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HF Study on Structural Properties, Energy and Hirshfeld Surface Analysis of
(Z)-6-{[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-ylamino]methylene}-2methoxy-4-{(E)-[3-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}cyclohexa-2,4-dienone
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Abstract
Optically active azobenzene polymers are very important functional materials because of their
photoresponsive properties. Azo compounds represent the dominant class of synthetic colourants
employed in the textile, printing, agrochemical and pharmaceutical industries. The molecule of the
title compound, C19H20F3N3O5, is approximately planar and displays a trans configuration with respect
to the N=N double bond. In this study, the optimized geometries of (Z)-6-{[1,3-dihydroxy-2(hydroxymethyl) propan-2-ylamino] methylene}-2-methoxy-4-{(E)-[3-(trifluoromethyl) phenyl]
diazenyl}cyclohexa-2,4-dienone have been calculated using Hartree-Fock (HF) theory method. The
calculations were performed with Becke’s nonlocal three-parameter hybrid functional in combination
with the Lee, Yang, and Parr correlation functional (B3LYP) using the 6-31G(d,p) basis set. The
calculated results were compared the experimental determination results of the compound. The
energetic behaviour of the compound in solvent media (benzene, ethanol, acetone, DMSO and water)
was examined using the B3LYP method with the 6-31G(d,p) basis set by applying the on sagerand the
polarizable continuum model (PCM). The molecular orbitals (FMO) analysis, the molecular
electrostatic potential map (MEP) and thermodynamic properties for the title compound were obtained
with the same level of theory. Apart from these, the Hirshfeld surface analysis of the compound was
investigated using the same base set. All theoretical structure Gaussian 03W and GausView 4.1.2
interface programs were used in the analysis. In addition, the Hirshfeld surface analysis of your
compound was investigated using the Crystal Explorer 17 program.
Keywords: Azobenzene, Hirshfeld surface analysis, HF, MEP, Termodynamic parameters

(Z)-6-{[1,3-Dihidroksi-2-(hidroksimetil)propan-2-ilamino]metilen}-2-metoksi4-(E)-[3-(triflorometil)fenil]diazenil}sikloheksa-2,4-dienon Bileşiğinin Yapısal
Özellikleri, Enerji ve Hirshfeld Yüzey Analizi Üzerine HF Çalışması
Özet
Optik olarak aktif azobenzen polimerleri, foto yanıtlayıcı özelliklerinden dolayı çok önemli
fonksiyonel malzemelerdir. Azo bileşikleri, tekstil, matbaacılık, ziraat kimyası ve ilaç endüstrilerinde
kullanılan sentetik renklendiricilerin baskın sınıfını temsil etmektedir. C19H20F3N3O5 molekülü,
yaklaşık olarak düzlemseldir ve N=N çift bağa göre bir trans konfigürasyonuna sahiptir. Bu
çalışmada,
(Z)-6-{[1,3-dihidroksi-2-(hidroksimetil)propan-2-ilamino]metilen}-2-metoksi-4-(E)-[3(triflorometil)fenil]diazenil}sikloheksa-2,4-dienon’un optimize geometrileri, Hartree-Fock (HF) teori
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar, Lee, Yang ve Parr korelasyon fonksiyonu
(B3LYP) ile kombine olarak Becke’nin yerel olmayan üç parametreli hibrid fonksiyonuyla 6-31G(d,p)
baz seti kullanılarak gerçekleştirildi. Hesaplanan sonuçlar, bileşiğin deneysel sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Bileşiğin çözücü (benzen, etanol, aseton, DMSO ve su) ortamındaki enerjik
davranışı, polarize edilebilir süreklilik modeli (PCM) uygulanarak 6-31G(d,p) bazlı B3LYP yöntemi
kullanılarak incelendi. Başlıktaki bileşik için moleküler orbital (FMO) analizi, moleküler elektrostatik
potansiyel haritası (MEP) ve termodinamik özellikler 6-31G(d,p) de aynı teori ile elde edildi. Bunların
dışında aynı baz seti kullanılarak bileşiğin Hirshfeld yüzey analizi incelenmiştir. Tüm teorik yapı
analizlerinde Gaussian 03W ve GausView 4.1.2 ara yüz programları kullanılmıştır. Ayrıca bileşiğin
Hirshfeld yüzey analizi Crystal Explorer 17 programı kullanılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Azobenzen, Hirshfeld yüzey analizi, HF, MEP, Termodinamik parametreler

GİRİŞ
Azo boyarmaddeleri, sp2 melezleşmiş karbon atomları arasında bir köprü görevi gören azo grubu (N=N-) içeren bileşiklerdir, karbon-azot bağ açıları 120o dir. Çoğunlukla cis formundan (2) daha kararlı
olan trans formunda (1) bulunurlar. Azo grubunun sayısına göre mono, bis, tris, tetrakis azo
boyarmaddeleri olarak adlandırılırlar. Azo grupları; başlıca benzen ve naftalen halkalarına bağlıdır.
Ancak azo grubunun aromatik heterosiklik halkalara ve enol tipinde alifatik gruplara bağlı olduğu azo
bileşikleri de sentezlenmiştir (Ertan ve Eyduran, 1995:313; Ertan, 2000:41).

Şekil 1: Azo grubunun trans-cis konumu
Azo boyarmaddeleri ile ilgili çalışmalar teorik organik kimyanın gelişimine de büyük katkı
sağlamıştır. Azo boyarmaddeleri, yapı ve renk teorilerinin test edilmesi, tautomerleşme, indikatör
etkisi ve asit-baz dengesinin geliştirilmesinde oldukça çok kullanılmıştır. Tüm azo boyarmaddeleri en
az bir, daha sıklıkla iki tane azo grubuna bağlı aromatik halka içerirler.
Bu çalışmada, daha önceden çalışma grubumuzca sentezlenen ve yapısı X-ışınları kırınımı yöntemiyle
incelenen azo içeren bileşiğin yapısı (Ersanlı vd., 2005:4051) kuantum mekaniksel yöntemlerle
aydınlatılarak literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Yöntem
Deneysel olarak elde edilen sonuçları desteklemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla Gaussian 03W
(Frisch vd., 2004) ve GaussView 4.1.2 (Forresman ve Frisch, 1996) paket programları ile HF yöntemi
kullanılarak molekülün geometrisi teorik olarak belirlenmiştir. Yapının kimyasal kararlılığı için;
HOMO-LUMO, enerji aralığı, kimyasal sertlik, kimyasal yumuşaklık, elektronegatiflik, dipol moment
değerleri hem gaz fazında hem de çeşitli çözücü ortamlarında (benzen, ε = 2.3; aseton, ε = 20.49;
etanol, ε = 24.55; DMSO, ε = 46.7; su, ε = 78.35) hesaplandı. Molekülün MEP haritası, 100 ve 1000 K
sıcaklık aralığında termodinamik özellikleri incelenip, ısı sığası, entropi ve entalpi değerlerine karşı
sıcaklık grafikleri çizildi. Termodinamik parametre özelliklerinin sıcaklığa bağlı korelasyon
denklemleri oluşturuldu. Hesaplamaların tümünde baz seti olarak 6-31G(d,p) seçilmiştir. Son olarak,
incelen molekül için Hirshfeld yüzey analizi yapılmıştır.
F
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Şekil 2: (Z)-6-{[1,3-Dihidroksi-2-(hidroksimetil)propan-2-ilamino]metilen}-2-metoksi-4-{(E)-[3(triflorometil)fenil]diazenil}sikloheksa-2,4-dienon’un kimyasal diyagramı
Bulgular
[C19H20F3N3O5] Kristalinin Teorik Olarak İncelenmesi
X-ışını kırımından elde edilen atomik koordinatları içeren dosya Gaussian03W paket programına
başlangıç dosyası olarak girilip, gaz fazında optimize edilmiş *.log uzantılı dosya elde edilmiştir. Bu

dosyalardaki verilerden yararlanılarak teorik geometrik parametreler oluşturulmuştur ve deneysel
değerlerle karşılaştırılmıştır. Şekil 3 (a-b)’de bileşiğin X-ışını kırınım verileri yardımıyla elde edilen
çizimi ve optimize edilmiş görsel hali gösterilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 3: a) [C19H20F3N3O5] Kristalinin moleküler yapısına ait ORTEP-III diyagramı,
b) C19H20F3N3O5 Kristalinin optimize edilmiş moleküler yapısının GaussView görünümü
Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar
Kimyasal Parametreleri
Kimyasal Formül
Formül Ağırlığı (a.k.b.)
Sıcaklık (K)
Kristal Sistemi
Uzay Grubu
Birim Hücre Parametreleri
a, b, c (Å)
β (o)
Kristal Boyutları (mm)
Hacim, V(Å)3
Z
Soğurma katsayısı, μ (mm-1)
Hesaplanan Yoğunluk (Mg/m3)
Veri Toplama
Kırınım Toplanan Cihaz
Dalga Boyu (Å)
Veri Toplama Aralığı (o)
İndeks Aralığı
hmin, hmak
kmin, kmak
lmin, lmak
Kırınım Toplama Yöntemi
Ölçülen Yansıma
Bağımsız Yansıma
Gözlenen Yansıma
Soğurma Düzeltmesi
Tmin, Tmak
Rint
Verilerin Arıtılması
Yansıma Sayısı
Parametre Sayısı
R
wR
GooF (S)

C19H20F3N3O5
427.38
150
Monoklinik
P 21/c
16.4030(13), 10.3467(5), 11.4251(9)
100.052 (6)o
0.36 x 0.31 x 0.20
1909.3
4
0.13
1.487
Stoe IPDS-II difraktometre
0,71073 (MoKα)
1.8-27.3
-17, 20
-13, 13
-14, 14
w taraması
17660
4187
3278
İntegrasyon (X-RED32)
0.955, 0.972
0.028
3278
351
0.033
0.086
1.04

Molekülün deneysel ve gaz fazında seçilen optimize edilmiş geometrik bağ uzunluları, bağ açıları ve
torsiyon açı değerleri Tablo 2’de listelenmiştir. C19H20F3N3O5 Kristalinin X-ışını moleküler yapısından
alınan geometrisi, HF yöntemi ile 6-31G(d,p) baz seti kullanılarak optimize edilmiştir.
Teorik hesaplanan ve X-ışını kırınımından elde edilen moleküler geometrilerin bir bütün olarak
karşılaştırılmasında iki yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi bağ uzunluğu, bağ açısı ve torsiyon
açılarının karşılaştırılmasıdır. İkinci yöntem olarak ise, hesaplanan geometri ve X-ışını yapılarının üst
üste bindirilmesidir. Sırasıyla bu yöntemlerin uygulanmadan önce, teorik hesaplamaların gaz fazındaki
yalıtılmış tek bir molekülü, deneysel çalışmaların ise katı durumdaki kristalde diğer moleküllerle
etkileşim içinde olan bir molekülü temel aldığı unutulmamalıdır.
Tablo 2: C19H20F3N3O5 Kristaline ait seçilmiş deneysel ve optimize edilmiş geometrik parametreler
Parametreler
Bağ Uzunlukları (Å)
F1-C7
F2-C7
F3-C7
N1-N2
C7-C5
N1-C1
N2-C8
N3-C15
O1-C10
O1-C14
O2-C11
N3-C16
N3-H3N
O3-C17
O4-C19
O5-C18
Bağ Açıları (o)
F3-C7-F2
F3-C7-F1
F2-C7-F1
F3-C7-C5
F2-C7-C5
F1-C7-C5
C6-C1-N1
C2-C1-N1
N2-N1-C1
C10-O1-C14
C10-C9-C8
C9-C10-O1
C9-C10-C11
O1-C10-C11
C13-C8-N2
C13-C8-C9
N2-C8-C9
O2-C11-C12
N1-N2-C8
Torsiyon Açıları (o)
F3-C7-C5-C4
F2-C7-C5-C4
F1-C7-C5-C4
F3-C7-C5-C6
F2-C7-C5-C6
F1-C7-C5-C6
C5-C6-C1-N1
N1-C1-C2-C3
C6-C1-N1-N2
C2-C1-N1-N2
C1-N1-N2-C8
N1-N2-C8-C13
N1-N2-C8-C9

X-Işını Kırınımı

Hesaplanan (HF)
6-31G(d,p)

1.343(2)
1.336(2)
1.330(2)
1.264(2)
1.498(2)
1.426(2)
1.411(2)
1.291(2)
1.361(2)
1.419(2)
1.287(2)
1.466(2)
0.89(2)
1.429(1)
1.419(2)
1.414(2)

1.3425
1.3360
1.3291
1.2643
1.4976
1.4256
1.4113
1.2913
1.3605
1.4184
1.2807
1.4658
0.8908
1.4291
1.4188
1.4144

107.2(1)
106.2(1)
105.2(1)
113.1(1)
112.6(1)
112.8(1)
115.0(1)
125.0(1)
113.8(1)
117.3(1)
120.1(1)
126.2(1)
121.9(1)
111.9(1)
116.5(1)
120.2(1)
123.2(1)
123.4(1)
113.4(1)

107.1884
106.2112
105.1604
113.0578
112.5989
112.0738
114.9517
125.0329
113.8449
117.2976
120.0891
126.1958
121.8695
111.9275
116.5289
120.2348
123.2188
123.3626
113.4180

9.27(2)
-130.9(1)
110.73(2)
173.84(1)
52.16(2)
-66.16(2)
-179.18(1)
179.08(1)
-172.92(1)
9.12(2)
-178.75(1)
174.09(1)
-4.40(2)

-9.2721
-130.9446
110.7303
173.8415
52.1691
-66.1560
-179.1869
179.0968
-172.9266
9.1044
-178.75
174.0891
-4.387

Teorik olarak hesaplanan değerlerin deneysel olarak elde edilen değerlerle ne kadar uyum içerisinde
olduğunu anlamak ve kullanılan HF/6-31G(d,p) yöntemi ile bulunan sonuçların teorik ve deneysel

değerler arasında korelasyon grafikleri oluşturulmuştur. Korelasyon grafiği hesaplamada çizgisel
korelasyon değeri (R2), 1 değerine ne kadar yaklaşırsa grafikte karşılaştırılan parametreler o ölçüde
birbiri ile uyum içerisindedir.

Bağ Uzunluğu (Å)

Bağ Açısı (o)

Torsiyon Açısı (o)

Şekil 4: C19H20F3N3O5 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş bağ uzunluğu, bağ açısı ve
torsiyon açı değerleri arasındaki korelasyon grafikleri
C19H20F3N3O5 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş geometrik parametreler için
korelasyon değerleri bağ uzunlukları için 0.99999, bağ açıları için 0.99089 ve torsiyon açıları için
0.99001’dir. Sonuç olarak HF/6-31G(d,p) yönteminin deneysel değerlerle uyumlu olduğu
gözlenmektedir.
y = 0.99987 x + 6.67198x10−5 , 𝑅2 = 0.99999
y = 0.99997 x + 0.00418,
𝑅2 = 0.99089
y = 1.00007 x − 2.07974,
𝑅2 = 0.99001

(1)
(2)
(3)

Kuramsal olarak hesaplanan geometrik parametrelerin deneysel veriler ile uyumunu görebilmek için
elde edilen geometriler üst üste bindirme yöntemiyle hesaplanarak kare ortalama kök (KOK) 0.292 Å
bulunmuştur (Şekil 5). Bu sonuçlara göre kullanılan kuramsal yöntemin güvenilirliği ve doğru baz seti
seçimi ile elde edilen optimize geometri deneysel sonuçları başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

Şekil 5: C19H20F3N3O5 Kristali için X-ışını kırınımından elde edilen geometri ile (mavi) HF yöntemi
kullanarak belirlenen optimum (kırmızı) geometrilerin süperpozisyonunu gösteren çizim.
Mulliken Yük Analizi, Moleküler Elektrostatik Potansiyel ve Sınır Orbitalleri
Bu bölümde, [C19H20F3N3O5] kristalinin Mulliken yük dağılımları, moleküler elektrostatik potansiyel
yüzeyleri, sınır orbitalleri araştırılmıştır. Hesaplamalarda HF’nin sonuçları kullanılmıştır. Mulliken
atomik yük hesaplamaları kuantum kimyasal hesaplamalarında önemli rol oynar. Çalışmada
molekülün yük dağılım hesaplamaları HF/6-31G(d,p) temel setinde gerçekleştirilerek Tablo 3’de
listelenmiştir. Buna göre en negatif atom C8-C13 fenil halkasına bağlı oksijen (O2) olarak

gözlemlendi. Diğer flor, oksijen ve azot atomları da negatif olarak belirlenirken, en pozitif atom ise
C8-C13 fenil halkasındaki 7 numaralı karbon atomu olarak gözlemlendi.
Tablo 3: [C19H20F3N3O5] Molekülüne ait Mulliken yükleri (e)
Atom
F1
F2
F3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
O5
C1
C2
C3
C4

HF/6-31G(d,p)
-0.376127
-0.375313
-0.374136
-0.374968
-0.310085
-0.257835
-0.664769
-0.727074
-0.304471
-0.311867
-0.314437
0.210983
0.085708
0.002472
0.064477

Atom
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19

HF/6-31G(d,p)
-0.239087
0.095454
1.184547
0.143417
0.042817
0.321978
0.525812
-0.271868
0.094808
0.369534
0.483618
0.024020
0.418632
0.440687
0.393074

C19H20F3N3O5 Molekülüne ait atomların HF/6-31G(d,p) düzeyleri için elde edilmiş Mulliken kısmi
yüklerine karşılık gelen grafik Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6: C19H20F3N3O5 Molekülü için Mulliken kısmi yükleri (e)
[C19H20F3N3O5] Kristalinin moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) yüzeyi Şekil 7’de verilmiştir.
Moleküler elektrostatik potansiyel eş yüzey şekline bakıldığında negatif potansiyel bölgelerinin Xışını kırınım verilerini doğrulayacak şekilde moleküller arası etkileşmelerde alıcı veya verici olarak
hareket eden O atomları üzerinde yerleştiği görülmektedir. O1, O2 ve O3 atomları için sırasıyla 0.0769, -0.0751 ve -0.0299 a.k.b. bulunurken, pozitif olarak H3N, H3O ve H5O için ise sırasıyla
0.0426, 0.0513 ve 0.0242 a.k.b. olarak bulunmuştur.

Şekil 7: C19H20F3N3O5 Kristalinin MEP haritası görünümü

[C19H20F3N3O5] kristali için öncü orbitaller (HOMO, LUMO), Şekil 8’de gösterilmiştir. Kristalde
elektronlar tarafından işgal edilmiş 111 moleküler orbital vardır. En yüksek işgal edilmiş moleküler
orbital (HOMO) ve en düşük işgal edilmemiş moleküler orbital (LUMO) enerji değerleri sırasıyla 0.2596 ve 1.1710 eV olarak hesaplanmıştır.

Şekil 8: [C19H20F3N3O5] Kristalinin HOMO ve LUMO görünümü
HOMO ve LUMO enerji değerleri kullanılarak gaz fazı, benzen, aseton, etanol, DMSO ve su gibi
çözücü ortamlarında molekülün sınır yörünge enerjileri, iyonizasyon potansiyeli (I), elektron ilgisi (A),
kimyasal sertlik (), kimyasal yumuşaklık (S), dipol moment (μ) gibi elektronik yapı parametreleri
hesaplanarak Tablo 4’de verilmiştir. Molekülün stabilitesi ve reaktivitesi için kimyasal sertlik ve
kimyasal yumuşaklık önemli parametrelerdir. Sert moleküller büyük enerji değerlerine yumuşak
moleküller küçük enerji değerlerine sahiptir. Yumuşak moleküller elektronlarını bir reseptöre
kolaylıkla sunabildikleri için sert moleküllerden daha reaktiftir. Diğer moleküler parametrelerde bu
değerlerle ilişkilendirilebilmektedir. Buna göre elde edilen bileşiğin HOMO-LUMO değerlerinin
düşük olması reaksiyon aktivitesinin daha kolay olacağını göstermektedir. Dielektrik sabiti değeri
arttıkça HOMO LUMO enerji farkı ve kimyasal sertlik azalırken, dipol moment ve kimyasal
yumuşaklık değerleri artış göstermiştir.
Tablo 4: C19H20F3N3O5 Molekülü için hesaplanan enerjiler, sınır yörünge enerjileri, kimyasal sertlikler
ve dipol momentleri
HF ile 6-31G(d,p)
Gaz fazı (ε =1)

Benzen (ε = 2.3)

Aseton (ε = 20.49)

Etanol (ε = 24.55)

DMSO (ε = 46.7)

Su (ε = 78.35)

Etop . (Hartree)

-1567.080743

-1567.091704

-1567.104042

-1567.104387

-1567.105164

-1567.105250

EHOMO (eV)

-0.2596

-0.2630

-0.2672

-0.2673

-0.2676

-0.2677

ELUMO (eV)

1.7710

1.7183

1.6549

1.6533

1.6495

1.6479

E (eV)

2.0311

1.9813

1.9222

1.9206

1.9171

1.9156

A=- ELUMO (eV)

-1.7714

-1.7183

-1.6549

-1.6533

-1.6495

-1.6479

I=- EHOMO (eV)

0.2596

0.2630

0.2672

0.2673

0.2676

0.2677

=(I-A)/2 (eV)

1.0155

0.9907

0.9611

0.9603

0.9586

0.9578

S =1/2 (eV)-1

0.4923

0.5046

0.5202

0.5206

0.5215

0.5220

μ (D)

7.4179

8.0728

8.0729

8.0730

8.8004

8.8196

Termodinamik Özellikler
Termodinamik parametreler kimyasal süreçleri anlamada faydalıdır. HF, bu parametrelerin tahmin
edilmesi için iyi kurulmuş ve etkili bir araçtır. Titreşim analizine dayanarak statik termodinamik
0 (T)],
0 (T)]
0 (T)]
fonksiyonlar: Isı sığası [Cp,m
entropi [Sm
ve entalpi değişimleri [Hm
teorik harmonik

frekanslardan elde edilmiş ve Tablo 5’de listelenmiştir. Tablo 5’den görüleceği gibi, standart
termodinamik fonksiyonlar sıcaklık arttıkça moleküler titreşim yoğunluklarının artması nedeniyle 100
ile 1000 K arasındaki herhangi bir sıcaklıkta artmaktadır.
Tablo 5: C19H20F3N3O5 Molekülü için 100 ile 1000 K aralığındaki termodinamik parametreler
Sıcaklık (K)
100
200
200
298.15
400
500
600
700
800
900

Cop,m (Cal mol-1 K-1)
43.403
73.625
100.631
127.362
150.630
170.147
186.221
199.495
210.566

Som (Cal mol-1 K-1)
114.912
155.931
191.184
225.129
256.559
286.166
313.948
339.974
364.363

Hom (kCal mol-1)
2.797
8.889
17.642
29.474
43.602
59.871
77.914
97.419
118.137

1000

219.900

387.255

139.872

Isı sığası, entropi, entalpi ve sıcaklıklar arasındaki korelasyon denklemleri, kuadratik formüller ile
uyduruldu ve bu termodinamik özellikler için sırasıyla, 0.99949, 0.99978 ve 0.99975 olan ilgili
uydurma faktörleri (R2). Korelasyon grafikleri Şekil 9’da gösterilmiştir.
0 (T)
Cp,m
= 9.05283 + 0.35286T − 1.42546x10−4 T 2 , 𝑅2 = 0.99949
0 (T)
Sm
= 75.86154 + 0.41506T − 1.05866x10−4 T 2 , 𝑅2 = 0.99978
0 (T)
Hm
= −4.12472 + 0.04723T + 9.79945x10−5 T 2 , 𝑅2 = 0.99975

(4)
(5)
(6)

Şekil 9: C19H20F3N3O5 Molekülü için hesaplanan termodinamik özelliklerin sıcaklık ile ilişkisi
Hirshfeld Yüzey Analizi
Hirshfeld yüzey (HY) yöntemi, moleküller arası etkileşimleri, yüzey katkısı ve grafiksel gösterimler
oluşturma ve 2B parmak izi çizimleri oluşturma açısından nicelleştirmektedir (Mamatha vd., 2017:1).
Analiz için kristalografik bilgi dosyası (*.cif) girdi olarak kullanılmıştır. Hirshfeld yüzey analizi
moleküler kristallerde ambalaj modları ve moleküller arası etkileşimleri keşfetmek için etkili bir
araçtır, çünkü moleküllerarası etkileşimlerin ve kristalin bir ortamda moleküler şekillerin görsel bir
resmini sağlarlar. Farklı moleküller arası etkileşimlerin karakteristik özellikleri tanımlanabilir ve bu
özellikler, yüzeyden en yakın atom dış cephesine (de) veya iç yüzeylere (di) renk kodlama
mesafeleriyle açığa çıkarılabilir (Sivajeyanthi vd., 2017:220). Bu, mevcut farklı etkileşim türlerinin
görsel bir resmini verir ve bunların molekülden moleküle olan nispi katkılarını da yansıtır. Ayrıca, 2D
parmak izi grafikleri (FP), özellikle de FP’nin bir kristaldeki belirli atom-atom temaslarına ayrılması,
moleküllerarası kontakt tipleri hakkında niceliksel bir fikir sağlar. Hirshfeld yüzeyleri; dnorm (-60.6830
ve 1.5337 aralığında), di (0.6857 ve 2.8162 aralığında) ve de (0.6859 ve 2.6471 aralığında) üzerinde
haritalanmıştır. Moleküllerarası temas, moleküler Hirshfeld yüzeyleri üzerinde alışılmışın geleneksel

haritalanması ile vurgulanmakta ve Şekil 10’da gösterilmektedir. Yüzey üzerindeki kırmızı noktalar
(bölgeler) hidrojen bağlarını da içeren moleküllerarası etkileşimleri göstermektedir.

