit electricity
consumption, sludge generation, actual treatment volume and
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accumulated electricity consumption, and the six outputs were
COD, BOD, SS, NH3-N, TN and TP pollutant removals per
amount of electricity consumption were determined. The
indicators are the main presentation of energy efficiency [7].
The manufacturing industries consume one-third of global
energy. Intensive use of electrical energy in industries provides
the researchers and experts strong reasons to develop and
propose strategies to minimize energy consumption. The
process changes are affecting the energy consumption
considerably. They use nanoparticles including Al2O3 for the
machining operations and optimizations and increasing product
quality were observed [8]. A new model of energy consumption
in the production process of aluminum, steel and cement is
presented in accordance with a linear piece-wise approximation
method. The proposed model is subsequently implemented in
the energy management scheduling due to demand response
programs. The results show that the implementation of the
programs in the energy and ancillary services markets have
improved the demand curve, hence increasing the revenue of
the industrial factories and save the energies due to their
process optimization [9].
The list can be extended to many applications within the
industries. Measures of EE can reduce environmental impact
by reducing energy losses. The understanding of the states and
defining the variables are the definition of general energy
efficiency of industries and it is the starting point to cut off the
losses. The final results is the environmental protection and
decreasing the air emissions which is emitted into the
atmosphere. Thus the chain explanations related to control of
direct greenhouse gases, sustaining the environment, sustaining
the energy sources and mitigation of climate change are
adressing the environmental protections.
In this study, the general methods for energy efficiency
applied to the industries are covered and the results are
discussed as review. The Integrated pollution prevention and
control strategies for any industries are also tried to be pointed
as energy efficiency as a parallel subject and it is questioned
how it is applied in the industries. Finally, the average GHGs
reductions were determined.

II. METHODOLOGY
The general approach of the EE techniques is concentrating
on collecting the data. The method is simple and highly
depending on definition of the variables. However, the effect of
the variables should be tested to increase the accuracy of the
modelling.

Thermal Mechanism
Process and Design
Systematic Resistability

Energy Balance
Mass Balance
Momentum Balance

MODELLING

SCIENTIFIC
SITES

Collecting
Data

Pollution
Demand
Capacity
Pyhsical Structure

Emission Rates
Products Quantity
Products Quality
Maintenance Duration

Less Money Spending
High Profit
Less Pollution
Increasing Sustainability
Good Products

ENERGY
EFFICIENCY
LIMITATIONS

INDICATORS

Fig. 1 The summary of Industrial Application of EE Techniques

Efficiency is a measure of the effectiveness and/or
performance of a system. Although it may take different forms,
depending on the application and purpose, it can be defined as
in Eq.(1) and (2);

(1)

where, n is the efficiency and E is energy

(2)

instead of energy, the mass and the multiplication of the mass
time velocity (which is the momentum) should also be used to
describe the general balance of the system [10]. The most
common approach is the exergy (ε) analysis for the efficiency
consideration, and it is described by the following formula Eq.
(3).

(3)
The expended energy, in some cases, can be described as fuel
[10]. The combustion efficiency is basically depending on the
heating value of the fuel Eq. (4).

(4)
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Where,
is the heat released during combustion in
unit (kW),
is the unit mass fluxes (kg/s) and HV is the
heating value of the fuels (kJ/kg). The conversion efficiencies
of the devices must be considered due to net input values and
net output values from the devices. And the thermal efficiency
is the energy supplied to the system as an input and the
temperature changes on the unit mass fluxes as seen Eq. (5).
The overall efficiency is the multiplication of these three types
of efficiency which are the combustion, conversion and thermal
efficiencies as seen in the Eq. (6) and (7).

(5)

(6)

(7)

In calculating the CO2, CH4 and N20 emissions, the (IPCC Tier 1) methodology was used as given in the below Eq. (8) and
Eq. (9). The general formula for the CO 2 emission is given as
[11, 12].
CO2 Emiss. =∑Un*EF*CF*E*C-CO2

(8)

where,

III. RESULT AND DISCUSSION

The result of this study has shown that the application
of the EE techniques to the industries that has an old
generation system can be resulted as 10% efficiency to
the 35% efficiency with best available techniques. In
another meaning, if an industry is using the energy, the
overall efficiency can be extended from 10% to 35%. On
the new technologies, the ratios are decreasing, and the
value is between 5% to 20%. The system and process
changes are excluded within this study. The CO2 eq.
emission reduction was given in the figure 2 according to
the 1 tons of oil equivalent (TOE unit) fuel used in the
industry considering the total gained energy after the
application of EE techniques. In the figure, the
application of the EE to the industries which are having
old technology system have resulted with maximum
efficiency with a value of around 0.00155 CO2 eq. tons
/per ton usage of lignite, which is the highest pollution
decreasing capacity in the atmosphere if the industry is
using lignite as fuel. The values for hard coal, asphalt and
secondary Coal are 0.00146 CO2 eq. tons /per ton usage
of fuel since the emission factor is the same according to
the IPCC calculations and it was only 0.00082 CO2 eq.
tons /per ton usage of natural gas. The natural gas
efficiency is always lower compared of overall efficiency
with solid fuels. Since the combustion efficiency is
higher. And HV of natural gas is higher compared to the
other solid fuels. It means there will be less fuel
consumption in TOE units.

Un: The fuel consumption quantity
CF: Conversion Factor
n: Fuel type
EF: Emission Factor (IPCC value)
E: Efficiency (95-99%)
C-CO2: Carbon to CO2 emission

And the general formula for the CH4 and N20 emissions is
given by IPCC Guidelines [11, 12].
Non-CO2 Emiss. = ∑Un*EF*CF

(9)

For the GHGs emission calculations, the following steps are
considered: The energy units are converted into Net Calorific
Values (NCV) and the fuel data consumption of industries are
estimated according to the Can [13] studies.

Fig. 2. The CO2 eq. emission reduction with the EE Techniques
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The Table 1 is given for the average decreasing of direct
greenhouse gases when the EE techniques are applied to the
industries. These values are obtained according to the averages
of minimum and maximum values emission reduction within
the EE effect on air pollution values.
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