Şekil 10: C19H20F3N3O5 Molekülü için Hirshfeld yüzeylerinin dnorm, di ve de üzerinde haritalanması
Şekil 11’de C19H20F3N3O5 bileşiğine ait Hirshfeld yüzey analizinden elde edilen 2 boyutlu parmak izi
çizimleri görülmektedir. Hirshfeld yüzey analizinden, O…H, F…H, C…H ve H…H etkileşimlerinin,
toplam Hirshfeld bölgesinde sırasıyla %16.9, %22.1, %16 ve %31 oranlarında en göze çarpan
etkileşimler olduğu bulunmuştur.

Şekil 11: C19H20F3N3O5 Molekülü için Hirshfeld yüzey analizi yardımıyla iki boyutlu parmak izi
grafikleri
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kristal yapısı daha önceden çalışma grubumuz tarafından belirlenen molekülün kuramsal
hesaplamaları için başlangıç geometrisi olarak X-ışını kırınımından elde edilen koordinatlar
kullanılmıştır. Geometri optimizasyonu Hatree-Fock yöntemi kullanılarak yapıldı. Hesaplamalarla
elde edilen geometriler deneysel geometriyle karşılaştırıldığında aralarında iyi bir uyum olduğu
gözlenmiştir. Bu çalışmada; tek kristal X-ışını kırınım deneyi sonucunda elde edilen geometrik
parametrelerinin hesaplanan kuramsal sonuçlarla uyumunu incelemek için deneysel ve kuramsal
geometriler üst üste çakıştırılarak KOK değeri hesaplanmıştır. Böylelikle elde edilen KOK değeri ile
kuramsal sonuçların tek kristal X-ışını kırınım verilerini başarılı bir şekilde temsil ettiği söylenebilir.

Mulliken popülasyon analizi sonucunda çalışma kapsamındaki kristal incelendiğinde, O, F ve N
atomları diğer atomlara göre en negatif kısmi yüke sahiptir. MEP haritaları incelendiğinde ise en
negatif bölgelerin molekül içi hidrojen bağını doğrulayacak şekilde oksijen üzerinde yerelleştiği
görülmüştür. Mulliken popülasyon analizi ve MEP verilerine göre en negatif bölgeler kimyasal
tepkimeye yatkınlık gösteren bölgeleri işaret etmektedir. Sonuç olarak Mulliken popülasyon analizi ve
MEP sonuçları birbirlerini destekler yöndedir. Enerji diyagramında HOMO ve LUMO arasındaki
bölge band aralığı olarak bilinir ve bu aralıktaki enerji farkı, molekülün uyarılabilirliğinin bir
ölçüsüdür. Molekülün sınır yörüngemsileri arasındaki enerji farkı değeri 2.0311 eV olarak
belirlenmiştir. Mutlak sertlik derecesi ise, çeşitli elementlerin birbirleri ile yaptıkları bağların
uygunluğunu tanımlar. Bir atomun sertliği, komşu atomlardan kaynaklanan alanlara karşı nasıl
davranacağını belirler. Sert atomlar zor (iyonik), yumuşak atomlar ise kolay kutuplanır. İncelenen
molekülün sertlik değerine bakarsak 1.0155 eV bulunmuştur ve genel olarak yumuşak molekül olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada son olarak; incelen molekül için Hirshfeld yüzey analizleri yapılmış ve
molekülün iki boyutlu parmak izi grafikleri çizilmiş, moleküllerarası temaslar arasındaki nispi katkılar
arasındaki farklar gösterilmiştir. C19H20F3N3O5 bileşiği için O…H, F…H, C…H ve H…H
etkileşimlerinin, toplam Hirshfeld bölgesinde sırasıyla %16.9, %22.1, %16 ve %31 oranlarında en
göze çarpan etkileşim olduğu bulunmuştur.
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Abstract
The features of the Fe-Doped semi-insulating InP cathode has been carried out in a microplasma cell.
Plasma current and plasma emission intensities have been performed under different gas pressures and
cathode diameters D. It has been found that the microplasma cell has higher current value as
compared with the GaP cathode.In view of the fact that InP has very high electron mobility. Here we
report the microplasma cell which is governed by the semiconductor electrode. We show that the
image converter device is of a very high resolution and has the current value up to 10 -4 A. To get a
uniform plasma, we have performed our measurements in the Glow discharge mode.

1.
INTRODUCTION
InP is a compound semiconductor belongs to III-V group elements to be formed direct bandgap
semiconductor with a zinc blende crystal structure in the periodic table and used for Infrared detectors
in the near infrared region and is also used in the field of LEDs, optical communications and control
system, solar cells, especially for the high speed application such as fast electronic switching in the
optoelectronics. The interactions between plasma and semiconductor influence on the system
characteristics [1-4].

This study has been focused on the InP material and its application in the physical and material
science. III-V group semiconductor compound technology that dominates the field of optoelectronic
device application when compared to the II-VI group semiconductor materials. The performance of
the devices based on the III-V group materials is pretty good compared with materials based on AIIBVI semiconductors. For example, ZnS and ZnSe are not fully compatible with InP.
The semiconductor material under investigation is attractive because it can work at room temperature
and they have electronic and optical stability up to atmospheric pressure and applied voltage of 2500
Volt.
2.

EXPERIMENTAL

The present work deals with an experimental study about the properties of micro plasma cell at the
stable gas discharge conditions. Effect of cathode diameter D and interelectrode distance d on the
optical and electrical properties of InP in the case of different infrared illumination intensities have
been studied in the micro plasma cell. Current-voltage characteristics (CVCs) have been determined
using a multimeter.
Figure 1 shows a schematic diagram of the parallel plate dc micro plasma cell. The device consists of
two electrodes made of InP semiconductor and SnO2 evaporated glass disc. The electrode used as a
cathode has a large diameter, large resistivity and thickness of 1 mm while the electrode used as an
anode has 1 mm thickness and very low and negligible resistance to compared with that of the
cathode.

Fig. 1a. micro plasma cell which is the main part of IR image converters. 1. light source, 2. Si filter,
3. IR light beam, 4. semi transparent Au contact, 5.InP, 6. Micro plasma cell, 7. Mica foil, 8. UVvisible light beam, 9. Transparent conductive SnO2 contact, 10. flat glass disc.

Fig. 1b. Photo of the microplasma system with InP.

3.

RESULT AND DISCUSSION

The infrared absorption of semiconductors has been a topic of research for almost as long as the topic
of semiconductors itself. Effect of IR illumination on the optical and electrical properties of InP
electrode is presented in Figure 2. As can be seen from the Figure, the InP electrode is optically
sensitive to IR illumination at lower d values such as d = 50 m . These results prove that InP is
suitable for IR detector application for specific pressure regimes. The investigations have shown that
the optical response of InP can be efficiently controlled by the micro plasma cell in the case of optimal
parameter range.
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Figure 2. (a,b) The CVCs of microplasma cell under dark, weak L1 and strong L3 Infrared
illuminations with respect to different cathode diameters (9-18 mm) a) for 50 m Torr and b) for 100
m
4.

CONCLUSION

In this study, our motivation focused on the features of the micro plasma cell with InP cathode since it
has growing potential importance in physics and engineering there does not exist enough information
in the field of plasma-semiconductor systems and their optoelectronic application under different gas
discharge parameters. Experiments we have conducted on gas discharge cells with InP electrode
shows that the system characteristics are strongly dependent on both the semiconducting electrode and
the plasma parameters. At the same time, IR sensitivity is strongly influenced by pressure variation.
Semiconductor material and its physical properties also influence on the CVCs when excited by IR
illumination.
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Özet
Günümüzde, enerji ihtiyacının karşılanması maksadıyla rüzgâr türbinleri yaygın kullanım alanı
bulmaktadır. Rüzgâr türbininin tasarımında da kanat profili seçimi büyük önem arz etmektedir. Rüzgâr
türbini kanat profili seçiminde göz önüne alınacak en önemli aerodinamik performans parametreleri
CL kaldırma katsayısı ve CD sürükleme katsayısıdır. Kanat performansının ölçümünde CL/CD oranı
kullanılmaktadır. Farklı hücum açılarında ve rüzgâr hızlarında CL/CD oranı değişim göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı; düşük güçlü bir rüzgâr türbininde kullanılması öngörülen S833 kanat profilinde
yüzey pürüzlülüğü, hücum açısı ve rüzgâr hızı parametrelerinin aerodinamik performansa etki
değerlerini ve parametreler arası etkileşimi tespit etmektir. Yapılan çalışmada Ulusal Yenilenebilir
Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından geliştirilmiş olan S833 kanat profili kullanılmıştır. Üç boyutlu
yazıcı kullanılarak üretilen kanat profili ses altı rüzgâr tünelinde performans testlerine tabi tutulmuştur.
Daha sonra aynı kanat profilinin yüzey kalitesi değiştirilerek rüzgâr tünelinde aynı şartlar altında
testleri yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğünün kanat performansına etkisini ortaya koyabilmek için 2 k
faktöriyel (2 seviyeli tam faktöriyel tasarım) deney tasarımı modelinden faydalanılmıştır. Yapılan
analiz sonucunda CL/CD oranı üzerinde en etkili olan parametre yüzey pürüzlülüğü faktörüdür. İkinci
öneme sahip olan parametrenin "ikili faktör etkileşimi" (Hücum Açısı-Yüzey Pürüzlülüğü Etkileşimi:
Yüzey kalitesinin artması ile birlikte hücum açısındaki pozitif yönlü artış C L/CD oranını 2 kat
etkilemektedir.) olduğu belirlenmiştir. Elde edilen diğer analiz sonuçları çalışmada verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: S833 Kanat Profili, CL/CD oranı, 2k Faktöriyel Tasarım, Aerodinamik Performans,
Yüzey Pürüzlülüğü

Determination of Parameters Affecting Aerodynamic Performance in S833
Airfoil

Abstract
Wind turbines are widely used to supply energy needs today. The selection of the airfoil is also of
great importance in the design of the wind turbine. The most important aerodynamic performance
parameters to be considered in selecting the wind turbine blade profile are the C L lift coefficient and
the CD drag coefficient. The CL/CD ratio is used to measure the wing performance. CL/CD ratio changes
at different attack angels and at wind speeds. The purpose of this study is; in the S833 airfoil, which is
intended to be used in a low-power wind turbine, to determine the influence values of the parameters
of surface roughness, attack angle and wind speed on aerodynamic performance and interaction
between the parameters. In this study, it was used the S833 airfoil developed by the National
Renewable Energy Laboratory (NREL). The airfoil produced using the three-dimensional printer has
undergone performance tests in subsonic wind tunnel. Afterwards, the surface quality of the same
airfoil was changed and tested under the same conditions in the wind tunnel. A 2k factorial (2 level full
factorial design) experimental design model was used to demonstrate the effect of surface roughness
on wing performance. The most effective parameter on the CL/CD ratio as a result of the analysis made
is the surface roughness factor. The second most important effective parameter was determined to be
the "binary factor interaction" (Attack Angle-Surface Roughness Interaction: Positive increase in
attack angle with increasing surface quality affects CL/CD ratio twice.). The other analytical results
obtained are given in the study.
Key words: S833 Airfoil, CL/CD ratio, 2k Factorial Design, Aerodynamic Performance, Surface
Roughness

GİRİŞ
Rüzgâr türbinlerin en verimli şekilde çalışmasını sağlayacak birinci derecede önemli faktör; türbin
tasarımında kullanılacak kanat profili şeklidir. Tasarım aşaması tamamlanan bir rüzgâr türbininin
kullanım ömrü boyunca en verimli şekilde çalışabilmesi için çalışma şartlarında karşı karşıya kalacağı
koşulların da göz önüne alınması gerekmektedir. Çevresel etkiler (böceklerin yapışması, toz, kir,
buzlanma, korozyon vb.) nedeniyle türbin kanat profillerinin yüzeyinde bozulmalar ve pürüzler
oluşmaktadır. Yüzeylerde oluşan bozulmalar türbin performansında düşüş yaşanmasına neden
olmaktadır. Kanat profili performansına etkili olan parametrelerin belirlenmesine yönelik literatürde
yapılan birçok çalışma bulunmaktadır.
DU 95-W-180 kanat profilinin sayısal ve deneysel olarak profilin farklı konumlarındaki 0,03 mm ile 2
mm arasındaki yüzey pürüzlülük değerlerinde CL ve CD katsayılarının değişimine etkisi incelenmiştir.
(Li vd., 2010:10.1109)
NACA 63-415 kanat profilinin aerodinamik performansı, pürüzsüz yüzey şartlarında incelendiğinde
sayısal ve deneysel sonuçların tutarlılık gösterdiği belirlenmiştir. Pürüzlülüğe karşı kanat profili
hücum kenarının üst yüzeyi ilk yarısının, firar kenarı bölgesine oranla daha hassas olduğu sonucuna
varılmıştır. (Ren vd., 2009:102)
Yatay rüzgâr türbin kanatlarındaki yüzey pürüzlülüğünün aerodinamik performansa etkileri
değerlendirildiğinde; çevresel etkiler örneğin kum fırtınaları veya kanat yüzeylerindeki buzlanma,
kanat yüzey kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Sayısal simülasyon ve deneysel çalışma
sonuçlarına göre zorlu ortam şartlarında çalışan rüzgâr türbinlerinin performans iyileştirmelerine ışık
tutacak bir yol haritası ortaya koymaya yönelik incelemeler yapılmıştır. (Zidane vd., 2016:10.1002)
Gerçek çalışma şartlarında oluşabilecek yüzey pürüzlülük etkilerinin NACA 63-418 kanat profili
performansına etkileri rüzgâr tünelinde modellenerek araştırılmıştır. Türbin kanat yüzeylerine yapışan
böcek kalıntıları ve kanat yüzeylerinde oluşan bozulmalar nedeniyle oluşan pürüzlülük karakterize
edilmiştir. (Ehrmann vd., 2017:10669)
E387 kanat profili üzerindeki viskoz ve türbülanslı akış sayısal olarak simüle edilerek, pürüzlülüğün
tahrip edici etkisini azaltmak için çeşitli pürüzlülük konfigürasyonları incelenmiştir. Hücum kenarına
doğru kayan pürüzlülük etkileri, bu bölgenin türbülanslı akış içinde yer alması nedeniyle ihmal
edilebilir. Ayrıca kritik bir pürüzlülük yüksekliğinden itibaren aerodinamik performans
etkilenmemektedir. (Jafari vd., 2017:273)
Rüzgâr türbini kanatlarının belirli bölümlerinde oluşan yüzey kirliliğinin performansa etkisi NACA 6
serisi profil üzerinde incelenmiştir. Zik zak pürüzlülük ve şerit bant pürüzlülüğün etkilerinin, dağınık
pürüzlülüğün etkilerinden daha az olduğu ortaya koyulmuştur. (Soltani vd., 2011:349)
Rüzgâr türbini kanat profillerinde yağmur ve yüzey özelliklerinin performans üzerine etkileri nümerik
olarak incelenmiştir. Kanat profilinin yüzeyini kaplayacak kadar çok miktarda olan yağışların
performansta az etki yaptığı, düşük sıklıklarda ki yağışların ise performansı değiştirdiği tespit
edilmiştir. (Cohan ve Arastoopour, 2016:46)
Rüzgâr türbin kanatlarında oluşan yüzey pürüzlülüğünün akış alanına ve güç üretimine etkisi
incelenmiştir. Pürüzlülüğün güç üretimi üzerindeki etkilerini hafifletmek için çözümler verilmiştir.
(Sagol vd., 2013:514)
DU 96-W-180 kanat profilinin hücum kenarında meydana gelen aşınmanın aerodinamik performansa
etkisi rüzgâr tüneli testleri ile araştırılmıştır. Hücum kenarı üzerindeki aşınmanın türü ve şiddeti
değiştirilerek performansa etkisi test edilmiştir. Özellikle hücum açısının yüksek değerlerinde
kaldırma katsayısında önemli bir düşüş gözlemlenmiştir. (Sareen vd., 2014:1531)
Buzlanma, böcek birikimi ve büyük miktarda kum ve su damlacıkları taşıyan rüzgârın türbin
kanadında meydana getirdiği aşınma ve pürüzlülük etkilerinin türbin performansına etkileri
incelenmiştir. Yüzey mühendisliği yönünden bu etkileri ortadan kaldıracak veya en aza indirmeye
yönelik yapılan çalışmalar ortaya koyulmuştur. (Dalili vd., 2009:428)
Pürüzlülüğün yanında aerodinamik performansa etki eden farklı parametrelerde bulunmaktadır. Farklı
parametrelerin etkilerinin süreç performansı üzerindeki etkilerini araştırmak ve iyileştirmek için
istatistiksel temelli deney tasarımı teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada olduğu gibi iki ya
da daha fazla faktörün ele alındığı problemlerde faktöriyel deney tasarımı güçlü bir teknik olarak
karşımıza çıkar. Bir faktöriyel deneyde her tekrar tamamlandığında tüm faktörlerin tüm seviyelerine
ilişkin olası kombinasyonların tamamı incelenir. Bir faktörün etkisi, faktör seviyesindeki değişimin

yanıtta ürettiği değişim olarak tanımlanır. Buna ana etki denir. Faktöriyel deneyler değişkenler
arasındaki etkileşimi tespit etmenin tek yoludur. (Montgomery vd., 2012:360)
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada düşük güçlü bir rüzgâr türbininde kullanılması öngörülen Ulusal Yenilenebilir Enerji
Laboratuvarı (NREL) tarafından geliştirilmiş S833 kanat profili kullanılmıştır. Kanat profilinin
çalışma şartlarında maruz kaldığı kirlenmeyi modellemek için kanat profilinin tüm yüzeyi 2 mm
kalınlığında kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. Pürüzlü ve pürüzsüz kanat profilleri aynı şartlar
altında ses altı rüzgâr tünelinde iki farklı rüzgâr hızı ve iki farklı hücum açısında testlere tabi
tutulmuştur. Elde edilen veriler ışığında 2 seviyeli tam faktöriyel deney tasarımı modelinden
faydalanarak yüzey pürüzlülüğü, hücum açısı ve rüzgâr hızı parametrelerinin aerodinamik
performansa etki değerleri ve parametreler arası etkileşim tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kanat Profilleri Aerodinamik Performans Büyüklükleri
Kanat profillerinin çeşitli amaçlar için geliştirilen çok farklı şekil ve boyutları olması nedeniyle
yapılacak karşılaştırma ve değerlendirmelerde boyutsuz katsayılar dikkate alınmaktadır. (Yükselen,
2012:Böl.5)
Kanat profillerinin performans değerlendirmesinde dikkate alınan boyutsuz kaldırma (CL) ve
sürükleme (CD) katsayıları iki boyutlu olarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. Boyutsuz olarak bu
katsayılar hesaplandıktan sonra karşılaştırmalarda CL/CD oranı pratik olarak kullanılabilir. (Yükselen,
2012:Böl.5)
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S833 Kanat Profilinin Modellenmesi ve Üretimi
Deneysel çalışmalarda kullanılacak olan S833 kanat profili 200 mm x 200 mm ebatlarında, NREL
(Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı) tarafından geliştirilmiş koordinatlar kullanılarak, bilgisayar
ortamında modellenmiş ve Fortus 250 MC 3D Printer ile ABS malzemeden üretilmiştir.

Şekil 1: Üretimi Tamamlanan Kanat Profili

Rüzgâr Türbini ve 3’lü Balansör
Deneysel çalışmalar, 37 m/s maksimum rüzgâr hızı kapasitesinde, 30x30x60 cm test
kabini ölçüsüne sahip TecQuipment AF 100 ses altı rüzgâr türbininde yapılmış, yük
ölçümleri için 3 komponentli (Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvveti ve Yunuslama
Momenti
ölçebilen) balansör
kullanılmıştır.

Şekil 2: Rüzgâr Tüneli

Şekil 3: Üç Komponentli Balansör ve Kanat Profilinin Test Kabini İçerisine Yerleşimi
TEST SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Deneylerde üretimi yapılan kanat profili 2 farklı hızda ve 2 farklı hücum açısında
öncelikle yüzey işlemi yapılmadan test edilmiş ve daha sonra yüzey pürüzlülüğünü
simüle eden 2 mm kalınlığında kaplama malzemesi kanat yüzeyine uygulanarak aynı
koşullarda testler tekrarlanmıştır.

Şekil 4: Kanat Profili Yüzeyine Uygulanan Kaplama İşlemi

Testlerde hız değeri olarak rüzgâr tünelinin maksimum hızı olan 37 m/s ve çalışma
koşullarına yakın 10 m/s seçilmiştir. Hücum açısı olarak denemeler sonucunda
aerodinamik performansın en yüksek olduğu 12° ve karşılaştırma açısından düşük bir
hücum açısı değeri olan 5° seçilmiştir. Seçilen faktörlerin düzeylerine ait bilgiler
Tablo 1’de verilmektedir. Deneylere başlamadan önce Tablo 2’de verilen deney
tasarımı matrisi, kodlama yöntemi kullanılarak Minitab 18.0 istatistik yazılım
programı yardımıyla oluşturulmuştur. Deneylerde kaldırma, sürükleme kuvvetleri
VDAS programı ile toplanarak, CL kaldırma (taşıma) katsayısı, CD sürükleme katsayısı
ve CL/CD oranı hesaplanmıştır.

Tablo 1: Faktörler ve düzeyleri
Faktörler
A
B
C

Açıklama
Rüzgâr hızı
Hücum açısı
Yüzey Pürüzlülüğü

Alt Seviye
10 m/s
5°
Temiz Yüzey

Üst Seviye
37 m/s
12°
Kaplamalı Yüzey

Tablo 2: Tam Faktöriyel Deney Tasarımı Matrisi
Deney Sayısı
1
2
3
4
5
6
7
8

A
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1

Faktörler ve Seviyeleri
B
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1

C
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1

Minitab 18.0 programı kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda kurulan deney tasarımı matrisine
göre; α=0,17 anlamlılık (güven) düzeyinde pareto grafiği oluşturulmuştur. Ana faktörler ve ikili/üçlü
etkileşimler için oluşturulan pareto grafiği analizinde 0,17 anlamlılık düzeyindeki eşik değer olan
1,798 çizgisini geçen faktörler kanat performansını en çok etkileyen faktörlerdir. Grafikten de
görüleceği gibi birinci öneme sahip faktör yüzey pürüzlülüğü iken, ikinci öneme sahip faktör hücum
açısı-yüzey pürüzlülüğü ikili etkileşimi, üçüncü öneme sahip faktör ise hücum açısıdır.

Şekil 5: Faktör etkilerini gösteren pareto grafiği
Ana faktörlerin yanıt (kanat performansı) üzerindeki etkilerinin grafikleri aşağıda verilmiştir.
Performans üzerinde etkisi araştırılan bu faktörlerden birincisi olan rüzgâr hızı parametresinin artışıyla
performansta az miktarda düşüş, ikinci parametre olan hücum açısının artışıyla performansta artış, son
parametre olan yüzey pürüzlülüğü değerinde meydana gelen artışla birlikte ise performansta kayda
değer oranda düşüş gözlenmektedir.

Şekil 6: Ana faktörlerin performans üzerindeki etki grafikleri
Yüzey pürüzlülüğü-hücum açısı ikili etkileşiminin üç boyutlu yüzey grafiği incelendiğinde
aralarındaki etkileşimin etkisi CL/CD yanıt fonksiyonu üzerinde kavis oluşturacak şekilde düzlemi
bükmektedir. Bu durum yüzey pürüzlülüğü ve hücum açısı ikili etkileşiminin performans üzerinde
etkili ikili faktör etkileşimi olduğunu göstermektedir.

Surface Plot of CL/CD vs Yüzey Pürüzlülüğü; Hücum Açısı
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Şekil 7: Yüzey pürüzlülüğü-hücum açısı etkileşiminin kanat performansına etkisinin üç boyutlu yüzey
grafiği
Yüksek yüzey pürüzlülüğü değerinde hücum açısında meydana gelen artış kanat performansını çok
fazla değiştirmezken, düşük yüzey pürüzlülüğü değerinde hücum açısının artması performansı
yaklaşık iki kat (performansta artış) etkilemektedir. Diğer ikili etkileşimler; hız-hücum açısı ve hızyüzey pürüzlülüğü arasında belirgin bir etkileşim bulunmadığı pareto grafiğinde görülmektedir.
Regresyon ve Varyans Analizi Sonuçları:
Çoklu regresyon analizinde; deneyler sonucunda her bir parametrenin iki düzeyi için elde edilen 8
değer (23 tam faktöriyel) kullanılarak geriye doğru çıkarma metodu kullanılmıştır. Regresyon
analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi fonksiyonel olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle
tanımlayabilmek amaçlanmaktadır. (Hamzaçebi ve Kutay, 2003:7)
İlk aşamada bütün ana parametreler, parametrelerin ikili etkileşimleri ve üçünün beraber neden olduğu
etkileşim modele katılmış, α=0,17 anlamlılık (güven) düzeyinde adım adım gerçekleştirilen analizde
her bir faktör için belirlenen p olasılık değerlerine göre; kanat performansı üzerinde en etkili
parametrenin (p=0,006<0,17) yüzey pürüzlülüğü faktörü olduğu, ikinci öneme sahip faktörün ise
hücum açısı-yüzey pürüzlülüğü ikili etkileşiminin (p=0,022<0,17) olduğu tespit edilmiştir. Analizde
en düşük öneme sahip faktörün hız değeri olduğu görülmektedir. Kurulan modelin değişkenler arası
ilişkiyi (CL/CD oranındaki değişimi) açıklama oranı (regresyon belirleme katsayısı) R2=%96,79
(R2 (düzeltilmiş)=%92,52) olarak gerçekleşmiştir. Regresyon analizi sonuçları Tablo 3’de
sunulmuştur.
Tablo 3: Çoklu regresyon analizi sonuçları
-----Step 1----Coef

-----Step 2----P

Coef

P

Constant

2,273

2,273

Hız

-0,260

0,155

-0,260

0,166

Hücum Açısı

0,590

0,037

0,590

0,026

Yüzey Pürüzlülüğü

-1,020

0,013

-1,020

0,006

Hücum Açısı*Yüzey Pürüzlülüğü

-0,628

0,033

-0,628

0,022

Hız*Hücum Açısı*Yüzey Pürüzlülüğü

-0,185

0,253

0,329014

0,404269

R-sq

98,58%

96,79%

R-sq(adj)

95,04%

92,52%

R-sq(pred)

77,34%

77,20%

S

Regresyon analizi sonuçlarına göre tespit edilen her bir değişkenin α=0,17 anlamlılık düzeyinde
modele katkılarının anlamlılığının analizi için varyans (anova) analizi gerçekleştirilmiştir. Varyans
analizi sonuçları Tablo 4’ de sunulmuştur. Modelin faktörler için anlamlılık seviyesi p=0,014 ve F test
istatistiği 22,64 olarak bulunmuştur. Modeli oluşturan tüm faktörlerin model için anlamlılık seviyesi
aynı şekilde incelendiğinde modelden çıkarılması gereken faktör bulunmamaktadır. İkili etkileşimler
için p=0,022 ve F test istatistiği 19,27 olarak elde edilmiştir.
Tablo 4: Varyans analizi sonuçları
Source

DF

Adj SS

Adj MS

F-Value

P-Value

Model

4

14,7989

3,6997

22,64

0,014

Linear

3

11,6488

3,8829

23,76

0,014

Hız

1

0,5408

0,5408

3,31

0,166

Hücum Açısı

1

2,7848

2,7848

17,04

0,026

Yüzey Pürüzlülüğü

1

8,3232

8,3232

50,93

0,006

1

3,1500

3,1500

19,27

0,022

1

3,1500

3,1500

19,27

0,022

Error

3

0,4903

0,1634

Total

7

15,2892

2-Way Interactions
Hücum Açısı*Yüzey Pürüzlülüğü

Regresyon eşitliğinin katsayılarının belirlenmesi amacıyla t-testi uygulanmıştır. T-testi sonuçları ve
elde edilen katsayılar Tablo 5’de sunulmuştur. Modelde yer alan faktörlere ait etkiler burada
görülmektedir. Etki değerlerinden pozitif işaretli olanlar (hücum açısı ana faktörü) performansa
olumlu etki ederken, negatif işaretli olanlar (yüzey pürüzlülüğü ana faktörü, hücum açısı-yüzey
pürüzlülüğü ikili etkileşimi, rüzgâr hızı ana faktörü) performansı düşürmektedir. Yapılan analizlerde
performansta etkili olduğu tespit edilen faktörleri içeren regresyon eşitliği elde edilmiştir.
Tablo 5: T-testi sonuçları ve regresyon eşitliği katsayıları
Term

Effect

Constant

Coef

SE Coef

T-Value

P-Value

2,273

0,143

15,90

0,001

VIF

Hız

-0,520

-0,260

0,143

-1,82

0,166

1,00

Hücum Açısı

1,180

0,590

0,143

4,13

0,026

1,00

Yüzey Pürüzlülüğü

-2,040

-1,020

0,143

-7,14

0,006

1,00

Hücum Açısı*Yüzey Pürüzlülüğü

-1,255

-0,627

0,143

-4,39

0,022

1,00

Regresyon Eşitliği:
CL/CD

=

2,273 - 0,260 Hız + 0,590 Hücum Açısı - 1,020 Yüzey Pürüzlülüğü
- 0,627 Hücum Açısı*Yüzey Pürüzlülüğü

Doğrulama Deneyi
Elde edilen regresyon eşitliğinin doğruluğunun kontrolü için doğrulama deneyi gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle seçilen üç parametre değeri için (hız, hücum açısı, yüzey pürüzlülüğü) elde edilmiş olan
regresyon eşitliğine göre CL/CD oranı ile ilgili tahminler yapılmıştır.
Tablo 6: Tahmin değerleri ve sonuçları
Variable

Setting

Hız

-1

Hücum Açısı

0

Yüzey Pürüzlülüğü

1

Fit

SE Fit

1,5125

0,247563

95% CI

95% PI

(0,724644; 2,30036)

(0,0038700; 3,02113)

Yapılan tahmin sonucunda CL/CD oranı regresyon eşitliği kullanılarak 1,5125 olarak elde edilmiştir.
Regresyon eşitliğinin CL/CD oranındaki değişimi açıklama oranı %92,52 olarak elde edildiğinden,
tahmin edilen değerin deneysel sonuçlardan elde edilen verilerden yaklaşık olarak %7,48 sapması
beklenmektedir. Tahmin sonucunun deneysel veriler ile uyumlu olduğu ve bulunan değerlerin
regresyon eşitliğinin parametreler arası değişkenliği açıklama oranı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.
Sonuçlar
Bu çalışmada, S833 kanat profilinde yüzey pürüzlülüğü, hücum açısı ve rüzgâr hızı parametrelerinin
aerodinamik performansa etki değerleri ve parametreler arası etkileşimi tespit edebilmek için yapılan
tam faktöriyel deney tasarımı planına uygun olarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Minitab
18.0 programında analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
1. α=0,17 güven düzeyinde regresyon modelinin CL/CD oranındaki değişikliği açıklama oranı %92,52
olarak elde edilmiştir.
2. Kanat performansı üzerinde en etkili parametre yüzey pürüzlülüğüdür.
3. Performans üzerinde ikinci en etkili faktör hücum açısı-yüzey pürüzlülüğü ikili faktör
etkileşimidir.
4. Hücum açısı performans üzerinde etkili üçüncü öneme sahip faktördür.
5. Performans üzerinde en az etkiye sahip faktör rüzgâr hızıdır.
6. Diğer faktörlerin; rüzgâr hızı-hücum açısı-yüzey pürüzlülüğü üçlü etkileşimi, rüzgâr hızı-yüzey
pürüzlülüğü ikili etkileşimi, rüzgâr hızı-hücum açısı ikili etkileşiminin sonuç değişkeni üzerinde
anlamlı etkileri yoktur.
7. Rüzgâr hızındaki artışın her iki kanat profili yüzey durumunda da performansı düşürdüğü, hücum
açısındaki artışın performansı arttırdığı, yüzey pürüzlülüğündeki artışın ise performansı en olumsuz
etkileyen parametre olduğu, yüksek rüzgâr hızı ve hücum açısı değerlerinde dört kat seviyelerine kadar
performans kaybı yaşandığı belirlenmiştir.
8. Rüzgâr hızı-hücum açısı ve rüzgâr hızı-yüzey pürüzlülüğü ikili etkileşimlerinde faktörler arasında
belirgin bir etkileşim bulunmamaktadır. Hücum açısı-yüzey pürüzlülüğü ikili etkileşiminde ise artan
hücum açısı ile yüzey kalitesinde meydana gelen iyileşme yaklaşık iki kat oranında performans artışı
sağlamaktadır.

9. Değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan regresyon modelinin doğruluğunun kontrolü için
yapılan doğrulama deneyinde %7,48 sapma (modelin açıklama oranı %92,52) ile tahmin değer
aralıkları içerisinde (%95 güven aralığında beklenen değer aralığı 0,724644; 2,30036) değerler elde
edilmiştir.
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Abstract
Schiff bases are important class of organic compounds. Schiff bases have been playing an important
role in the development of coordination chemistry related to catalysis and enzymatic reactions,
magnetism and molecular architectures. In this study, the molecular geometry from X-ray experiment
in the ground state has been compared using the Hartree-Fock (HF) theory (B3LYP) method using the
6-31G(d,p) basis set. The energetic behaviour of the compound in solvent media (benzene, ethanol,
acetone and water) was examined using the B3LYP method with the 6-31G(d,p) basis set by applying
the on sagerand the polarizable continuum model (PCM). In addition, the dipole moment, molecular
electrostatic potential (MEP) and frontier molecular orbital energies were investigated. Besides,
thermodynamic properties (heat capacity, entropy and enthalpy) of the 4-(2-hydroxyphenyl
iminomethylene)phenol compound at different temperatures were calculated. Apart from these, the
Hirshfeld surface analysis of the compound was investigated using the same base set. All theoretical
structure Gaussian 03W and GausView 4.1.2 interface programs were used in the analysis. In addition,
the Hirshfeld surface analysis of your compound was investigated using the Crystal Explorer 17
program.
Keywords: Schiff base, MEP, Hirshfeld surface analysis, Termodynamic parameters

Hartree-Fock Yöntemi ile 4-(2-Hidroksifeniliminometilen)fenol Bileşiğinin
Teoriksel Karakterizasyonu
Özet
Schiff bazları, organik bileşiklerin önemli sınıfıdır. Schiff bazları; kataliz ve enzimatik reaksiyonlar,
manyetizm ve moleküler mimariler ile ilgili koordinasyon kimyasının geliştirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Bu çalışmada, X-ışını deneyinden elde edilen moleküler geometri, 6-31G(d,p) temel
seti kullanılarak Hartree-Fock (HF) teorisi (B3LYP) yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bileşiğin
çözücü (benzen, etanol, aseton ve su) ortamındaki enerjik davranışı, polarize edilebilir süreklilik
modeli (PCM) uygulanarak 6-31G(d,p) bazlı B3LYP yöntemi kullanılarak incelendi. Ek olarak, dipol
momenti, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır moleküler yörünge enerjileri araştırıldı.
Ayrıca, farklı sıcaklıklarda 4-(2-hidroksifeniliminometilen)fenol bileşiğinin termodinamik özellikleri
(ısı kapasitesi, entropi ve entalpi) hesaplanmıştır. Bunların dışında aynı baz seti kullanılarak bileşiğin
Hirshfeld yüzey analizi incelenmiştir. Tüm teorik yapı analizlerinde Gaussian 03W ve GausView 4.1.2
ara yüz programları kullanılmıştır. Ayrıca bileşiğin Hirshfeld yüzey analizi Crystal Explorer 17
programı kullanılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, MEP, Hirshfeld yüzey analizi, Termodinamik parametreler

GİRİŞ
Schiff bazlar ilk defa H. Schiff tarafından 1869 yılında sentezlemiştir. Schiff bazları R1CH=NR2
genel formülüyle gösterilmektedir. Koordinasyon kimyasında ligand olarak kullanılan ve C=N grubu
içeren bileşikler R1 ve R2 aril veya alkil sübstütientleridir. Schiff bazları iyi bir azot donör ligandı
(>C=N-) olarak da bilinmektedir. Bu ligandlar koordinasyon bileşiğinin oluşumu sırasında metal
iyonuna bir veya daha çok elektron çifti vermektedir. Schiff bazlarının ağır metallerle oldukça kararlı
kompleksler oluşturabilmesi için azometin grubuna mümkün olduğu kadar yakın ve yer değiştirebilir
hidrojen atomuna sahip ikinci bir fonksiyonel grubun bulunması gereklidir (Schiff, 1869:1; Özbülbül,
2016:5). Bu çalışmada, daha önceden çalışma grubumuzca sentezlenen ve yapısı X-ışınları kırınımı
yöntemiyle incelenen Schiff bazı içeren bileşiğin yapısı (Ersanlı vd., 2004:389) kuantum mekaniksel
yöntemlerle aydınlatılarak literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Yöntem
Deneysel olarak elde edilen sonuçları desteklemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla Gaussian 03W
(Frisch vd., 2004) ve GaussView 4.1.2 (Forresman ve Frisch, 1996) paket programları ile HF yöntemi
kullanılarak molekülün geometrisi teorik olarak belirlenmiştir. Yapının kimyasal kararlılığı için;
HOMO-LUMO, enerji aralığı, kimyasal sertlik, kimyasal yumuşaklık, elektronegatiflik, dipol moment
değerleri hem gaz fazında hem de çeşitli çözücü ortamlarında (benzen, ε = 2.3; aseton, ε = 20.49;
etanol, ε = 24.55; su, ε = 78.35) hesaplandı. Molekülün MEP haritası, 100 ve 1000 K sıcaklık
aralığında termodinamik özellikleri incelenip, ısı sığası, entropi ve entalpi değerlerine karşı sıcaklık
grafikleri çizildi. Termodinamik parametre özelliklerinin sıcaklığa bağlı korelasyon denklemleri
oluşturuldu. Hesaplamaların tümünde baz seti olarak 6-31G(d,p) seçilmiştir. Son olarak, incelen
molekül için Hirshfeld yüzey analizi yapılmıştır.

HO

N

C
H

OH

Şekil 1: 4-[(2-Hidroksifenilimino)metil]fenol’un kimyasal diyagramı
Bulgular
[C13H11NO2] Kristalinin Teorik Olarak İncelenmesi
X-ışını kırımından elde edilen atomik koordinatları içeren dosya Gaussian03W paket programına
başlangıç dosyası olarak girilip, gaz fazında optimize edilmiş *.log uzantılı dosya elde edilmiştir. Bu
dosyalardaki verilerden yararlanılarak teorik geometrik parametreler oluşturulmuştur ve deneysel
değerlerle karşılaştırılmıştır. Şekil 2 (a-b)’de bileşiğin X-ışını kırınım verileri yardımıyla elde edilen
çizimi ve optimize edilmiş görsel hali gösterilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 2: a) [C13H11NO2] Kristalinin moleküler yapısına ait ORTEP-III diyagramı,
b) C13H11NO2 Kristalinin optimize edilmiş moleküler yapısının GaussView görünümü

Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar
Kimyasal Parametreleri
Kimyasal Formül
Formül Ağırlığı (a.k.b.)
Sıcaklık (K)
Kristal Sistemi
Uzay Grubu
Birim Hücre Parametreleri
a, b, c (Å)
β (o )
Kristal Boyutları (mm)
Hacim, V(Å)3
Z
Soğurma katsayısı, μ (mm-1)
Hesaplanan Yoğunluk (Mg/m3)
Veri Toplama
Kırınım Toplanan Cihaz
Dalga Boyu (Å)
Veri Toplama Aralığı (o)
İndeks Aralığı
hmin, hmak
kmin, kmak
lmin, lmak
Kırınım Toplama Yöntemi
Ölçülen Yansıma
Bağımsız Yansıma
Gözlenen Yansıma
Soğurma Düzeltmesi
Tmin, Tmak
Rint
Verilerin Arıtılması
Yansıma Sayısı
Parametre Sayısı
R
wR
GooF (S)

C13H11NO2
213.23
296
Monoklinik
P 21/c
22.041 (5), 10.820 (5), 8.924 (5)
91.550 (5)o
0.38 x 0.26 x 0.12
2127.4 (16)
8
0.09
1.331
Stoe IPDS-II difraktometre
0,71073 (MoKα)
1.9-27.2
-25, 28
-13, 13
-11, 11
w taraması
28099
4693
1919
İntegrasyon (X-RED32)
0.973, 0.990
0.129
4693
295
0.043
0.087
0.73

C13H11NO2 Kristalinin X-ışını moleküler yapısından alınan geometrisi, HF yöntemi ile 6-31G(d,p) baz
seti kullanılarak optimize edilmiştir. Geometrik optimizasyon sonucunda elde edilen minimum enerjili
geometriler Şekil 2’de verilmiştir. Bu değerler X-ışını kırınımından elde edilen değerler ile
karşılaştırıldığında, dikkate değer bir fark olmadığı ve kullanılan yöntemin deneysel sonuçlarla
uyumlu olduğu görülmektedir. Geometrik optimizasyon sonucu elde edilen minimum enerjili
geometrilere ait bağ uzunlukları, bağ açıları ile X-ışını kırınımından elde edilen veriler karşılaştırmalı
olarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: C13H11NO2 Kristaline ait seçilmiş deneysel ve optimize edilmiş geometrik parametreler
Parametreler

X-Işını Kırınımı

Hesaplanan (HF)
6-31G(d,p)

Bağ Uzunlukları (Å)
C1-C6
C1-N1
C4-O2
C7-N1
C7-C8
C9-O1
O2-H21

1.383(2)
1.423(2)
1.374(2)
1.285(2)
1.435(2)
1.350(2)
0.878(1)

1.3828
1.4231
1.3740
1.2845
1.4353
1.3501
0.8764

Bağ Açıları (o)
C2-C1-C6
C2 -C1-N1
C6-C1-N1
C3-C4-O2
N1-C7-C8
O1-C9-C10
O1-C9-C8
C7-N1-C1
C4-O2-H21
Torsiyon Açıları (o)
C1-N1-C7-C8
N1-C7-C8-C9
N1-C7-C8-C13
C7-N1-C1-C6
C7-N1-C1-C2

118.4(2)
116.9(2)
124.7(2)
118.3(2)
121.7(2)
120.0(2)
120.5(2)
124.1(1)
110.1(1)

118.4343
116.8967
124.6626
118.3101
121.6866
119.9694
120.5353
124.0707
110.0449

179.9(2)
-3.4(3)
176.7(2)
-12.5(3)
167.9(2)

179.9154
-3.4223
176.6660
-12.5569
167.8840

Teorik olarak hesaplanan değerlerin deneysel olarak elde edilen değerlerle ne kadar uyum içerisinde
olduğunu anlamak ve kullanılan HF/6-31G(d,p) yöntemi ile bulunan sonuçların teorik ve deneysel
değerler arasında korelasyon grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 3). Korelasyon grafiği hesaplamada
çizgisel korelasyon değeri (R2), 1 değerine ne kadar yaklaşırsa grafikte karşılaştırılan parametreler o
ölçüde birbiri ile uyum içerisindedir.

Bağ Uzunluğu (Å)

Bağ Açısı (o)

Torsiyon Açısı (o)

Şekil 3: C13H11NO2 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş bağ uzunluğu, bağ açısı ve
torsiyon açı değerleri arasındaki korelasyon grafikleri
C13H11NO2 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş geometrik parametreler için
korelasyon değerleri bağ uzunlukları için 0.99999, bağ açıları için 0.99989 ve torsiyon açıları için
0.99999’dur. Sonuç olarak HF/6-31G(d,p) yönteminin deneysel değerlerle uyumlu olduğu
gözlenmektedir.
y = 1.00018 x − 4.21605x10−4 , 𝑅2 = 0.99999
y = 1.00406 x − 0.4894,
𝑅2 = 0.99989
y = 1.0002 x − 0.03876,
𝑅2 = 0.99999

(1)
(2)
(3)

Deneysel ve teorik olarak elde edilen geometrik yapıları bir bütün olarak karşılaştırmanın yollarından
biride üst üste çakıştırmaktır. Şekil 4’de X-ışını geometrisi ile hesaplanan geometrilerin birbiri ile
örtüştüğü görülmektedir.

Şekil 4: C13H11NO2 Kristali için X-ışını kırınımından elde edilen geometri ile (mavi) HF yöntemi
kullanarak belirlenen optimum (kırmızı) geometrilerin süperpozisyonunu gösteren çizim. RMSE =
0.280 Å

Mulliken Yük Analizi, Moleküler Elektrostatik Potansiyel ve Sınır Orbitalleri
Bu bölümde, C13H11NO2 kristalinin Mulliken yük dağılımları, moleküler elektrostatik potansiyel
yüzeyleri, sınır orbitalleri araştırılmıştır. Hesaplamalarda HF’nin sonuçları kullanılmıştır. Çalışmada
molekülün yük dağılım hesaplamaları HF/6-31G(d,p) temel setinde gerçekleştirilerek Tablo 3’de
listelenmiştir. Buna göre en negatif atom azot (N1) olarak gözlemlendi. En pozitif atom ise azot (N1)
atomuna bağlı 7 numaralı karbon atomu olarak gözlemlendi.
Tablo 3: [C13H11NO2] Molekülüne ait Mulliken yükleri (e)
Atom
N1
O1
O2
C1
C2
C3
C4
C5

HF/6-31G(d,p)
-0.724824
-0.314673
-0.261638
0.230694
0.050481
0.011661
0.344950
-0.046916

Atom
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

HF/6-31G(d,p)
0.019447
0.425836
-0.172865
0.375697
-0.003255
0.047220
-0.029229
0.047415

C13H11NO2 Molekülüne ait atomların HF/6-31G(d,p) düzeyleri için elde edilmiş Mulliken kısmi
yüklerine karşılık gelen grafik Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5: C13H11NO2 Molekülü için Mulliken kısmi yükleri (e)
Bir molekülün moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası, hesaplanmış elektron yoğunluğu
yüzeyinin renkli kodlanmış bir haritasıdır. Bir molekülün elektron yoğunluk yüzeyi, bir moleküldeki
elektron yoğunluğunun ulaşabileceği yaklaşık en fazla uzaklığı temsil eden yüzeydir. Elektrostatik
potansiyel haritasında, molekülün dıştaki elektronları (yani diğer molekülün elektronlarını) çok
kuvvetle çektiği bölgeler mavi renktedir ve bu bölgeler genellikle molekülün en pozitif yüklü
yerleridir. Molekülün dıştaki elektronları kuvvetle iten bölgeleri elektrostatik potansiyel haritasında
kırmızı renktedir ve bu bölgeler genellikle negatif yük bölgelerini belirtir. Renk kodları şöyle
sıralanabilir: mavi (diğer molekülden elektronu en çok çeken) ile başlayıp kırmızıya (diğer
molekülden elektronları en az çeken veya en fazla iten) kadar giden renkler (Solomons vd.
2002:1260). [C13H11NO2] Kristalinin moleküler elektrostatik potansiyel yüzeyi Şekil 6’da verilmiştir.
Moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) eş yüzey şekline bakıldığında negatif potansiyel bölgelerinin
X-ışını kırınım verilerini doğrulayacak şekilde moleküller arası etkileşmelerde alıcı veya verici olarak

hareket eden O atomları üzerinde yerleştiği görülmektedir. O1, O2 ve H2O atomları için sırasıyla
-0.0449, -0.0359 ve +0.0741 a.k.b. bulunmuştur.

Şekil 6: [C13H11NO2] Molekülüne ait moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası
[C13H11NO2] Kristali için öncü orbitaller (HOMO, LUMO), Şekil 7’de gösterilmiştir. Kristalde
elektronlar tarafından işgal edilmiş 56 moleküler orbital vardır. En yüksek işgal edilmiş moleküler
orbital (HOMO) ve en düşük işgal edilmemiş moleküler orbital (LUMO) enerji değerleri sırasıyla
-0.2878 ve 2.2920 eV olarak hesaplanmıştır.

Şekil 7: [C13H11NO2] Kristalinin HOMO ve LUMO şekillenimi
HOMO ve LUMO enerji değerleri kullanılarak gaz fazı, benzen, aseton, etanol ve su gibi çözücü
ortamlarında molekülün sınır yörünge enerjileri, iyonizasyon potansiyeli (I), elektron ilgisi (A),
kimyasal sertlik (), kimyasal yumuşaklık (S), dipol moment (μ) gibi elektronik yapı parametreleri
hesaplanarak Tablo 4’de verilmiştir. Dielektrik sabiti değeri arttıkça dipol momenti, enerji aralığı ve
kimyasal sertlik değerlerinde artış gözlenirken kimyasal yumuşaklıkta azalma meydana gelmiştir.
Yine dielektrik sabiti değeri arttıkça toplam enerji değerleri negatife doğru artış göstermiştir.

Tablo 4: [C13H11NO2] Molekülü için hesaplanan enerjiler, sınır yörünge enerjileri, kimyasal sertlikler
ve dipol momentleri
HF ile 6-31G(d,p)
Gaz fazı (ε =1)

Benzen (ε = 2.3)

Aseton (ε = 20.49)

Etanol (ε = 24.55)

Su (ε = 78.35)

Etop. (Hartree)

-702.887142

-702.896502

-702.909368

-702.909802

-702.911695

EHOMO (eV)

-0.2878

-0.2866

-0.2867

-0.2867

-0.2865

ELUMO (eV)

2.2920

2.3194

2.3203

2.3208

2.3268

E (eV)

2.5795

2.6060

2.6070

2.6075

2.6134

A=- ELUMO (eV)

-2.2917

-2.3194

-2.3203

-2.3208

-2.3268

I=- EHOMO (eV)

0.2878

0.2866

0.2867

0.2867

0.2865

=(I-A)/2 (eV)

1.2897

1.3030

1.3035

1.3037

1.3067

S =1/2 (eV)-1

0.3876

0.3837

0.3835

0.3834

0.3826

μ (D)

3.3494

3.8711

4.6888

4.7151

4.8128

Termodinamik Özellikler
Termodinamik parametreler kimyasal süreçleri anlamada faydalıdır. HF, bu parametrelerin tahmin
edilmesi için iyi kurulmuş ve etkili bir araçtır. Titreşim analizine dayanarak statik termodinamik
0 (T)],
0 (T)]
0 (T)]
fonksiyonlar: Isı sığası [Cp,m
entropi [Sm
ve entalpi değişimleri [Hm
teorik harmonik
frekanslardan elde edilmiş ve Tablo 5’de listelenmiştir. Tablo 5’den görüleceği gibi, standart
termodinamik fonksiyonlar sıcaklık arttıkça moleküler titreşim yoğunluklarının artması nedeniyle 100
ile 1000 K arasındaki herhangi bir sıcaklıkta artmaktadır.
Tablo 5: [C13H11NO2] Molekülü için 100 ile 1000 K aralığındaki termodinamik parametreler
Sıcaklık (K)
100
200
200
298.15
400
500
600
700
800
900
1000

Cop,m (Cal mol-1 K-1)
18.048
32.312
47.939
63.648
77.001
87.979
96.903
104.215
110.287
115.396

Som (Cal mol-1 K-1)
76.346
94.462
111.048
127.954
144.079
159.485
174.047
187.745
200.615
212.716

Hom (k Cal mol-1)
1.384
4.080
8.208
14.106
21.357
29.824
39.282
49.548
60.481
71.971

Isı sığası, entropi, entalpi ve sıcaklıklar arasındaki korelasyon denklemleri, kuadratik formüller ile
uyduruldu ve bu termodinamik özellikler için sırasıyla, 0.99924, 0.99998 ve 0.99951 olan ilgili
uydurma faktörleri (R2). Korelasyon grafikleri Şekil 8’de gösterilmiştir.
0 (T)
Cp,m
= −2.37455 + 0.19661T − 8.8643x10−5 T 2 , 𝑅2 = 0.99924
0 (T)
Sm
= 57.4431 + 0.1914T − 3.5929x10−5 T 2 , 𝑅2 = 0.99998
0 (T)
Hm
= −1.77017 + 0.01899T + 5.5486x10−4 T 2 , 𝑅2 = 0.99951

(4)
(5)
(6)

Şekil 8: C13H11NO2 Molekülü için hesaplanan termodinamik özelliklerin sıcaklık ile ilişkisi
Hirshfeld Yüzey Analizi
Hirshfeld yüzeyleri; dnorm (-0.6384 ve 1.4887 aralığında), di (0.7163 ve 2.7174 aralığında) ve de
(0.7160 ve 2.6988 aralığında) üzerinde haritalanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9: C13H11NO2 Molekülü için Hirshfeld yüzeylerinin dnorm, di ve de üzerinde haritalanması
Yüzey üzerindeki kırmızı noktalar (bölgeler) hidrojen bağlarını da içeren moleküllerarası etkileşimleri
göstermektedir. Bununla beraber, Şekil 10’da görülen Hirshfeld yüzey analizinden elde edilen 2
boyutlu parmak izi çizimleri, C13H11NO2 bileşiğinin eşlik ettiği baskın moleküllerarası etkileşimler
için, moleküllerarası etkileşim modelleri ve göreli Hirshfeld yüzey katkıları (yüzde olarak) arasındaki
farkı gösterir. HY analizinden, O…H, C…H ve H…H etkileşimlerinin, toplam Hirshfeld bölgesinde
sırasıyla %14.1, %29.2 ve %45 oranlarında en göze çarpan etkileşim olduğu bulunmuştur.

Şekil 10: C13H11NO2 Molekülü için Hirshfeld yüzey analizi yardımıyla iki boyutlu parmak izi
grafikleri

SONUÇ VE ÖNERİLER
X-ışını kırınımı yöntemiyle daha önceden incenmiş moleküle ait elde edilen deneysel sonuçların teorik
sonuçlarla karşılaştırılması için ab-initio bazlı moleküler hesaplama teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca
sentezlenen moleküllerin HOMO-LUMO moleküler orbitalleri ve moleküler elektrostatik potansiyel
haritası 6-31G(d,p) baz seti ve HF yöntemi ile hesaplandı. Hesaplamalı yöntemlerle elde edilen
geometrik parametrelerin, X-ışınları sonuçlarıyla uyumlu olduğu gözlemlendi. Bu çalışmada; molekül
geometrileri arasındaki uyumu görmek için HF yöntemiyle elde edilen yapı X-ışını kırınımı yöntemi
ile elde edilen yapı ile üstüste örtüştürerek Kare Ortalama Karekök (KOK) değeri hesaplandı. Elde
edilen KOK değerlerinin sıfıra yakın olması deneysel ve hesaplamalı sonuçların birbiri ile uyumunun
göstergesidir.
Moleküle ait Mulliken yük dağılımları, HF yöntemi kullanılarak hesaplandı. Moleküle ait Mulliken
yük dağılım hesaplamaları ve moleküler elektrostatik potansiyel haritaları incelendiğinde negatif yük
ve potansiyellerin elektronegatif atomlar üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Schiff baz bileşiğinde en
negatif yük molekül içi hidrojen bağında alıcı atomlar üzerinde görülmüştür. Schiff baz molekülünün
moleküler elektrostatik potansiyel haritasında en negatif bölgeler oksijen atomları üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu açıklamalardan yola çıkarak hem reaksiyon mekanizmasının elektronegatif atomlar
üzerinden olacağını hem de molekül içi ve moleküller arası hidrojen bağlarında bu atomların önemli
bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bir atomun sertliği, komşu atomlardan kaynaklanan alanlara karşı nasıl davranacağını belirler. Sert
atomlar zor (iyonik), yumuşak atomlar ise kolay kutuplanır. İncelenen molekülün kimyasal sertlik
değerine bakarsak 1.2897 eV bulunmuştur ve genel olarak yumuşak molekül olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada son olarak; incelen molekül için Hirshfeld yüzey analizleri yapılmış ve molekülün iki
boyutlu parmak izi grafikleri çizilmiş, moleküllerarası temaslar arasındaki nispi katkılar arasındaki
farklar gösterilmiştir. C13H11NO2 bileşiği için O…H, C…H ve H…H etkileşimlerinin, toplam
Hirshfeld bölgesinde sırasıyla %14.1, %29.2 ve %45 oranlarında en göze çarpan etkileşim olduğu
bulunmuştur.
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Özet
Çevrede bulunan nanopartiküllerin geleceği ve etkisi, suda yaşayan organizmalar için çevresel riskler
konusunda kaygı yaratmıştır. Günümüzde, alüminyum oksit nanopartikülü (Al 2O3NP) çeşitli alanlarda
kullanılmakta ve kaçınılmaz olarak çevreye bırakılmaktadır. Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD)
aktivitesi, sucul çevresel kontaminasyon için önemli bir biyobelirteç olarak kabul edilir. Bu çalışmanın
amacı, Al-NP'lerin farklı konsantrasyonların (2.6 ve 5.2 mg /L) tatlı su balığı Oreochromis niloticus'da
EROD aktivitesi üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Balıklar 2.6 mg / L ve 5.2 mg / L Al2O3 NP
lerin 3 gün süreyle etkisine bırakıldı. Karaciğer EROD aktivitesi ELISA ve spektrofotometrik
yöntemler kullanılarak belirlendi. Karaciğer EROD aktivitesi, 3 gün boyunca 2.6 mg / L'ye ve 5.2 mg /
L Al2O3 NP'ye maruz kalan balıklarda belirgin bir artma (% 31 ve% 46) gösterdi. Bu sonuçlar, EROD
aktivitesinin balıklarda ağır metallere maruz kalmanın biyobelirteçleri olarak yaygın bir şekilde
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum nanopartikülü, EROD, Karaciğer, Oreochromis niloticus
The effect of aluminum nanoparticles on EROD activity in liver of Oreochromis niloticus

Abstract
The fate and effect of nanoparticles in the environment has raised concern about their environmental
risk to aquatic organisms. Nowadays, aluminum oxide nanoparticles (Al2O3 NPs)are used in various
ﬁelds and are inevitably released into the environment. Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity
is considered an important biomarker for aquatic environmental contamination. The aim of this study
was to evaluate the effect of different concentrations (2.6 and 5.2 mg/ L) of Al 2O3 NPs on EROD
activity of a freshwater ﬁsh Oreochromis niloticus. Fish were exposed to 2.6 mg/L and 5.2 mg/L
Al2O3NPs for 3 days. The liver EROD activity were determined using an ELISA and
spectrophotometric methods. Liver EROD activity showed in a signiﬁcant increase in fish exposed to
2.6 mg/L and 5.2 mg/L Al2O3 NPs (31% and 46%) for 3 days. These results indicate that EROD
activity can be widely used as a biomarkers of exposure to heavy metals in fish.
Keywords: Aluminum nanoparticles, EROD, Liver, Oreochromis niloticus

I. GİRİŞ
Balıklarda biyokimyasal ve fizyolojik süreçler, organik ksenobiyotikler ve ağır metal gibi kirletici
maddelere maruz kalmaktan etkilendiği bilinmektedir. Nanopartiküller (NP) en az bir boyutu 100
nm'den daha küçük olan parçacıklardır. Metal merkezli (bazlı) NP'ler yeni materyallerin önemli bir
grubudur ve eşsiz fizikokimyasal özellikleri nedeniyle birçok üründe yaygın olarak kullanılırlar [1].
Nanopartikküller reaktif yapısı nedeniyle potansiyel toksik etki oluşturarak moleküler ve hücresel
düzeyde canlı organizmalar üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadırlar [2]. Küçük boyutlu ve
reaktif olmaları canlıda hücre içerisine girişi kolaylaştırmakta ve kan, lenf sirkülasyonu ile beyin,
karaciğer, kalp gibi yaşamsal öneme sahip organların hücrelerinde birikerek stres oluşumuna ve
sonuçta hücre ölümüne neden olabilmektedir [3]. Alüminyum oksit nanopartikülü (Al2O3) kozmetik,
eczacılık ve elektronik ürünlerde ayrıca atık su arıtımında katalitik olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır [4, 5].
Biyomarkırlar günümüzde çevresel izlemede “erken uyarı” sinyalleri olarak kullanılmaktadır. 7etoksrezorufin-O-dietilase (EROD) balık karaciğerinde bulunan bir sitokrom P-4501A (CYP1A)
familyasının bir üyesidir. Belirli bir biyobelirteç olan EROD, sudaki kirletici maddelerin kalitesini ve
miktarını ölçmek için sıklıkla moleküler bir markır olarak kullanılmaktadır [6]. Balıklarda, 7etoksrezorufin O-deetilase (EROD) aktivitesinin indüksiyonu, metaller için yaygın olarak kullanılan
biyobelirteçtir. EROD, balıklarda kontaminant maruziyetinin oldukça hassas bir göstergesidir.
Ksenobiyotik indüksiyonun dışında, EROD aktivitesi su sıcaklığı, balık yaşı ve üreme evresi gibi çok
sayıda abiyotik ve biyotik faktörden etkilenebilir [7]. Balıklarda, yaygın olarak analiz edilen bir
biyomarkır, sitokrom P450 (CYP) 1A proteini ve bağlı 7-etoksrezorufin O-deetilase (EROD)
aktivitesidir. CYP1A ve bağlı EROD aktivitesinin indüksiyonu, su ortamlarında AhR agonistlerine
maruziyet için yaygın olarak kullanılır [8]. Karaciğer EROD aktivitesindeki değişiklikler, balığın
organik kirletici maddelere maruziyetini tanımlamak için sıkça kullanıldığı için bir biyobelirteç olarak
önerilmiştir. [9]. Karaciğer ana biyotransforman organ olduğundan ve CYP enzimleri esas olarak düz
endoplazmik retikulumda ifade edildiğinden, EROD aktivitesi genel olarak karaciğer mikrozomlarında
ölçülür.
Balıklar, su ortamının izlenmesi için, neredeyse tüm su ortamlarında bulundukları için genellikle iyi
bir model organizma olarak kabul edilirler ve birçok türü, çevresel kirleticilere karşı çok hassas
oldukları belirlenmiştir [10].
Bu çalışma, Al2O3-NP'lerin farklı sublethal konsantrasyonlarının etkisine 3 gün süreyle bırakılan
Oreochromis niloticus'da Al2O3-NP'lerin karaciğer EROD aktivitesi üzerindeki etkisiyle ilgilidir.

II. MATERYAL VE METHOD
Tatlı su balıkları O. niloticus üretim havuzlardan elde edilmiş ve laboratuvarda iki ay boyunca 25±1
°C' de adaptasyonları sağlanmıştır. Alüminyum oksit nanopartikülü (Al 2O3) derişimleri dikkate
alınarak deneyler üç grupta yürütülmüştür. Birinci gruptaki balıklar 2.6 mg/L Al 2O3, ikinci gruptaki
balıklar 5.2 mg/l Al2O3 etkisine 3 gün süreyle bırakılmışlardır, üçüncü gruptaki balıklar ise kontrol
balıkları olarak kullanılmıştır. Deneyler her tekrarda iki balık olacak şekilde üç tekrarlı yapılmıştır. 3.
gün sonunda balıklardan karaciğer dokusu disekte edilerek çıkarılıp, %0.9’ luk serum fizyolojik ile
yıkandıktan sonra analizlere kadar -80ºC’de saklanmıştır.
Karaciğer dokusu EROD aktivitesi için Kennedy ve Jones [11] yöntemiyle hazırlanan mikrozomal
süpernantant (S9) ile EROD aktivitesi 572 nm’de spektrofotometrik yöntem ile belirlenmiştir [12].
Protein ölçümü Bradford (1976) [13] spektrofotometrik yöntemiyle standart olarak BSA kullanılarak
çalışılmıştır. EROD aktivitesi nmol/mg/pro/min olarak belirlenmiştir.

III. SONUÇ VE TARTIŞMA

EROD Activity (nmol/mg
pro./min.)

Bu araştırmanın amacı Al2O3 NP'nin farklı derişimlerinin etkisine 3 gün süreyle bırakılan O. niloticus
‘un karaciğer dokusunda EROD aktivitesini belirlemektir. Kontrol gurubuyla kıyaslandığında her iki
derişimin etkisinde de karaciğer EROD aktivitesinin arttığı belirlenmiştir. Organik ksenobiyotikler, su
organizmalarında metabolizmanın ana dokusu olan karaciğer dokusunda detoksifiye olmaktadır [14].
7- Etoksrezorufin O-deetilase (EROD), çok çeşitli çevresel kirletici maddelere maruz kalmanın yol
açtığı geniş çapta kullanılan bir biyobelirteçtir [10]. EROD ayrıca ağır metallere maruz kalma
biyobelirteçleri olarak da kullanılır [6]. Balıklarda bir biyobelirteç olarak EROD indüksiyonunun
önemi, çok çeşitli kimyasallara karşı duyarlılığıdır. Gerçekten de, balıklarda yapılan çalışmaların çoğu,
CYP1A indükleyicilerine maruz kalmanın ardından EROD aktivitesinin belirgin bir şekilde
indüklendiği bildirilmiştir [15]. Bu araştırmada, karaciğer EROD aktivitesi, 3 gün boyunca 2.6 mg/L
ve 5.2 mg/L Al2O3 NP'ye maruz kalan balıklarda % 31 ve % 46 düzeyinde bir artış gösterdiği
saptanmıştır (Şekil 1).
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2,6 mg/L Al2O3- 5,2 mg/L Al2O3NP
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Şekil 1. Al2O3-NP'lerin karaciğer EROD aktivitesine etkileri

Nanopartikül ZnO’nun (Çinko oksit) yüksek konsantrasyonun etkisinde gökkuşağı alabalığı
(Oncorhynchus mykiss) karaciğer dokusunda EROD aktivitesinin arttığı belirltilmiştir [16]. Cu ve Hg
etkisine bırakılan Dicentrarchus labrax'ın karaciğer EROD aktivitesinin artış gösterdiği ve karaciğer
EROD aktivitesinin son derece düşük ağır metal konsantrasyonlarına karşı oldukça hassas olduğu
belirtilmiştir [17]. Henczova ve ark. (2008) [18] 1 mg/ L ve 10 mg/ L Cu2 + etkisine bırakılan gümüş
sazan balığında, EROD (4 kat) ve CYT P450 içeriği önemli ölçüde arttığını belirtmişlerdir. EROD
aktivitesi, ağır metallerin önleyici etkileri söz konusu olduğunda oldukça hassas görünmektedir. Ağır
metaller tarafından EROD aktivitesinin inhibisyonu, enzimin sülfhidril grubu üzerindeki metal
iyonları veya reaktif oksijen türleri (ROS) veya her ikisi arasındaki bağlanma nedeniyle meydana
geldiği belirtilmiştir [19].
Al2O3NP etkisinde Oreochromis niloticus da karaciğer EROD aktivitesini önemli ölçüde etkilendiği
bu çalışmanın sonucuna göre, EROD aktivitesinin duyarlı bir biyobelirteç olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak, EROD biyobelirteçleri, su ortamlarındaki ağır metallerin etkilerini değerlendirmek için
doğrudan kullanılabilir.
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Özet
Adaçayı (Salvia officinalis L.) dünyadaki en popüler bilinen tıbbi bitkidir. Bu araştırma, Nil Balığı
(Oreochromis niloticus) 'un hematolojik parametrelerini araştırmıştır. Bu amaçla, balıklar % 1 ve % 5
oranında adaçayı özü ile takviye edilmiş diyet ve kontrol olarak normal bir diyetle 24 ve 96 saat
beslenmiştir. Balıklar 24 ve 48 saat boyunca% 1 ve% 5 adaçayı ekstraktına maruz bırakıldı ve
hematolojik parametreler (RBC, WBC, Hct ve Hb) ölçüldü. Sonuçlar,% 1 ve% 5 adaçayı ekstraktının
96 saat sonra kontrollere kıyasla hematolojik parametre düzeylerini artırabildiğini göstermektedir. Bu
sonuçlar, adaçayı ekstresinin balıklar için yararlı olabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hematolojik Parametreler, Oreochromis niloticus, Adaçayı (Salvia officinalis)

“Effects of Sage (Salvia officinalis) extract on hematological parameters of
Nile Fish (Oreochromis niloticus).”
Abstract
Sage (Salvia officinalis L.) is the most popular known medicinal plant in the world. This study aimed
to investigate the effects of sage on hematological parameters in Nile Fish (Oreochromis niloticus). In
this purpose, fish were fed 24 and 96 hours with diet supplemented with 1% and 5% of sage extract
and with a normal diet as control. Fish were exposed to 1% and 5% sage extract for 24and 48 hours
and hematological parameters (RBC, WBC, Hct and Hb) were measured. The results show that feed of
1% and 5% sage extract may increase hematological parameters levels, compared to the controls after
96 hours. These results show that sage extract may be useful for fish.
Keywords: Hematological parameters, Salvia officinalis, Oreochromis niloticus, Sage (Salvia
officinalis)

I. GİRİŞ
Günümüzde sentetik gıdaların kullanımı giderek artmaktadır. Bu yüzden ülkemizde ilgili kuruluşların
yaptıkları çalışmalarla, gıda endüstrisinde sentetik antioksidanların kullanımı ve düzeyi yasalarla
kısıtlanmıştır. Geleneksel olarak baharat olarak değerlendirilen adaçayı antioksidan özellikleri
nedeniyle üzerinde çalışılmalar yoğunluk kazanmaktadır [1].
Son yıllarda farklı bitkilerin ekstreleri ile yapılan çalışmalarda potansiyel olarak sağlığa olumlu
etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Yapılan birçok araştırmada bitki ekstreleri ile beslenme durumunda
antioksidatif fenolik bileşiklerin hastalıkların patolojik durumlarını iyileştirdiği ve hastalığa
yakalanama riskini azaltmada önemli etkisi olduğu gösterilmiştir [2]. Adaçayı (Salvia officinalis L.)
dünyada en çok kullanılan en popüler tıbbi aromatik bitkilerden biri olarak bilinmektedir.
Oreochromis niloticus önemli bir protein kaynağı olup çeşitli toksik ve toksik olmayan maddelere
karşı verdiği fizyolojik tepkiler nedeniyle biyoindikatör olarak yaygın olarak kullanılan bir türdür [3].
Balıkların kan dokusu hematolojik parametreleri genellikle sağlık durumlarının bir indeksi olarak
belirlenir [4]. Hematolojik parametrelerden hematokrit (Hct), hemoglobin (Hb), kırmızı kan hücreleri
(RBC) ve beyaz kan hücreleri (WBC)
balığın sağlık durumunu gösteren belirteç olarak
kullanıllmaktadır [5, 6].
Çalışmamızın amacı, % 1 ve% 5 oranında adaçayı eksreleri ile takviye edilmiş besinlerin etkisinde 24
ve 48 saat süreyle bırakılan Oreochromis niloticus’da hematolojik parametrelerindeki değişmeleri
belirlemektir.
II. MATERYAL VE METHOD
Tatlı su balığı O. niloticus Ç. Ü. Su Ürünleri Fakültesi üretim havuzlardan alınarak laboratuvara
getirilerek iki ay boyunca 25 ± 1 ° C' de adaptasyonları sağlanmıştır. Adaçayı ekstresinin derişimleri
dikkate alınarak deneyler üç (3) grupta yürütülmüştür. Birinci gruptaki balıklar %1 oranında adaçayı
ekstresi ile takviye edilmiş yemlerle beslenen, ikinci gruptaki balıklar %5 oranında adaçayı ekstresi ile
takviye edilmiş yemlerle beslenen ve üçüncü gruptaki balıklar normal besinle beslenen kontrol
balıkları olarak ayrılmıştır. Deneyler her tekrarda bir balık olacak şekilde üç tekrarlı yapılmıştır.
Tablo1. Deney ortamları ve kısaltmaları
Grup
Kısaltma
Kontrol

K

%1 yem

U1

%5 yem

U2

24 ve 48 saatlik süreler sonunda balıklar akvaryumdan çıkartılarak, MS-222 ile anestezi yapıldıktan
sonra üzerindeki su damlacıkları bir kurutma kağıdı ile giderilmiş ve kuyruk kısmı kesilerek kanları
alınmıştır. Daha sonra kan dokuları Blaxhall and Daisley (1973) [7] metoduyla hematolojik
parametrelerin (RBC, WBC, Hct ve Hb) spektrofotometrik yöntemlerle ölçümleri yapılmıştır. Elde
edilen verilerin istatistik analizleri SPSS 20 paket programı kullanılarak SNK testi ve T-testi
uygulanarak yapılmıştır.
Tablo2. Kullanılan yem ve içeriği (Çamlı Yem)
Analitik bileşikler
Protein %
Yağ
%
Selüloz %
Kül
%
Makro Elementler
Ca
%
P
%
Na
%

60
10
1,5
11
2,1
1,6
0,7

III. SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmamızda 24 ve 48 saatlik süreler sonunda ölüm gözlenmemiştir. Hematolojik indeks
parametreleri olarak kabul edilen beyaz kan hücreleri (WBC), kırmızı kan hücreleri (RBC),
hemoglobin (Hb) ve hematokrit (Hct) düzeyleri şekil1-4 de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı kan
dokusu WBC düzeyleri.
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Şekil 2. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı kan
dokusu RBC düzeyleri.
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Şekil 3. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı kan
dokusu Hb düzeyleri.
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Şekil 4. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı kan
dokusu Hct düzeyleri.
Balıkların sağlık durumlarını daha iyi ortaya koymak için, ekolojik-faktörlerin etkisi altındaki
hematolojik yanıtlarının değerlendirilmesi gerekir. Balıklardaki kan parametrelerinin ölçülmesi,
balığın sağlık ve fizyolojik durumunun belirlenmesinde bir gösterge olarak kabul edildiği gibi aynı
zamanda modern teşhis ve tedavi yöntemlerinden biri olarak da kabul edilmektedir. Kan parametreleri
balığın türüne, su kalitesine ve beslenme rejimine bağlı olarak değişebilmektedir [8].
Hb, Hct, RBC'ler ve WBC'ler gibi hematolojik parametreler, su ortamında oluşabilecek olumsuz
koşullarda (kirlilik gibi) gösterge olarak sıklıkla kullanılmaktadırlar [9]. Balık WBC ve RBC düzeyleri
balıklarda oluşabilecek lezyonların erken fark edilmesinde büyük önem taşımaktadır [10].
Çalışmamızda her iki adaçayı ekstresinin WBC ve RBC düzeylerinde istatistiksel olarak önemli bir
değişiklik oluşturmadığı saptanmıştır (P<0,05). Dicu ve ark., (2013) [11] tarafından yapılan çalışmada
araştırmamıza benzer sonuçlar saptanmıştır.
Genel olarak balıklarda hematokrit (Hct) ve Hemoglobin (Hb) düzeyleri balıkların aktivite ve sağlık
durumlarnı göstermesi açısından önemli parametreler olarak kabul edilirler [12]. Bu çalışmada
denenen her iki sürede ve %5 adaçayı ekstresi ile beslenen balıklarda Hct düzeylerinde azalmaların
olduğu gözlenmiştir. Baker ve Davis (1996) [13] yaptıkları bir çalışmada çalışmamıza benzer şekilde
Hct düzeylerinde azalmaların olduğunu görmüşlerdir. Araştırıcılar bu azalmaların balığın anemi ya da
su kayıpları nedeniyle olabileceğini belirtmişlerdir.
Bu çalışmada 24 ve 48 saat sürelerle O. niloticus’un besinlerine katılan adaçayı bitki ekstresinin (%1
ve %5) balık kan dokusu parametrelerinde (RBC, WBC ve Hb) bir artışa neden olurken, Hct
düzeylerinde kontrole göre bir azalmaya neden olmuştur. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan
adaçayı bitkisinin hem balığın sağlığı açısından hem de büyüme ve gelişmesi bakımından önemli bir
besin olduğu kabul edilebilir.
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Özet
Serum iyonları (Na +, K + ve Ca + gibi) yaşam için hayati bir role sahiptir. Bu çalışmada, 24 ve 96.
saatlerde sage ekstresinin (Salvia officinalis L.) etkilerine maruz kalan Oreochromis niloticus'ta serum
elektrolitleri (Na +, K + ve Ca +) düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık. Balıklar 24 ve 48 saat
boyunca 0 (kontrol),% 1 ve% 5 adaçayı ekstraktına (Salvia officinalis L.) maruz bırakıldı. Balıkların
serum iyonları spektrofotometrik yöntemlerle analiz edildi. Çalışmamızın sonuçları adaçayı
ekstresinin O. niloticus'un serum iyonlarındaki değişikliklere neden olduğunu gösterdi. Her iki sürede
de adaçayı ekstresi serum Na + düzeylerinde azalmaya neden olurken, Ca + ve K + iyon düzeylerinde
artışa neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus, Adaçayı (Salvia officinalis), Serum İyonları

Alteration induced by sage extract in serum ions levels (Na+, K+ and Ca+) in
Oreochromis niloticus
Abstract
Serum ions (such as Na+, K+ and Ca+) have vital role for living. In this study, we aimed to evaluate on
the serum electrolytes (Na+, K+ and Ca+) levels in Oreochromis niloticus exposed to the effects of
Sage extract (Salvia officinalis L.) for 24 and 96 hours. The Fish were exposed to 0 (control), 1% and
5% sage extract (Salvia officinalis L.) for 24 and 48 hours. Serum ions levels of fish were analyzed by
spectrophotometric methods. The results of our study showed that sage extract caused the alterations
in serum ions of O. niloticus. In both exposure period sage extract caused a decreased in serum Na+
levels, while it caused an increased Ca+ and K+ ion levels.
Keywords: Oreochromis niloticus, Sage (Salvia officinalis), Serum Ions

I. GİRİŞ
Lamiaceae familyasına ait bir bitki türü olan adaçayı Akdeniz bölgesinde fazla miktarda bulunan
antioksidanlara sahip doğal aromatik bir bitki türüdür [1]. Antioksidan özelliklere sahip olan
rosmarinik ve karnosik asitler, adaçayı bitkilerinin ekstraktında yüksek düzeyde bulunmaktadır [2]. S.
officinalis L.'nin ekstraksiyonları üzerine yapılan çalışmalar, % 1 - 2.5 oranında uçucu yağ asitleri,
saponinler, diterpenler, flavonoidler, fenolik asitler, salviatanninler, reçine ve östrojenik maddeler
içerdiği gösterilmiştir [3-5].
Canlılarda Na+, K+, Cl- ve Ca++ gibi iyonlar birçok enzimatik reaksiyonda görev aldığı gibi aynı
zamanda organizmanın asit-baz dengesini de sağlamaktadırlar [6, 7]. Balıklarda osmotik dengenin
sürdürülebilmesi için Na+ ve Cl- iyonlarının hücreye alınması gereklidir. Alınmaması durumunda
plazma osmolitesi bozulur ve bunun sonucunda kalbe yakın damarlardaki tıkanıklıklar nedeniyle balık
ölümleri meydana gelebilir [8]. Balıklarda osmoregülasyondaki değişikliler genellikle plazmada Na +,
K+ ve Ca++ iyonlarının ölçülmesiyle belirlenmektedir [9].
Bu çalışmada deney materyali olarak kullanılan Oreochromis niloticus balıkları yabancı maddelere
karşı verdiği fizyolojik tepki nedeniyle genelde birçok araştırıcı tarafından indikatör tür olarak
kullanılmaktadır.
Çalışmamızın amacı, 24 ve 48 saat süreyle % 1 ve % 5 oranında adaçayı özü takviye edilmiş besinler
ile beslenen O. niloticus balıklarının kan dokusu iyon düzeylerindeki (Na+, K+ ve Ca+) değişmeleri
belirlemektir.
II. MATERYAL VE METHOD
Tatlı su balıkları O. niloticus üretim havuzlardan elde edilmiş ve laboratuvarda iki ay boyunca 25 ± 1 °
C' de adaptasyonları sağlanmıştır. Adaptasyonları sağlanan balıklar üç (3) gruba ayrıldı. Birinci grup
da %1 oranında adaçayı özü ile takviye edilmiş yemlerle beslenen balıklar, ikinci grupta %5 oranında
adaçayı özü ile takviye edilmiş yemlerle beslenen balıklar ve son grup normal besinle beslenen kontrol
amaçlı balıklardır. Deneyler her grupta bir balık olacak şekilde üç tekrarlı yapılmıştır.
Tablo1. Deney ortamları ve kısaltmaları
Grup
Kısaltma
Kontrol

K

%1 yem

U1

%5 yem

U2

Süre bitiminde (24 ve 48 saat) balıklar akvaryumdan çıkartıldı, MS-222 ile anestezi yapıldıktan sonra
üzerindeki su damlacıkları giderildi ve kuyruk kısmı kesilerek kanları alındı. Daha sonra kan dokusu
iyon düzeylerinin spektrofotometrik yöntemlerle analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20
programı ile SNK testi ve T-testi uygulanarak istatistiksel olarak önem düzeyleri belirlenmiştir.
Tablo2. Kullanılan yem ve içeriği (Çamlı Yem)
Analitik bileşikler
Protein %
Yağ
%
Selüloz %
Kül
%
Makro Elementler
Ca
%
P
%
Na
%

60
10
1,5
11
2,1
1,6
0,7

III. SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmamızda deney süresince balıklarda ölüm gözlenmemiştir. % 1 ve% 5 adaçayı ekstresine maruz
bırakılan balıkların serum iyon düzeyleri (Na+, K+ ve Ca++) şekil1-3 de gösterilmiştir. Bu çalışmada
adaçayı ekstresinin O. niloticus'un serum iyonlarında değişikliklere neden olduğu saptanmıştır. Her iki
sürede de adaçayı ekstresi serum Na+ düzeylerinde bir azalmaya neden olurken, Ca++ ve K+ iyon
düzeylerinde bir artışa neden olmuştur. Bu artış ve azalmalar istatistik olarak önemli olduğu
saptanmıştır.
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Şekil 1. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
Na+ iyon düzeyleri.
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Şekil 2. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
K+ iyon düzeyleri.

Ca İyon Düzeyi (mmol/L)
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Şekil 3. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
Ca++ iyon düzeyleri.
Balıklar yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için hücre içi ve hücre dışı iyon düzeylerinin
denge halinde korunması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için hücre zarında bulunan Na/K/ CaATPaz gibi iyon taşıyıcı enzimler aktif olarak görev yapmaktadırlar [10]. Na +, K + -ATPaz,
iyonların zar boyunca taşınması, ozmotik basıncı, membran geçirgenliği ve hücre
hacminin düzenlenmesiyle ilgilidir. Na+, K+ ve Ca++ gibi iyonlar osmolarite ve plazmanın
osmotik basıncının korunmasında sorumlu mineraller [11] olduğu gibi aynı zamanda büyüme ve iyon
homeostasisi için de gereklidirler [12]. Na+, K+ ve Cl- inorganik iyonlar, vücut sıvıları boyunca
dağılır ve nöromüsküler (sinir-kas) duyarlılık, koenzim, hücrenin asit baz dengesi
sabitliği ve ozmotik basınç gibi dokunun normal işlevleri için kullanılır [13].
Su kalitesi, hematolojide bireysel farklılıklardan sorumlu olan başlıca faktörlerden biri olarak
düşünülmelidir, zira balıklar dış ortamlarıyla yakın ilişki içerisinde yaşarlar ve çevrelerinde meydana
gelebilecek her türlü değişikliğe duyarlıdırlar [14]. Balıkların kan dokusunda Na + düzeylerinin
azalması balığın bulunduğu ortam etkisine bağlı olabilir. Bu araştırmada da Na+ iyon düzeyleri her iki
adaçayı ekstresi ve her iki sürede de azalma göstermiştir. Araştırıcılar balıkların bulunduğu ortam suyu
serum sodyum düzeylerini etkilediğini belirtmişlerdir. Örneğin O. mykiss’de uygun olmayan şartlarda
kan sodyum düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir [15]. Omurgasız bir tür olan. C. means’da ortam
suyunun etkisinde hemolenfte Na+ düzeyinin azaldığı saptanmıştır [16].
Bu araştırmada elde edilen verilerden adaçayı ekstresinin O. niloticus'un serum iyonlarında kontrol
balıklarına göre değişiklikler oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, adaçayı etkisinde O.
niloticus'un serum iyonlarındaki değişimler, O. niloticus'un adaçayı ekstresine duyarlı olduğunu
göstermektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, chlorantraniliprole (CHL) pestisitin solungaç Na+/K+ ATPaz aktivitesi üzerine
olan etkilerini belirlemektir. O. niloticus balıklar 24 ve 96 saat sürelerle1.0 mg/L ve 2.0 mg/L
kloranraniliprol (CHL) etkisine bırakılmışlardır. Enzim aktivitesini belirlemek için UV-vis
spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. Solungaç dokusu Na+/K+ ATPaz aktivitesi, kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında 96 saat süreyle 1.0 mg / L ve 2.0 mg / L CHL etkisinde belirgin azalma (% 53 ve%
58) göstermiştir. Çalışmamız balık dokularında Na+/K+ ATPaz'ın pestisitlerin bir göstergesi olarak
kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışma, Na+/K+ ATPaz aktivitesindeki değişikliklerin sucul
ekosistemde pestisit kontaminasyonunun çevresel izlenmesinde kullanılabileceğini göstermektedir
Anahtar Kelimeler: Chlorantraniliprole, Na+/K+ ATPase, Oreochromis niloticus, Solungaç

The effects of pesticides Chlorantraniliprole on Na+/K+ ATPase activity in gill
of Oreochromis niloticus
Abstract
The objective of this study is to determine the effects of chlorantraniliprole (CHL) pesticide on
Na+/K+ ATPase activity in gill of O. niloticus. Fish were exposed to 1.0 mg/L and 2.0 mg/L
chlorantraniliprole (CHL) for 24 and 96 hours. UV-vis spectrophotometric methods were used to
determining enzymes activity. Gill tissues Na+/K+ ATPase activity showed signiﬁcant decrease
(53% and 58%) in 1.0 mg/L and 2.0 mg/L CHL treatments when compared with the control group
during 96 hours. In our study showed that Na+/K+ ATPase in fish tissuesc can be used as an
indicator of pesticides. The present study indicates that the alterations in Na+/K+ ATPase
activity can be used in environmental biomonitoring of pesticides contamination in aquatic
ecosystem.
Keywords: Chlorantraniliprole (CHL), Na+/K+ ATPase, Oreochromis niloticus, Gill

I. GİRİŞ
Endüstriyel, tarımsal ve evsel atıklar boşaldıkları tatlı su ekosistemlerinde akuatik organizmaları ve
balıkların üzerinde büyük bir risk oluşturmaktadır. Pestisitler ya direkt olarak toprak kaynaklı
zararlıların kontolü için veya yaprak zararlılarının kontrolü için uygulanır. Pestisitler tarımda ve haşere
popülasyonun için aşırı derecede kullanımları nedeniyle çevredeki kimyasal kirleticilerin önemli bir
kaynağını oluşturmaktadır. Bu pestisitler ya topraktan kimyasal transfer yoluyla veya hedef
organizmalara karşı ilacı püskürtme yoluyla doğal sulara ulaşabilmekte ve balık ve diğer
organizmaları etkileyebilmektedir. Pestisitler akuatik organizmalar tarafından alınımı sudan, asılı
partikül maddelerden ve besinden vuku bulur. Balıklarda pestisit toksisitesi başta oksidatif hasar
olmak üzere reaktif oksijen türlerinin oluşumundaki artışla ilişkili olduğu belirlenmiştir [1]. Pestisitler
balıklarda metabolizma işleyişini olumsuz yönde etkilemekte, enzim aktivitesini değiştirmekte ve
çeşitli organlarda hücresel hasarlara neden olmaktadır. Tarımda aşırı kullanımı sonucu, yağmur suyu
ile yeraltı suyuna karışmakta ve organizmalara olumsuz etki yapmaktadır [2, 3]. Chlorantraniliprole
(CHL ), lepidoptera ve bazı coleoptera, diptera ve isoptera türlerine ait birçok zararlıyı kontrol etmek
için geniş bir şekilde kullanılan bir insektisitir. Yüksek biyolojik aktiviteye sahip olması, memelilere
düşük tokssite göstermeleri ve hedef olmayan eklembacaklılara karşı seçici olması bu pestisidin
kullanımını i arttırmıştır [4].
Kimyasallara karşı hemen fizyolojik yanıt vermeleri, kolay elde edilebilmeleri ve ekonomik değere
sahip olmaları nedeniyle Oreochromis niloticus balıkları kirlilik izlenmesinde son yıllarda birçok
araştırmacı tarafından üzerinde çalışılan bir tür olmuştur [5, 6].
Na+ / K+ -ATPaz, solungaçlar ve bağırsak gibi ozmoregülatör dokularda önem taşıyan ve iyon
taşınması, elektrokimyasal gradyanın sürdürülmesi ve hücre hacminin düzenlenmesi gibi önemli
işlevlere sahip olan membrana bağlı bir enzimdir [7-9]. Na, K-ATPaz, hücresel zarlar boyunca iyon
taşıma ana aracıdır ve balıkların tüm vücut iyon düzenlemesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Na, KATPaz, su organizmalarında kirlilik stresinin potansiyel olarak yararlı bir göstergesi olarak kabul
edilmektedir [10]. Suda yaşayan organizmalarda özelliklede balıkların solungaçlarında Na / K -ATPaz
enzimi, iyon dengesinin korunmasında önemli bir rol oynar ve aktivitesinin artması veya azalması
çevre kirleticilerinin düzeyleri için ve ayrıca toksik stresin potansiyel bir göstergesi olarak hayati bir
indeks olduğu kanıtlanmıştır [10, 11]. ATPazların aktiviteleri özellikle pestisid gibi bir kirleticinin
varlığında balıklarda önemli değişmeler gösterdiği belirtilmiştir [12, 13]. Bu araştırmada
Chlorantraniliprole (CHL) etkisine 24 ve 96 saat süreyle bırakılan O. niloticus solungaç dokusunda
Na+/K+ ATPaz aktivitesi belirlenmiştir.
II. MATERYAL VE METHOD
Tatlı su balıkları O. niloticus Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yetiştirme Havuzlardan elde edilmiş ve
laboratuvarda iki ay boyunca 25 ± 1 ° C'de adaptasyonları sağlanmıştır. Adaptasyonu sağlanan balıklar
Chlorantraniliprole (CHL) pestisidin derişimleri dikkate alınarak üç gruba ayrılmış birinci grup
balıklar, chlorantraniliprole (CHL) pestisidin 1.0 mg/L deişimine, ikinci grup balıklara 2.0 mg/L
değişimine 24 ve 48 saat süreyle bırakılmışlardır ve son gruptaki balıklar kontrol balıkları olarak
kullanılmıştır. Deneyler üç tekrarlı olmak üzere her grupta 6 balık olacak şekilde yürütülmüştür.
Süre sonunda balıkların solungaç dokuları alınarak 250 mM Sukroz, 20 mM Trizma-Base, 1 mM
EDTA (pH 7,8) içeren homojenizasyon tamponu ile 9500 rpm’de 5 dk süreyle buz üstünde
homojenize edildi. Eppendorf tüplerine aktarılan homojenatlar 16.000 g’de 20 dk +4 0C’de santrifüj
edildi. Elde edilen homojenatlar Atkinson ve ark., (1973) [14]. yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen
veriler SPSS 20 programı kullanılarak SNK testi ve T-testi uygulanarak önem düzeyleri belirlenmiştir.
III. SONUÇ VE TARTIŞMA
Pestisitler, su kirleticilerinin önemli bir çeşididir çünkü balıklar için potansiyel olarak toksiktirler, bu
da hayatta kalma, büyüme ve üreme üzerinde etkili olabilecek biyokimyasal değişiklikleri ortaya
çıkarır. Su ortamında bulunan organizmalar, insanın sağlığını da etkileyebilecek toksik maddeleri
biriktirebilmektedirler [13].
Deney süresi boyunca balıklarda ölüm gözlenmemiştir. Solungaç dokusu Na+/K+ ATPaz aktivitesi 96
saat süreyle 1.0 mg / L ve 2.0 mg / L chlorantraniliprole (CHL) etkisinde sırasıyla % 53 ve % 58
düzeyinde azalma göstermiştir (Şekil 1-2).
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Şekil 1. Chlorantraniliprole (CHL) etkisine 24 saat süreyle bırakılan O. niloticus solungaç
dokulsunda Na/K ATPaz düzeyi
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Şekil 2. Chlorantraniliprole (CHL) etkisine 96 saatte süreyle bırakılan O. niloticus solungaç
dokusunda Na/K ATPaz düzeyi
Bu sonuçlar Na+ / K+ ATPase aktivitesi üzerine chlorantraniliprole (CHL) )’nin bir etkisi olduğunu
göstermektedir. Chlorantraniliprole (CHL)’nin her iki konsantrasyonun etkisinde kontrol gurubuyla
karşılaştırıldığında enzim aktivitesinde azalma görülmüştür. Bu değişiklikler oksidatif stresin
oluştuğunu göstermektedir.
Solungaç dokusu, iyon regülasyonunda önemli rol oynar ve solunum, iyon regülasyonu, asit-baz
regülasyonu ve azotlu atıkların boşaltımı işlevini gören çok fonksiyonlu bir organdır. Ek olarak,
solungaç doğrudan dış ortamla temas eder ve solungaç membranı, stres ve metabolizma
değişikliklerine neden olan ksenobiyotiklerle karşı karşıyadır [15].
Na/ K ATPaz, hücrenin iyonik homeostazının korunmasında sorumlu önemli bir anahtar
transmembran enzimdir. Tatlı su organizmalarında, Na/K-ATPaz enzimi, solungaç epitel hücrelerinde
bulunan ve aktif olarak iyon düzenlenmesinde rol oynayan bir membran enzimidir [16]. Kemikli
balıklarda, solungaç Na / K-ATPaz, elektrolitlerin hücre dışı ve hücre içi ortamlar arasında aktif
iletiminde önemli bir rol oynamaktadır [17]. ATPaz sistemi toksik bileşikler için bir hedef olarak
tanımlanmıştır ve ağır metallerin veya toksik organik bileşiklerin neden olduğu enzim inhibisyonu
zarın fosfolipid kısmına bağlanarak hücresel membran konfigürasyonunu değiştirebilir [18]. Bu
enzimin inhibisyonu aktif Na+ ve K+ iyonlarının taşınmasını bloke ettiğini gösterir. Sudaki
kirleticiler, enzimle doğrudan etkileşime girerek solungaç Na/K-ATPaz aktivitesini
değiştirebilir [19]. Balıklarda çeşitli toksik maddeler ve iyonlar, solungaç yüzeyi tarafından emilim
ve adsorpsiyon ile vücuda girer ve ardından difüzyon izler. Membranla etkileşim, membran
geçirgenliğini etkileyerek solungaç dokusunun osmotik ve iyonik düzenlenmesini bozabilir [20].
Deltamethrin letal ve subletal etkisine bırakılan Cirrhinus mrigala da solungaç, karaciğer
ve kas dokusunda Na/K-ATPaz aktivitesinin azaldığı belirlenmiştir [20]. Na/K-ATPaz
aktivitesindeki bu azalma balığın dokularında hücresel iyon regülasyonunun yıkımını

göstermektedir [21]. Araştırıcı bu bozulmanın aynı zamanda deltamethrinin iyonların
pasif hareketleri üzerindeki etkisine yani geçirgenlik özelliklerine bağlı olabileceğini
bildirmiştir. Na/ K-ATPaz aktivitesindeki azalma, pestisitin Na+-K+ ATPazlar ile etkileşime
girmesinden dolayı da inhibisyonu indükleyebilir. Zn etkisine bırakılan, gümüş kedi balığının
(Rhamdia quelen) solungaçlarında ve bağırsaklarında Na/ K-ATPaz aktivitesi azalmıştır. Bu dokular,
çevreyle etkileşime giren ilk hedef organlardır ve osmoregülasyondaki kilit rollere de sahiptirler [22].
48 saat süreyle 10 ug/L gümüşe maruz kalan Oncorhynchus mykiss’in solungaç Na/K-ATPaz
aktivitesini % 85 inhibe olduğu, Ag'ye maruz kalma sırasında gözlemlenen iyon regülasyon
bozukluğunun birincil nedenin bu Na/K-ATPaz aktivitesindeki azalma sonucu olduğu belirtilmiştir
[23]. Çevresel organik kirleticiler genellikle Na/K-ATPazların aktivitelerini azaltarak etkiler [24].
Cypermethrin sub letal etkisine farklı sürelerde bırakılan Cyprinus carpio’nun solungaç doksu Na / KATPaz aktivitesinin süreye bağlı olarak bir azalma gösterdiği saptanmıştır [13]. Bu çalışmada
chlorantraniliprole (CHL)’nin etkisinde O. niloticus solungaç dokusu Na/K ATPaz aktivitesindeki
azalma sürenin uzamasına bağlı olarak arttığı belirlenmiştir.
Çalışmamızda solungaç dokusunda denenen her iki süre ve ortam konsantrasyonunda Na / K ATPaz
aktivitesinin azaldığı gözlenmiş olup, bu azalmanın su ortamındaki pestisitle ilk temas eden doku
olması nedeniyle iyon dengesi ve solungaç geçirgenliğinin bozulması sonucu olabileceği
düşünülmektedir.
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Özet
Bu çalışmada, besin yoluyla adaçayı (Salvia officinalis L.) 'nin tatlı su balığı Oreochromis niloticus'ta
serum enzimleri (ALT ve AST) ve biyokimyasal parametreler (glikoz ve toplam protein) üzerindeki
etkilerini belirlemektir. Balıklar 24 ve 96 saat boyunca % 1 ve% 5 adaçayı özütüne maruz bırakıldı.
Kan parametreleri spektrofotometrik yöntemlerle analiz edildi. 24 ve 96. saatlerde kontrol ile
karşılaştırıldığında, adaçayı ekstresine maruz kalan O. niloticus'ta serum ALT ve AST aktivitelerinin
arttığı gözlenmiştir. O. niloticus'un serumunda biyokimyasal parametreler (glikoz ve total protein),
adaçayı özütüne maruz kalmayla değişiklik göstermiştir. 24 ve 96 saat sonra, adaçayı ekstraktının
etkileri serum glikoz düzeyinde artışa ve toplam protein düzeylerinde bir azalmaya neden oldu.
Çalışmamızda, bu kan parametreleri O. niloticus'un adaçayı özüne duyarlı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus, Serum Enzimleri, Biyokimyasal Parametreler, Adaçayı

“Effect Of Dietborne Sage Extract On Serum Enzymes (ALT And AST) And
Biochemical Parameters (Glucose And Total Protein) Of Nile Fish
Oreochromis Niloticus “
Abstract
In this study was to determine the effects of diet-borne sage (Salvia officinalis L.) on serum enzyme
(ALT and AST) activities and biochemical parameters (glucose and total protein) in freshwater fish
Oreochromis niloticus. Fish were exposed to 1% and 5% sage extract for 24 and 96 hours. Blood
parameters were analyzed in spectrophotometric methods. Compared with controls at 24 and 96 hours,
increased serum ALT and AST activities were observed in O. niloticus exposed to sage extract. In
serum of O. niloticus biochemical parameters (glucose and total protein) were altered by sage extract
After 24 and 96hours, the effects of sage extract caused an increase in serum, glucose, and a decrease
in total protein levels. In our study, these blood parameters indicated that O. niloticus were sensitive to
the sage extract.
Keywords: Oreochromis niloticus,Serum Enzyme, Biochemical Parameters, Sage

I. GIRIŞ
Günümüzde fitobiyotik olarak adlandırılan bileşiklerin tümü beslenmeyle ilişkili olan doğal
bileşiklerdir. Son zamanlarda birçok balık türüyle yapılan fitobiyotik çalışmalar sonucunda bu
bileşiklerin antioksidan, antimikrobiyal ve bağışıklık düzenleyici gibi olumlu yönlerini ortaya
koymuştur [1]. Bu gibi doğal antioksidanların kullanımı, hayvanlarda üretkenlik ve sağlıklı bir yaşamı
sürdürmelerinde diğer katkı maddeli besinlere iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.
Akdeniz bögesinde çok tüketilen adaçayı eterik yağ (tuyon, sineol, borneol ve pinen), saponin, tanen,
glikozid, pikrosalvin, reçine, fumarik asid, gibi birçok maddeleri içeren önemli bir bitkidir.
Aspartat aminotransferaz (AST) ve Alanin aminotransferaz (ALT) gibi serum enzimleri karaciğer
tarafından salgılanan glukoneogenik enzimler olup, normal koşullarda kanda düşük derişimlerde
bulunurlar. Kan düzeyinde ani değişimi karaciğerin fonksiyon bozukluğu ile ilişkilendirilir. Total
protein ve glukoz serumun önemli bileşenleri olup herhangi bir çevresel etki durumuında balıkların
fizyolojik işlevleri ve doku hasarları hakkında bilgiler sağlamaktadır.
Bölgemizde yoğun yetiştiriciliği yapılan O. niloticus balıkları bu tür çalışmalarda kullanılan önemli bir
canlı türüdür. Yetiştiriciliğinin kolay yapılabilmesi ucuz olması bu önemini arttırmaktadır.
Çalışmamızın amacı O. niloticus balıklarının besinlerine katılan adaçayı bitki özütlerinin (%1 ve %5)
24 ve 96 saat süre sonunda serum enzimleri (ALT ve AST) ve biyokimyasal parametreler (glikoz ve
toplam protein) üzerindeki etkilerini belirlemektir.
II. MATERYAL VE METOD
O. niloticus balıkları Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri yetiştirme havuzlarından alınmış ve
laboratuvarda iki ay boyunca 25 ± 1 ° C' de adaptasyonları sağlanmıştır. Adaptasyonları sağlanan
balıklar üç (3) gruba ayrıldı. Birinci grup da %1 oranında adaçayı özü ile takviye edilmiş yemlerle
beslenen balıklar, ikinci grupta %5 oranında adaçayı özü ile takviye edilmiş yemlerle beslenen balıklar
ve son grup normal besinle beslenen kontrol amaçlı balıklardır. Deneyler her grupta bir balık olacak
şekilde üç tekrarlı yapılmıştır.
Süre bitiminde balıklar akvaryumdan çıkartıldı, MS-222 ile anestezi yapıldıktan sonra üzerindeki su
damlacıkları giderildi ve kuyruk kısmı kesilerek kanları alındı. Daha sonra kan dokuları ALT ve AST
düzeyleri için Bergmeyer ve ark., [2] metoduyla, total protein ve glukoz düzeyleri Roche Hitachi
marka cihazında, spektrofotometrik yöntemlerle analizleri yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20
programı ile SNK testi ve T-testi uygulanarak istatistiksel olarak önem düzeyleri belirlenmiştir.
III. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmamızda deneylerin sona erdirildiği 96 saatlik süre sonunda ölüm gözlenmemiştir. 24 ve 96.
Saatlik süre sonunda kontrol ile karşılaştırıldığında, adaçayı ekstresine maruz kalan O. niloticus'ta
serum ALT ve AST aktivitelerinin arttığı gözlenmiştir. O. niloticus'un serumunda biyokimyasal
parametreler (glikoz ve total protein), adaçayı özütü ile beslenen balıklarda kontrole göre değişiklik
göstermiştir. 24 ve 96 saatlik sürede, adaçayı ekstresinin etkileri serum glikoz düzeyinde artışa ve
toplam protein düzeylerinde bir azalmaya neden olmuştur.
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Şekil 1. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
ALT aktivitesi.
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Şekil 2. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
AST aktivitesi.
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Şekil 3. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
Total Protein düzeyleri.
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Şekil 4. Farklı düzeyde adaçayı içeren besinlerle beslenen O. niloticus balıklarının süreye bağlı serum
Glukoz düzeyleri.
Balıklardaki kan parametrelerini ölçmek, balığın sağlık ve fizyolojik durumunun bir göstergesi olduğu
gibi aynı zamanda modern teşhis ve tedavi yöntemlerinden biri olarak da kabul edilmektedir [3]. Kan
parametrelerindeki değişmeleri, balık türlerindeki örnekleme ve analiz teknikleri, su kalitesi ve
beslenme koşulları etkileyebilmektedir [4].
Serum ALT ve AST enzimlerinin kaynağı karaciğer dokusu olup bunlar hücre içi enzimlerdir. Kanda
bu enzim düzeyleri çok düşük düzeydedir. Ortamda bulunan herhangi bir etkenden dolayı karaciğer
hücre membran bütünlüğünün bozulmasıyla bu enzimler sitozolden hücreler arası sıvıya oradan da
kana sızıntı halinde geçebilmektedir. Bu durumda da serumdaki aktiviteleri artış gösterebilmektedir
[5]. Çalışmamızda da serum ALT ve AST aktivitelerinde artış gözlenmiştir.
Glikojen ve proteinler, lipidlerle birlikte, balıklar için önemli enerji kaynakları olarak kabul edilir [6].
Yapılan birçok çalışmada balık kan glukoz düzeylerinde değişimler hassas indikatör olarak
değerlendirilmektedir [7]. Kan glikozu ve laktik asit içeriğindeki artışlar, çoğu stres faktörünün
etkisinden sonra olağan tepkilerdir [8]. Glikoz, yüksekliği çoğu strese karşı ilk tepki olarak ortaya

çıkar ve kortikosteroidler tarafından salınır [9]. Herhangi bir stres sonrasında kan glukoz seviyelerinin
artışı, stresin ilk fazında kanda katekolomin artışıyla ilgili olduğu ve kan glukoz düzeylerinin
ölçülmesi strese yanıtın büyüklüğünü belirleme açısından önemli olduğu saptanmıştır [10]. Bu
çalışmada her iki adaçayı eksresinin etkisindeki balıklarda kan glukoz düzeyleri süreye bağlı olarak
artış göstermiştir.
Karaciğerde sentezlenen serum total protein düzeyindeki değişiklikler karaciğer hasarına bağlı olarak
gözlenmektedir. Total protein, karaciğer rahatsızlığının bir göstergesi olarak kullanılır. Lavanya ve
ark. [11], toksik stres altında metabolizmanın biyolojik mekanizmasını ve genel sağlık durumunu
anlamak için önemli bir biyokimyasal parametre olarak proteinin kullanıldığını bildirmişlerdir.
Çalışmamızda adaçayı eksresinin etkisindeki balıklarda serum proteininde bir azalma gözlenmiştir.
Sonuç olarak, adaçayı etkisinde O. niloticus'un serum enzimleri (ALT ve AST) ve biyokimyasal
parametrelerindeki (glikoz ve total protein) değişimler, adaçayı ekstresinin O. niloticus'da
karbonhidrat metabolizmasını etkilediğini göstermektedir.
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Abstract
The increase of production and consumption of aluminum nanoparticles containing products lead to
the entry of aluminum nanoparticles compounds into the environment In this study, ion parameters
(Na+ and K+) in the effect of aluminum nanoparticles (Al-NPs) in the gill of Oreochromis niloticus
were determined by Atomic Absorption Spectrometric method. In the study, O. niloticus were exposed
to 0.1 mg/L, and 1.0 mg/L Al-NPs for 7 days, and alterations in gill tissue ion levels (Na+ and K+)
were investigated. In the study, a decrease of ion levels was observed for 7 days in gill tissue of O.
niloticus. This reduction was 8% at Na+ ion levels at 1.0 mg / L Al-NPs, while was 20% at K+ ion
levels at 0.1 mg / L Al-NPs. The present study indicates that the alterations in ion levels can be used as
biomarkers of nanoparticles in fish.
Keywords: Oreochromis niloticus, Aluminum nanoparticles, ion, gill

Nile Balığı (Oreochromis Niloticus) Solungaç Dokusunda Na+ Ve K+ İyonları
Üzerine Alüminyum Nanopartiküllerin (Al-Nps) Etkisi”
Özet
Alüminyum nanopartikülleri içeren ürünlerin üretim ve tüketimindeki artış, alüminyum nanopartikül
bileşiklerinin çevreye girmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, Oreochromis niloticus solungaçındaki
alüminyum nanopartiküllerin (Al-NPs) etkisinde iyon parametreleri (Na + ve K +) Atomik
Absorpsiyon Spektrometrik yöntemle belirlenmiştir. Araştırmada O. niloticus 7 gün boyunca 0.1 mg /
L ve 1.0 mg / L Al-NP'lere maruz bırakıldı ve solungaç dokusu iyon düzeylerindeki değişiklikler
incelenmiştir. Bu çalışmada O. niloticus'un solungaç dokusunda 7 gün boyunca iyon düzeylerinde
azalma gözlendi. Bu azalma 1.0 mg / L Al-NPs etkisinde Na iyon düzeylerinde % 8 iken 0.1 mg / L
Al-NP'ler de K iyon seviyelerinde% 20 olmuştur. Bu çalışma, iyon düzeylerindeki değişikliklerin
balıklarda nanopartiküllerin biyobelirteçleri olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus, Alüminyum nanopartikülleri, iyon, solungaç

INTRODUCTION
Produced nanomaterials are defined as particles between 1 nm and 100 nm [1]. They have advanced
physicochemical properties such as unique electrical, thermal, mechanical and imaging properties that
cannot be seen in their bigger counterparts [2]. The production and use of metal oxide nanoparticles
(NPs) increased rapidly due to their very small size and their specific physical and chemical properties
[3,4]
. The increase in the demand and application of NP technology has increased the use in biomedical
science, health technology and various metal industries [5,6,]. NPs can accumulate and disintegrate in
different tissues of the fish after the effects of oxidative damage and histopathological changes.
Aluminum oxide nanoparticulate (Al2O3) is widely used in many areas of the industry, especially in
cosmetics, pharmaceuticals and electronics [7]. Aluminum (Al) is one of the most common elements in
[8]
the
world
after
oxygen
and
silicon
Ions have physiological functions in the protection of osmotic equilibrium in organisms, in nerve
conduction and in the removal of neurotransmitters [9,10,11]. For intracellular and extracellular ion
regulation, it is necessary a sustainable constant internal ion concentration in water organisms [12].
Inorganic ions such as sodium, potassium and calcium are important for the normal metabolic /
physiological function of an organism. Na and Cl are respectively the main cation and anion of
extracellular fluid; K is the main cation of intracellular fluid [13]. In fish, the measurement of the main
electrolytes (Na, K and Cl-) under stressful conditions can be used as the effects of chemical action on
sensitive biomarkers and ion-regulating tissues [14,15].
In the Oncorhynchus mykiss, gill Na flow was inhibited by approximately 40% immediately after
exposure to 10 g/L of silver (AgNOs). Silver is stated that it influences sodium and chlorine uptake
mechanisms in the jills and causes secondary fluid volium detorioration hemoconcentration, at the and
causes death by cardiovascular collapse [16]. The mechanism of toxicity in freshwater fish involves ion
regulation disorders in the gills, a rapid deposition of Cu in the organ and it follows up accumulation
in other organs such as liver, kidney and muscle [17,18]. The gills are in constant contact with the
external environment and are the first target tissue for water-borne contaminants such as Cu [19,20]. In
the gill tissue, the activity of Cu, disturbs the uptake mechanisms of Na and Cl, then it may cause an
increase in oxidative stress and gill permeability. Ultimately, it can cause death by stopping the heart
as a result of exact ion loss [21,18].
The aim of this study is to investigate the, accumulation of aluminum and ion levels of (Na and K) in
the gill tissue in Oreochromis niloticus by exposing it to aluminum nanoparticles (Al-NPs) for 7 days.
MATERIAL AND METHODS
Freshwater fish were obtained from O. niloticus production ponds and adaptation at 25 ± 1 ° C for
two months in the laboratory. The experiments were carried out in three groups considering the
concentrations of aluminum oxide nanoparticles (Al2O3). The fish in the first group were exposed to
0.1 mg / L Al2O3 and the second group were exposed to 1.0 mg / L Al2O3 for 7 days and the third
group were used as control fish. The experiments were carried out in three replicates with two fish in
each repetition.
At the end of the 7th day, the gill tissue was dissected from the fish and they were allowed to dry in
the oven at 150° C for 48 hours. Dry weights were determined by transferring the gill tissue to the test
tubes. nitric acid (Merck, 65%, M.W.:1.40) and 1 mL. perchloric acid (Merck, 60%, M.W. :1.53) was
added [22] and burned for 3 hours at 120° C on a hearth furnace. The samples were transferred to
polyethylene tubes and completed with deionized water to 5 mL and prepared for ion analysis. Na and
K ion levels were determined after appropriate dilutions of these samples, depending on the dry weight
of the gill tissue. Ion analysis and aluminum levels in the gill tissue were determined by Perkin Elmer
AS 3100 Atomic Absorption Spectrophotometric methods.
RESULTS and DISCUSSION
In this study, O. niloticus fish were exposed to 0.1 mg / L and 1.0 mg / L Al-NPs for 7 days and the
changes in aluminum accumulation and ion levels in the gill tissue were investigated. In our study, a
decrease in ion levels was observed in the gill tissue of O. niloticus for 7 days. This reduction was 6%
at the Na ion levels under the concentration of 0.1 mg / L Al-NP, whereas it was 8% under the effect
of 1.0 mg / L Al-NPs. The decrease in K ion levels was 20% under the influence of Al-NP medium
concentration of 0.1 mg / L and 12% under the effect of 1.0 mg / L Al-NPs (Figure 1). After 7 days,

the amount of aluminum deposits in the gill tissue increased to about 33% and 40%, respectively, in
the gill tissue, which were left to the effect of 0.1 mg / L and 1.0 mg / L Al-NP medium concentrations
(Figure 2).
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Figure 1. Ion levels of Na+ and K+ in the gills of Oreochromis niloticus exposed to Al for 7 days.
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Figure 2. Al accumulation in the gills of Oreochromis niloticus exposed for 7 days, two concentration
of Al.
The gills which have a large surface area in contact with environmental water are considered to be the
target tissue in metal intake, especially in freshwater fish. Wang et al. [23] ın the Epinephelus coioides,
which they had left for 25 days to the effect of Cu-NPs, they reported that high concentration of
copper was accumulated in the gills. Gill tissue is an important tissue in the metal intake. In this study,
significant amounts of aluminum were deposited in the gill tissue of the fishes, which were exposed to
0.1 mg / L and 1.0 mg / L Al-NP medium concentrations.
In order for fish to survive in a healthy way, the balance in intracellular and extracellular ion levels
must be maintained continuously. This is achieved by keeping potassium in the cell and sodium in
high levels outside the cell [24]. Na + and K + play an important role in maintaining cell function and
Na + and K + being imbalance, gives damage nerve and muscle function. Swollen and defective gill
cells which were exposed to nanoparticles can reduce the contact surface and affect ion levels.
Carassius auratus, which was exposed to 5.0 mg / L Cd for 24 and 48 hours, was reported to have
significantly decreased Na + and K + levels in the gill [25]. In our study both sodium and potassium ion
levels were tested at both concentrations of media. It was determined that it decreased compared to
control fish. Çoğun and Kargın [26] have reported that the ions of O. niloticus, which are exposed to the
different concentrations of copper and lead, have decreased ion levels in the gill tissue. Researchers

stated that this decrease in ion levels may be due to the degradation of the Na/K ATPase system. In the
O. niloticus gill tissue, which was exposed for 14 days to the ZnO NPs, inhibition was observed in Na+
and K+ - ATPase enzyme activity and this inhibition led to damage of the ion balance of the fish [27]. In
this study, decreasing sodium and potassium levels in the gill tissue may be due to the accumulation
and toxic effects of Al-NPs in the gill tissue.
According to the results of this study in which the gill ion levels of O. niloticus are affected
significantly by Al-NP effect, the changes in ion levels indicate that they are the sensitive biomarkers
of chemical effect. As a result, it can be used as a biomarker to evaluate the effects of nanoparticles in
fish.
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Abstract
Schiff bases are important class of organic compounds. Schiff bases have been playing an important
role in the development of coordination chemistry related to catalysis and enzymatic reactions,
magnetism and molecular architectures. In this study, the molecular geometry from X-ray experiment
in the ground state has been compared using the Hartree-Fock (HF) theory (B3LYP) method using the
6-31G(d,p) basis set. The energetic behaviour of the compound in solvent media (benzene, ethanol,
acetone and water) was examined using the B3LYP method with the 6-31G(d,p) basis set by applying
the on sagerand the polarizable continuum model (PCM). In addition, the dipole moment, molecular
electrostatic potential (MEP) and frontier molecular orbital energies were investigated. Besides,
thermodynamic properties (heat capacity, entropy and enthalpy) of the 4-(2-hydroxyphenyl
iminomethylene)phenol compound at different temperatures were calculated. Apart from these, the
Hirshfeld surface analysis of the compound was investigated using the same base set. All theoretical
structure Gaussian 03W and GausView 4.1.2 interface programs were used in the analysis. In addition,
the Hirshfeld surface analysis of your compound was investigated using the Crystal Explorer 17
program.
Keywords: Schiff base, MEP, Hirshfeld surface analysis, Termodynamic parameters

Hartree-Fock Yöntemi ile 4-(2-Hidroksifeniliminometilen)fenol Bileşiğinin
Teoriksel Karakterizasyonu
Özet
Schiff bazları, organik bileşiklerin önemli sınıfıdır. Schiff bazları; kataliz ve enzimatik reaksiyonlar,
manyetizm ve moleküler mimariler ile ilgili koordinasyon kimyasının geliştirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Bu çalışmada, X-ışını deneyinden elde edilen moleküler geometri, 6-31G(d,p) temel
seti kullanılarak Hartree-Fock (HF) teorisi (B3LYP) yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bileşiğin
çözücü (benzen, etanol, aseton ve su) ortamındaki enerjik davranışı, polarize edilebilir süreklilik
modeli (PCM) uygulanarak 6-31G(d,p) bazlı B3LYP yöntemi kullanılarak incelendi. Ek olarak, dipol
momenti, moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) ve sınır moleküler yörünge enerjileri araştırıldı.
Ayrıca, farklı sıcaklıklarda 4-(2-hidroksifeniliminometilen)fenol bileşiğinin termodinamik özellikleri
(ısı kapasitesi, entropi ve entalpi) hesaplanmıştır. Bunların dışında aynı baz seti kullanılarak bileşiğin
Hirshfeld yüzey analizi incelenmiştir. Tüm teorik yapı analizlerinde Gaussian 03W ve GausView 4.1.2
ara yüz programları kullanılmıştır. Ayrıca bileşiğin Hirshfeld yüzey analizi Crystal Explorer 17
programı kullanılarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, MEP, Hirshfeld yüzey analizi, Termodinamik parametreler

GİRİŞ
Schiff bazlar ilk defa H. Schiff tarafından 1869 yılında sentezlemiştir. Schiff bazları R1CH=NR2
genel formülüyle gösterilmektedir. Koordinasyon kimyasında ligand olarak kullanılan ve C=N grubu
içeren bileşikler R1 ve R2 aril veya alkil sübstütientleridir. Schiff bazları iyi bir azot donör ligandı
(>C=N-) olarak da bilinmektedir. Bu ligandlar koordinasyon bileşiğinin oluşumu sırasında metal
iyonuna bir veya daha çok elektron çifti vermektedir. Schiff bazlarının ağır metallerle oldukça kararlı
kompleksler oluşturabilmesi için azometin grubuna mümkün olduğu kadar yakın ve yer değiştirebilir
hidrojen atomuna sahip ikinci bir fonksiyonel grubun bulunması gereklidir (Schiff, 1869:1; Özbülbül,
2016:5). Bu çalışmada, daha önceden çalışma grubumuzca sentezlenen ve yapısı X-ışınları kırınımı
yöntemiyle incelenen Schiff bazı içeren bileşiğin yapısı (Ersanlı vd., 2004:389) kuantum mekaniksel
yöntemlerle aydınlatılarak literatüre katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Yöntem
Deneysel olarak elde edilen sonuçları desteklemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla Gaussian 03W
(Frisch vd., 2004) ve GaussView 4.1.2 (Forresman ve Frisch, 1996) paket programları ile HF yöntemi
kullanılarak molekülün geometrisi teorik olarak belirlenmiştir. Yapının kimyasal kararlılığı için;
HOMO-LUMO, enerji aralığı, kimyasal sertlik, kimyasal yumuşaklık, elektronegatiflik, dipol moment
değerleri hem gaz fazında hem de çeşitli çözücü ortamlarında (benzen, ε = 2.3; aseton, ε = 20.49;
etanol, ε = 24.55; su, ε = 78.35) hesaplandı. Molekülün MEP haritası, 100 ve 1000 K sıcaklık
aralığında termodinamik özellikleri incelenip, ısı sığası, entropi ve entalpi değerlerine karşı sıcaklık
grafikleri çizildi. Termodinamik parametre özelliklerinin sıcaklığa bağlı korelasyon denklemleri
oluşturuldu. Hesaplamaların tümünde baz seti olarak 6-31G(d,p) seçilmiştir. Son olarak, incelen
molekül için Hirshfeld yüzey analizi yapılmıştır.

HO

N

C
H
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Şekil 1: 4-[(2-Hidroksifenilimino)metil]fenol’un kimyasal diyagramı
Bulgular
[C13H11NO2] Kristalinin Teorik Olarak İncelenmesi
X-ışını kırımından elde edilen atomik koordinatları içeren dosya Gaussian03W paket programına
başlangıç dosyası olarak girilip, gaz fazında optimize edilmiş *.log uzantılı dosya elde edilmiştir. Bu
dosyalardaki verilerden yararlanılarak teorik geometrik parametreler oluşturulmuştur ve deneysel
değerlerle karşılaştırılmıştır. Şekil 2 (a-b)’de bileşiğin X-ışını kırınım verileri yardımıyla elde edilen
çizimi ve optimize edilmiş görsel hali gösterilmiştir.

(a)
(b)
Şekil 2: a) [C13H11NO2] Kristalinin moleküler yapısına ait ORTEP-III diyagramı,
b) C13H11NO2 Kristalinin optimize edilmiş moleküler yapısının GaussView görünümü

Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Moleküle ait kimyasal parametreler, veri toplama ve arıtım sürecindeki ayrıntılar
Kimyasal Parametreleri
Kimyasal Formül
Formül Ağırlığı (a.k.b.)
Sıcaklık (K)
Kristal Sistemi
Uzay Grubu
Birim Hücre Parametreleri
a, b, c (Å)
β (o )
Kristal Boyutları (mm)
Hacim, V(Å)3
Z
Soğurma katsayısı, μ (mm-1)
Hesaplanan Yoğunluk (Mg/m3)
Veri Toplama
Kırınım Toplanan Cihaz
Dalga Boyu (Å)
Veri Toplama Aralığı (o)
İndeks Aralığı
hmin, hmak
kmin, kmak
lmin, lmak
Kırınım Toplama Yöntemi
Ölçülen Yansıma
Bağımsız Yansıma
Gözlenen Yansıma
Soğurma Düzeltmesi
Tmin, Tmak
Rint
Verilerin Arıtılması
Yansıma Sayısı
Parametre Sayısı
R
wR
GooF (S)

C13H11NO2
213.23
296
Monoklinik
P 21/c
22.041 (5), 10.820 (5), 8.924 (5)
91.550 (5)o
0.38 x 0.26 x 0.12
2127.4 (16)
8
0.09
1.331
Stoe IPDS-II difraktometre
0,71073 (MoKα)
1.9-27.2
-25, 28
-13, 13
-11, 11
w taraması
28099
4693
1919
İntegrasyon (X-RED32)
0.973, 0.990
0.129
4693
295
0.043
0.087
0.73

C13H11NO2 Kristalinin X-ışını moleküler yapısından alınan geometrisi, HF yöntemi ile 6-31G(d,p) baz
seti kullanılarak optimize edilmiştir. Geometrik optimizasyon sonucunda elde edilen minimum enerjili
geometriler Şekil 2’de verilmiştir. Bu değerler X-ışını kırınımından elde edilen değerler ile
karşılaştırıldığında, dikkate değer bir fark olmadığı ve kullanılan yöntemin deneysel sonuçlarla
uyumlu olduğu görülmektedir. Geometrik optimizasyon sonucu elde edilen minimum enerjili
geometrilere ait bağ uzunlukları, bağ açıları ile X-ışını kırınımından elde edilen veriler karşılaştırmalı
olarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: C13H11NO2 Kristaline ait seçilmiş deneysel ve optimize edilmiş geometrik parametreler
Parametreler

X-Işını Kırınımı

Hesaplanan (HF)
6-31G(d,p)

Bağ Uzunlukları (Å)
C1-C6
C1-N1
C4-O2
C7-N1
C7-C8
C9-O1
O2-H21

1.383(2)
1.423(2)
1.374(2)
1.285(2)
1.435(2)
1.350(2)
0.878(1)

1.3828
1.4231
1.3740
1.2845
1.4353
1.3501
0.8764

Bağ Açıları (o)
C2-C1-C6
C2 -C1-N1
C6-C1-N1
C3-C4-O2
N1-C7-C8
O1-C9-C10
O1-C9-C8
C7-N1-C1
C4-O2-H21
Torsiyon Açıları (o)
C1-N1-C7-C8
N1-C7-C8-C9
N1-C7-C8-C13
C7-N1-C1-C6
C7-N1-C1-C2

118.4(2)
116.9(2)
124.7(2)
118.3(2)
121.7(2)
120.0(2)
120.5(2)
124.1(1)
110.1(1)

118.4343
116.8967
124.6626
118.3101
121.6866
119.9694
120.5353
124.0707
110.0449

179.9(2)
-3.4(3)
176.7(2)
-12.5(3)
167.9(2)

179.9154
-3.4223
176.6660
-12.5569
167.8840

Teorik olarak hesaplanan değerlerin deneysel olarak elde edilen değerlerle ne kadar uyum içerisinde
olduğunu anlamak ve kullanılan HF/6-31G(d,p) yöntemi ile bulunan sonuçların teorik ve deneysel
değerler arasında korelasyon grafikleri oluşturulmuştur (Şekil 3). Korelasyon grafiği hesaplamada
çizgisel korelasyon değeri (R2), 1 değerine ne kadar yaklaşırsa grafikte karşılaştırılan parametreler o
ölçüde birbiri ile uyum içerisindedir.

Bağ Uzunluğu (Å)

Bağ Açısı (o)

Torsiyon Açısı (o)

Şekil 3: C13H11NO2 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş bağ uzunluğu, bağ açısı ve
torsiyon açı değerleri arasındaki korelasyon grafikleri
C13H11NO2 Kristaline ait deneysel ve teorik olarak elde edilmiş geometrik parametreler için
korelasyon değerleri bağ uzunlukları için 0.99999, bağ açıları için 0.99989 ve torsiyon açıları için
0.99999’dur. Sonuç olarak HF/6-31G(d,p) yönteminin deneysel değerlerle uyumlu olduğu
gözlenmektedir.
y = 1.00018 x − 4.21605x10−4 , 𝑅2 = 0.99999
y = 1.00406 x − 0.4894,
𝑅2 = 0.99989
y = 1.0002 x − 0.03876,
𝑅2 = 0.99999

(1)
(2)
(3)

Deneysel ve teorik olarak elde edilen geometrik yapıları bir bütün olarak karşılaştırmanın yollarından
biride üst üste çakıştırmaktır. Şekil 4’de X-ışını geometrisi ile hesaplanan geometrilerin birbiri ile
örtüştüğü görülmektedir.

Şekil 4: C13H11NO2 Kristali için X-ışını kırınımından elde edilen geometri ile (mavi) HF yöntemi
kullanarak belirlenen optimum (kırmızı) geometrilerin süperpozisyonunu gösteren çizim. RMSE =
0.280 Å

Mulliken Yük Analizi, Moleküler Elektrostatik Potansiyel ve Sınır Orbitalleri
Bu bölümde, C13H11NO2 kristalinin Mulliken yük dağılımları, moleküler elektrostatik potansiyel
yüzeyleri, sınır orbitalleri araştırılmıştır. Hesaplamalarda HF’nin sonuçları kullanılmıştır. Çalışmada
molekülün yük dağılım hesaplamaları HF/6-31G(d,p) temel setinde gerçekleştirilerek Tablo 3’de
listelenmiştir. Buna göre en negatif atom azot (N1) olarak gözlemlendi. En pozitif atom ise azot (N1)
atomuna bağlı 7 numaralı karbon atomu olarak gözlemlendi.
Tablo 3: [C13H11NO2] Molekülüne ait Mulliken yükleri (e)
Atom
N1
O1
O2
C1
C2
C3
C4
C5

HF/6-31G(d,p)
-0.724824
-0.314673
-0.261638
0.230694
0.050481
0.011661
0.344950
-0.046916

Atom
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

HF/6-31G(d,p)
0.019447
0.425836
-0.172865
0.375697
-0.003255
0.047220
-0.029229
0.047415

C13H11NO2 Molekülüne ait atomların HF/6-31G(d,p) düzeyleri için elde edilmiş Mulliken kısmi
yüklerine karşılık gelen grafik Şekil 5’de verilmiştir.

Şekil 5: C13H11NO2 Molekülü için Mulliken kısmi yükleri (e)
Bir molekülün moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası, hesaplanmış elektron yoğunluğu
yüzeyinin renkli kodlanmış bir haritasıdır. Bir molekülün elektron yoğunluk yüzeyi, bir moleküldeki
elektron yoğunluğunun ulaşabileceği yaklaşık en fazla uzaklığı temsil eden yüzeydir. Elektrostatik
potansiyel haritasında, molekülün dıştaki elektronları (yani diğer molekülün elektronlarını) çok
kuvvetle çektiği bölgeler mavi renktedir ve bu bölgeler genellikle molekülün en pozitif yüklü
yerleridir. Molekülün dıştaki elektronları kuvvetle iten bölgeleri elektrostatik potansiyel haritasında
kırmızı renktedir ve bu bölgeler genellikle negatif yük bölgelerini belirtir. Renk kodları şöyle
sıralanabilir: mavi (diğer molekülden elektronu en çok çeken) ile başlayıp kırmızıya (diğer
molekülden elektronları en az çeken veya en fazla iten) kadar giden renkler (Solomons vd.
2002:1260). [C13H11NO2] Kristalinin moleküler elektrostatik potansiyel yüzeyi Şekil 6’da verilmiştir.
Moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) eş yüzey şekline bakıldığında negatif potansiyel bölgelerinin
X-ışını kırınım verilerini doğrulayacak şekilde moleküller arası etkileşmelerde alıcı veya verici olarak

hareket eden O atomları üzerinde yerleştiği görülmektedir. O1, O2 ve H2O atomları için sırasıyla
-0.0449, -0.0359 ve +0.0741 a.k.b. bulunmuştur.

Şekil 6: [C13H11NO2] Molekülüne ait moleküler elektrostatik potansiyel (MEP) haritası
[C13H11NO2] Kristali için öncü orbitaller (HOMO, LUMO), Şekil 7’de gösterilmiştir. Kristalde
elektronlar tarafından işgal edilmiş 56 moleküler orbital vardır. En yüksek işgal edilmiş moleküler
orbital (HOMO) ve en düşük işgal edilmemiş moleküler orbital (LUMO) enerji değerleri sırasıyla
-0.2878 ve 2.2920 eV olarak hesaplanmıştır.

Şekil 7: [C13H11NO2] Kristalinin HOMO ve LUMO şekillenimi
HOMO ve LUMO enerji değerleri kullanılarak gaz fazı, benzen, aseton, etanol ve su gibi çözücü
ortamlarında molekülün sınır yörünge enerjileri, iyonizasyon potansiyeli (I), elektron ilgisi (A),
kimyasal sertlik (), kimyasal yumuşaklık (S), dipol moment (μ) gibi elektronik yapı parametreleri
hesaplanarak Tablo 4’de verilmiştir. Dielektrik sabiti değeri arttıkça dipol momenti, enerji aralığı ve
kimyasal sertlik değerlerinde artış gözlenirken kimyasal yumuşaklıkta azalma meydana gelmiştir.
Yine dielektrik sabiti değeri arttıkça toplam enerji değerleri negatife doğru artış göstermiştir.

Tablo 4: [C13H11NO2] Molekülü için hesaplanan enerjiler, sınır yörünge enerjileri, kimyasal sertlikler
ve dipol momentleri
HF ile 6-31G(d,p)
Gaz fazı (ε =1)

Benzen (ε = 2.3)

Aseton (ε = 20.49)

Etanol (ε = 24.55)

Su (ε = 78.35)

Etop. (Hartree)

-702.887142

-702.896502

-702.909368

-702.909802

-702.911695

EHOMO (eV)

-0.2878

-0.2866

-0.2867

-0.2867

-0.2865

ELUMO (eV)

2.2920

2.3194

2.3203

2.3208

2.3268

E (eV)

2.5795

2.6060

2.6070

2.6075

2.6134

A=- ELUMO (eV)

-2.2917

-2.3194

-2.3203

-2.3208

-2.3268

I=- EHOMO (eV)

0.2878

0.2866

0.2867

0.2867

0.2865

=(I-A)/2 (eV)

1.2897

1.3030

1.3035

1.3037

1.3067

S =1/2 (eV)-1

0.3876

0.3837

0.3835

0.3834

0.3826

μ (D)

3.3494

3.8711

4.6888

4.7151

4.8128

Termodinamik Özellikler
Termodinamik parametreler kimyasal süreçleri anlamada faydalıdır. HF, bu parametrelerin tahmin
edilmesi için iyi kurulmuş ve etkili bir araçtır. Titreşim analizine dayanarak statik termodinamik
0 (T)],
0 (T)]
0 (T)]
fonksiyonlar: Isı sığası [Cp,m
entropi [Sm
ve entalpi değişimleri [Hm
teorik harmonik
frekanslardan elde edilmiş ve Tablo 5’de listelenmiştir. Tablo 5’den görüleceği gibi, standart
termodinamik fonksiyonlar sıcaklık arttıkça moleküler titreşim yoğunluklarının artması nedeniyle 100
ile 1000 K arasındaki herhangi bir sıcaklıkta artmaktadır.
Tablo 5: [C13H11NO2] Molekülü için 100 ile 1000 K aralığındaki termodinamik parametreler
Sıcaklık (K)
100
200
200
298.15
400
500
600
700
800
900
1000

Cop,m (Cal mol-1 K-1)
18.048
32.312
47.939
63.648
77.001
87.979
96.903
104.215
110.287
115.396

Som (Cal mol-1 K-1)
76.346
94.462
111.048
127.954
144.079
159.485
174.047
187.745
200.615
212.716

Hom (k Cal mol-1)
1.384
4.080
8.208
14.106
21.357
29.824
39.282
49.548
60.481
71.971

Isı sığası, entropi, entalpi ve sıcaklıklar arasındaki korelasyon denklemleri, kuadratik formüller ile
uyduruldu ve bu termodinamik özellikler için sırasıyla, 0.99924, 0.99998 ve 0.99951 olan ilgili
uydurma faktörleri (R2). Korelasyon grafikleri Şekil 8’de gösterilmiştir.
0 (T)
Cp,m
= −2.37455 + 0.19661T − 8.8643x10−5 T 2 , 𝑅2 = 0.99924
0 (T)
Sm
= 57.4431 + 0.1914T − 3.5929x10−5 T 2 , 𝑅2 = 0.99998
0 (T)
Hm
= −1.77017 + 0.01899T + 5.5486x10−4 T 2 , 𝑅2 = 0.99951

(4)
(5)
(6)

Şekil 8: C13H11NO2 Molekülü için hesaplanan termodinamik özelliklerin sıcaklık ile ilişkisi
Hirshfeld Yüzey Analizi
Hirshfeld yüzeyleri; dnorm (-0.6384 ve 1.4887 aralığında), di (0.7163 ve 2.7174 aralığında) ve de
(0.7160 ve 2.6988 aralığında) üzerinde haritalanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9: C13H11NO2 Molekülü için Hirshfeld yüzeylerinin dnorm, di ve de üzerinde haritalanması
Yüzey üzerindeki kırmızı noktalar (bölgeler) hidrojen bağlarını da içeren moleküllerarası etkileşimleri
göstermektedir. Bununla beraber, Şekil 10’da görülen Hirshfeld yüzey analizinden elde edilen 2
boyutlu parmak izi çizimleri, C13H11NO2 bileşiğinin eşlik ettiği baskın moleküllerarası etkileşimler
için, moleküllerarası etkileşim modelleri ve göreli Hirshfeld yüzey katkıları (yüzde olarak) arasındaki
farkı gösterir. HY analizinden, O…H, C…H ve H…H etkileşimlerinin, toplam Hirshfeld bölgesinde
sırasıyla %14.1, %29.2 ve %45 oranlarında en göze çarpan etkileşim olduğu bulunmuştur.

Şekil 10: C13H11NO2 Molekülü için Hirshfeld yüzey analizi yardımıyla iki boyutlu parmak izi
grafikleri

SONUÇ VE ÖNERİLER
X-ışını kırınımı yöntemiyle daha önceden incenmiş moleküle ait elde edilen deneysel sonuçların teorik
sonuçlarla karşılaştırılması için ab-initio bazlı moleküler hesaplama teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca
sentezlenen moleküllerin HOMO-LUMO moleküler orbitalleri ve moleküler elektrostatik potansiyel
haritası 6-31G(d,p) baz seti ve HF yöntemi ile hesaplandı. Hesaplamalı yöntemlerle elde edilen
geometrik parametrelerin, X-ışınları sonuçlarıyla uyumlu olduğu gözlemlendi. Bu çalışmada; molekül
geometrileri arasındaki uyumu görmek için HF yöntemiyle elde edilen yapı X-ışını kırınımı yöntemi
ile elde edilen yapı ile üstüste örtüştürerek Kare Ortalama Karekök (KOK) değeri hesaplandı. Elde
edilen KOK değerlerinin sıfıra yakın olması deneysel ve hesaplamalı sonuçların birbiri ile uyumunun
göstergesidir.
Moleküle ait Mulliken yük dağılımları, HF yöntemi kullanılarak hesaplandı. Moleküle ait Mulliken
yük dağılım hesaplamaları ve moleküler elektrostatik potansiyel haritaları incelendiğinde negatif yük
ve potansiyellerin elektronegatif atomlar üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Schiff baz bileşiğinde en
negatif yük molekül içi hidrojen bağında alıcı atomlar üzerinde görülmüştür. Schiff baz molekülünün
moleküler elektrostatik potansiyel haritasında en negatif bölgeler oksijen atomları üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu açıklamalardan yola çıkarak hem reaksiyon mekanizmasının elektronegatif atomlar
üzerinden olacağını hem de molekül içi ve moleküller arası hidrojen bağlarında bu atomların önemli
bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Bir atomun sertliği, komşu atomlardan kaynaklanan alanlara karşı nasıl davranacağını belirler. Sert
atomlar zor (iyonik), yumuşak atomlar ise kolay kutuplanır. İncelenen molekülün kimyasal sertlik
değerine bakarsak 1.2897 eV bulunmuştur ve genel olarak yumuşak molekül olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada son olarak; incelen molekül için Hirshfeld yüzey analizleri yapılmış ve molekülün iki
boyutlu parmak izi grafikleri çizilmiş, moleküllerarası temaslar arasındaki nispi katkılar arasındaki
farklar gösterilmiştir. C13H11NO2 bileşiği için O…H, C…H ve H…H etkileşimlerinin, toplam
Hirshfeld bölgesinde sırasıyla %14.1, %29.2 ve %45 oranlarında en göze çarpan etkileşim olduğu
bulunmuştur.
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Abstract
A large part of the metal casting production is made with sand mold. The main aim of the used mold
material is to reveal the shape of the casting cavity and to store this shape until the liquid metal is
poured and solidified. Molds mainly made from three materials. The first one is the refractory sand
particles, the second is the binder that is naturally found in the sand or later added, and the last one is
the water that binds the sand particles together to make the sand a suitable mold material. These
casting sands are generally in the range of 0.05-2 mm in size. Approximately 2-3% of the casting sand
that has reached the end of its life after casting is recycled while the rest is stored in the factories or
accumulated in the open areas and released to the nature. If these wastes are recycled, they will have a
positive impact on the economy. Many projects and studies have been carried out and made out to
reduce the damage caused to the environment and the economy and to promote the recycling of these
waste materials.
In present study, cement mortars were obtained by replacing aggregate with 15 wt%, 30 wt%, 45 wt%
and 60 wt% of waste foundry sand coming from steel foundries. After curing for 7 and 28 days,
density measurements of samples were obtained by Archimedes’ principle and the effects of waste
foundry sand on the density of cement mortars were investigated. The effect of sand grain size on
cement mortar density and porosity was investigated according to the results obtained from waste
foundry sand and regular sand sieve analysis.
Keywords: Cement Mortar, Waste Foundry Sand, Density.

Atık Döküm Kumunun Çimento Harcı Yoğunluğuna Etkisi
Özet
Metal döküm üretiminin büyük bir kısmı kum kalıpla yapılır. Kullanılan kalıp malzemesinin ana
görevi, döküm boşluğunun şeklini ortaya çıkarmak ve sıvı metal dökülüp katılaşana kadar bu şekli
depolamaktır. Kalıplar çoğunlukla üç malzemeden yapılmıştır. Birincisi, refrakter kum parçacıkları,
ikincisi ise doğal olarak kumda bulunan veya daha sonra ilave edilen bağlayıcıdır ve sonuncusu
kumun uygun bir kalıp malzemesi haline getirilmesi için kum parçacıklarını birbirine bağlayan sudur.
Bu döküm kumların tane boyutları genel olarak 0.05-2 mm aralığındadır. Dökümden sonra ömrünün
sonuna ulaşan döküm kumunun yaklaşık % 2-3'ü geri kazanılırken, geri kalanı fabrikalarda depolanır
veya açık alanlarda biriktirilir ve doğaya bırakılır. Bu atıklar geri dönüştürülürse, ekonomi üzerinde
olumlu bir etkisi olacaktır. Çevreye ve ekonomiye verilen zararı azaltmak ve bu atık malzemelerin geri
dönüşümünü teşvik etmek için birçok proje ve çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada, çelik dökümhanelerden gelen agreganın, ağırlıkça % 15, ağırlıkça % 30, ağırlıkça % 45
ve ağırlıkça % 60 oranında atık döküm kumuyla değiştirilmesiyle çimento harçları elde edilmiştir. 7 ve
28 gün kürlendikten sonra Arşimet prensibi ile numunelerin yoğunluk ölçümleri elde edilmiş ve atık
döküm kumunun çimento harç yoğunluğu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kum tane büyüklüğünün
çimento harcı yoğunluğu ve gözenekliliği üzerindeki etkisi, atık döküm kumu ve standart kumun elek
analizinden elde edilen sonuçlar yorumlanarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çimento Harcı, Atık Döküm Kumu, Yoğunluk.

INTRODUCTION
In every field of our daily life, materials produced by casting methods are used in various fields
ranging from jewelery, heavy industrial benches, agricultural machines to ship machines and
household goods. The Turkish foundry sector has an important place in Europe and even in the world.
In 2011, 1,070 companies operating in the casting sector produced 1,433,050 tons worth of 2.58
billion euros, exported over 1.84 billion euros, and employed 33,000 people (Javed and Lowell,
1994:111). The casting industry, which shows such a large scale, also brings in large quantities of
casting wastes. With 1 ton steel production, 600 kg waste casting sand is produced. Casting sand is
semi-angular or round shaped and the grain size distribution is between 0,6 mm and 0,15 mm
(Siddique vd., 2010:1028, Zanetti and Fiore, 2002:244). The specific weight is between 2.39 and 2.55
and the water absorption capacity is low; furthermore, it does not contain plastics and the chemical
composition is bound to molten metal, binding agent and fuel. Sand casting process is generally used
in casting processes ( Siddique vd., 2009:978, Etxeberria v., 2010:1596). After casting, large pieces
are extracted from the sand in the sand molds and reused in the casting but they can not be used after a
certain period and they are removed from the casting as waste casting sand (Clegg, 1991, Guney vd.,
2010:1709). Waste foundry sands are stored in factory warehouses or outdoor areas. The storage of
waste sand in high quantities is a very important problem in terms of economy and environmental
pollution. It is necessary to recycle these waste sands because the heavy metals in the composition of
waste foundry sands damage the environment and occupy large storage areas. Currently, there are
studies on the areas where waste foundry sand can be used and these investigations are still going on.
Some of the areas of use that are determined according to the examinations are construction, railway
ballast, radiation absorbing walls and cement production (Basar and Aksoy, 2012:510).
In present study, the use of waste foundry sand in place of aggregate in cement mortar and its effect on
the density of mortar samples were investigated. The densities of the cement mortars formed with the
casting sands used in place of the aggregate at certain ratios are related and the most suitable casting
sand usage rate for cement mortar construction was determined.
MATERIALS AND METHOD
Waste Foundry Sand
Waste foundry sand contains lower silica than regular sand. The physical and chemical properties of
the foundry sand vary according to the type of industry used in, the type of casting process, the
additives used for casting and the binders (Siddique vd., 2011:1919). The particle size is
approximately 85-90% smaller than 100 µm. The ordinary sand fineness modulus is 2.3-3.1 while the
waste sand fineness modulus is 0.9-1.6. Because of this, waste casting sand can not be used
completely in place of standard sand because of its small particle size in cement mortar making
(Aggarwala and Siddique, 2014:211, Cruz vd., 2009:47).
Waste foundry sand in general, is made of silica sand covered with burnt carbon, waste binder
(bentonite, coal, resin / chemical, etc.) and dusts. Due to the additives in the waste foundry sand there
is less amount of silica than regular sand (Basar and Aksoy, 2013:518). While preparing sand mold for
metal casting, it is ensured that the sand keeps the mold shape with various binders because the sand
can not naturally coexist. Two types of binding systems are used and these are mechanical and
chemical binding methods. Sands obtained by these methods are named as mechanically bonded sand
(green sand) and chemically bonded sand. The type of the binder used are also affects the physical and
chemical properties of the sand. Green sand is used in 90% of the production of casting materials
(Siddique vd., 2009:980, Cruz vd., 2009:49). Chemically bonded sand is used for core and mold
making. Chemically bonded sand contains 90-95% silica. The color of chemically bonded sand is
lighter than that of clay-bonded sand, and it is lighter in the texture (Siddique vd., 2010:1030). After
casting, the sand is sieved and separated from the granules below a certain size and reused together
with the new sand joint. After a certain cycle the foundry sand has run out of life and is removed from
the factory as the waste casting sand. Waste foundry sand used in this study is chemically bonded sand
and obtained from a steel casting industry in Turkey. The chemical composition of waste foundry sand
from X-ray fluorescence (XRF) analysis results shown in Table 1.

Table 1: Chemical composition of waste foundry sand.
Chemical Composition

Percentage

SiO2
AI2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
K2O
SiO2
AI2O3
Fe2O3

86.32
1.59
1.89
0.17
3.56
0.09
0.31
86.32
1.59
1.89

Waste foundry sand and regular sand sieve analysis were carried out before the experimental work was
started, and the fineness modules and grain sizes of the sand were calculated.The comparison of waste
foundry sand and regular sand grain size obtained from the sieve analysis is given in Table 2.
Table 2: Sieve analysis and particle size of standard sand and WFS (Waste Foundry Sand).
WFS weight
retained (g)

Sieve size (μm)

800
500
300
200
100
Pan
Total

350
2327
984.3
163.5
73.6
23.3
3921.7

Standard sand
Weight retained (g)

914.5
169.6
98.2
32.4
108.5
21.9
1345.1

Cement Mortar Preparation
Cement is a binder whose main raw materials are clay with limestone and which harden by reacting
with water which is used for bonding mineral parts (sand, gravel, brick, briquette etc.). Portland
cement, one of the cement types, is a product formed by grinding limestone and clay raw materials by
adding gypsum to the clinker obtained by baking (Basar and Aksoy, 2012:510). The grain size of
Portland cement varies between 1-200 microns and when it is combined with water it shows hydraulic
binder property. In this study, the commercial Portland cement type CEM I 42.5 R that has high initial
strength development in accordance with TS EN 197-1:2012 is used. The chemical composition and
the result of XRF analysis of cement are shown in Table 3.
Table 3: Chemical composition of cement (%)
Chemical Composition

Ordinary Portland Cement

SiO2
AI2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Loss on ignition

19.95
4.52
3.46
62.74
1.41
2.88
3.26

The mixture was designed based on TS EN 2009 and each mixture consists of 1350 kg / m3 sand, 450
kg / m3 cement, and 225 ml of water. Cement mortars were obtained by replacing aggregate with 15

wt%, 30 wt%, 45 wt% and 60 wt% of waste foundry sand and cured for 7 and 28 days. The proportion
of WFS for the mortar as shown in Table 4. The R series represents the reference sample and the W
series represent samples prepared according to the amount of waste foundry sand added to the mortar.
Table 4: Mixture proportions of the mortar.
Mix. symbol

WFS (%)

Cement (g)

R
W1
W2
W3
W4

0
15
30
45
60

450
450
450
450
450

Sand (g)
1350
1147.5
945
742.5
540

WFS (g)
202.5
405
607.5
810

Density Test
Archimedes principle is one of the basic principles of physics that describe the equilibrium conditions
of materials in liquid or gas environments. According to the Archimedes principle, the weight of an
object in the liquid or gas environment is reduced by the weight of the liquid (gas) in the volume equal
to its volume. The density and porosity calculations made in the present study were made according to
the formulas shown in Table 5.
Table 5: The density and porosity calculations formulas.
Calculation

Formula

Water absorption (%)
Bulk density
Visible Solid Density
% Visible Porosity
Water absorption (%)

(WD -WK ) / WK x 100
[WK / (WD -WA)] x ρliquid
[WK /(WK -WA )]x ρliquid
[(WD-WK)/(WD-WA)]x100
(WD -WK ) / WK x 100

WK = weight of dry sample in air (g)
WA = Suspended weight of water or liquid impregnated sample in water (g)
WD = Weight of water or liquid impregnated (saturated) sample in air (g)
ρliquid= Density of the liquid used (usually water)

Cement mortar samples were made into small pieces for the density measurements obtained using the
Precision Scale and Archimedes Density Kits Measurement Kit. The equipment and samples used in
this study are shown in Figure 1 and the coding of prepared cement mortar samples is shown in Table
6.

Figure 1: Precision Scale and Archimedes Density Kits Measurement Kit and samples

Table 6: The codes of prepared cement mortar samples.
Code

Samples

R
W1
W2
W3
W4
B
C

Reference
Includes 15 wt% waste foundry sand
Includes 30 wt% waste foundry sand
Includes 45 wt% waste foundry sand
Includes 60 wt% waste foundry sand
7 days cured cement sample
28 days cured cement sample

Figure 2: (A) Obtaining the dry weights of the samples, (B) Boiling of the samples in water, (C)
Obtaining suspended weights of the samples in water.

RESULTS
The increase in the proportion of the fine-grained material in the concrete increases the amount of
water required to obtain a concrete with a constant consistency. As the amount of water used
increases, the contraction of the concrete increases, the concrete becomes more porous and the
concrete strength becomes lower (Paulo vd., 2018:477, Basar and Aksoy, 2013:521). As the ratio of
waste casting sand in concrete increases, the reason of decrease of mechanical strength is that watercement gel formation decreases due to increase of fine particle surface area and prevents formation of
proper bond between aggregate-cement clay (Bavita vd., 2017:663, Vipulanandan vd., 2012:220).

Table 7: Density and porosity results of samples
Sample
Code

RB
RC
W1B
W1C
W2B
W2C
W3B

Suspended
Dry sample
weight of water
weight in
impregnated
air (g)
sample in water
(g)

7.9700
8.8149
5.3544
6.9650
5.5516
5.9688
7.2558

4.8380
5.2980
3.2648
4.2112
3.3177
3.6296
4.3991

Weight of
water
impregnated
sample in air
(g)

Water absorption
%

Bulk density
g / cm3

Visible
solid density

8.5503
9.4019
5.8109
7.4986
5.9319
6.4286
7.9086

7,28105395
6,65917934
8,52569849
7,66116296
6,8502774
7,70339097
8,99694038

2,14691701
2,14793245
2,10298103
2,11869563
2,12363247
2,13247588
2,067474

2,54469987
2,50644033
2,56240429
2,52923233
2,48516048
2,55164159
2,53992369

% Visible
porosity

15,6318185
14,3034674
17,9293822
16,2316724
14,5474715
17,4272955
18,6009403

W3C
W4B
W4C

7.3912
7.2040
9.9746

4.4753
4.3684
5.9826

7.9540
7.8599
11.0083

7,61446044
9,10466408
10,3633228

2,12470176
2,06329658
1,98471855

2,534792
2,54055579
2,49864729

16,1784575
18,7856222
20,568279

The use of waste casting sand in the cement mortar has reduced the density values as shown in Fig.3.
Casting sand reduced the dry weights of the samples and the weights of the water-impregnated
samples in the water and decreased the apparent density of the samples. Only the W4C specimens
weighed higher than the reference specimens and had the lowest density specimen.
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Figure 3: Effect of waste foundry sand on cement mortar bulk density.
According to the density test results, as shown in Fig. 4, the water absorption rates of the mortar
samples increased with the amount of waste foundry sand increased. The use of waste foundry sand
increases the water absorption rate as it increases the voids in the concrete. As the aggregate grain size
decreases, the surface / volume ratio increases, so that the need for the water requirement of the mortar
mixture also increases. This effect causes the voids in the cement mortar to increase. It is seen from
the results of sieve analysis in Table 2 that the grain size of the foundry sand used in the study is
smaller than the regular sand. Therefore, as the percentage of waste sand increases, the water
absorption rate of the samples increases. From the results of the water absorption test, the sample
having the closest ratios to the water absorption values of the reference samples is the samples with 15
wt% waste foundry sand added ones and the sample with the highest water absorption capacity is the
W4 sample containing the highest waste foundry sand contribution (60 wt%).
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Figure 4: Effect of waste foundry sand on cement mortar water absorption rate.
It can be seen from the graph in Figure 5 that the samples with the highest amount of waste casting
sand (W4) have the highest porosity ratios. Figure 5 also shows that the water absorption rates of the
mortars increased with the increase of porosity. As the fine grain size increases, the voids in the
structure increase the amount of porosity and therefore the density of the samples decreases. As shown
in Fig. 6, we can see that the solid density values decrease as the porosity ratio increases.
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Figure 5: Relationship between visible porosity increase and cement mortar water absorption ratio.
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Figure 6: Relationship between visible porosity increase and cement mortar water absorption ratio.
According to the results of sieve analysis, the regular sand fineness modulus was 5.25, while the
fineness modulus value of waste foundry sand was 4.67. Therefore, the regular sand grain size
distribution was between 500 and 800 micrometers, while the WFS (waste foundry sand) grain size
distribution was between 300 and 500 micrometers. As the WFS increase in the cement mortar
increases the fine grain size distribution, it is considered that the inhomogeneous solidification which
is thought to occur in the structure increases the porosity ratios.
As a result of this study, it has been determined that waste foundry sand is suitable for use in cement
mortars. However, samples with density and porosity values closest to the reference specimens were
found W1 specimens with 15 wt% WFS addition. For this reason, it can be said that the rate of WFS
which can be used to obtain cement mortar with a suitable solid density and water absorption, is 15
wt%.
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Abstract
Wireless sensor networks, which were often used to make measurements in military applications or in
hard-to-reach places, are now being used more and more in personal life with the increasing role of the
Internet Of Things (IoT) in our lives. In this study, the analysis of the performance of the encryption
algorithms which are frequently used in the literature on different processors is examined. Receiver
and transmitter modules and ZigBee module for data communication are used for the study.
Encryption and decryption operations are performed with specified encryption algorithms and the
performance of these algorithms on different processors is examined. Considering performance and
battery life parameters as the result of the study, the most suitable encryption algorithm and processor
pair for wireless networks are determined. Thanks to the encryption algorithm and processor duplex to
be done considering the performance and battery life, the wireless sensor network's battery life is kept
at the maximum level. At the same time, the data conveyed to the receiver’s side has been carried
safely. As a result of secure transfer of the data, the data which is circulated in the network
environment is prevented from being read from the outside and our data is kept secret.
Keywords: WSN, IoT, Data security,

Farklı Mikroişlemcilerde Şifreleme Algoritmalarının Performans Analizi
Özet
Önceleri sıklıkla askeri uygulamalarda veya ulaşılması güç yerlerdeki ölçümleri gerçekleştirmek için
kullanılan kablosuz algılayıcı ağlar, nesnelerin interneti kavramının daha çok hayatımıza girmesi ile
birlikte artık kişisel yaşamda da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada literatürde sıklıkla
kullanılan şifreleme algoritmalarının farklı işlemciler üzerinde performanslarının analizleri
incelenmiştir. Çalışma için alıcı ve verici modüller ve veri iletişimini sağlayan ZigBee modül
kullanılmıştır. Şifreleme ve şifre çözme işlemleri belirlenmiş şifreleme algoritmaları ile
gerçekleştirilmiş olup bu algoritmaların farklı işlemciler üzerindeki performansları incelenmiştir.
Çalışma sonucunda performans ve batarya ömrü parametreli dikkate alındığında kablosuz ağlar için en
uygun şifreleme algoritması ve işlemci ikilisi belirlenmiştir. Performans ve batarya ömrü dikkate
alınarak yapılacak olan şifreleme algoritması ve işlemci ikilisi sayesinde kablosuz algılayıcı ağın pil
ömrünün maksimum seviyede tutulmuştur. Aynı zamanda alıcı tarafına iletilen verilerde güvenli bir
şekilde taşınmıştır. Verilerin güvenli taşınması sonucunda da ağ ortamında dolaşan verilerin dışarıdan
okunabilmesi engellenmiş ve verilerimizin gizli kalması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: KAA, IoT, Veri güvenliği

INTRODUCTION
Many data have started to move into the internet or digital environment as a result of the digitalization
of life recently. We have started to make our speeches and correspondences in electronic environment
thanks to the technology that digitizes everyday life. Different solutions were sought in order not to
capture the data transmitted electronically or stored by unwanted persons. As a result, the use of data
hiding methods has become widespread. Encryption and data hiding algorithms are used to provide
security for sensitive or important data. Encryption algorithms convert plain text to cipher text by
performing various operations and modifications on the plain text. There are many encryption
algorithms commonly used for information security. The encryption algorithms are divided into two
groups as symmetric key and asymmetric key encryption. (Singh, 2013:33)
Symmetric key cryptography is a cryptographic process in which encryption and decryption are
performed with the same key. It is also known as the traditional encryption. Asymmetric encryption is
a kind of encryption in which different keys (one public key and one private key) are used. Public key
is also known as encryption (Singh, 2013:33).
Mahajan et al. (2013:15)’s research is focused on cryptography to ensure the data safety in network
communication. They applied AES, DES and RSA algorithms and compared their performance based
on analyses of encryption and decryption times. Considering the encryption times in 153, 196, 312 and
868 KB data packets, the AES algorithm is found to be the fastest and the RSA algorithm is found to
be the slowest algorithm. In the decryption process of the same packet size, the DES algorithm is the
fastest in all packages except the 153KB packet, whereas AES algorithm in the 153KB package is the
fastest solving algorithm. It is observed that RSA is the slowest algorithm for all packets (Mahajan et
al, 2013:15).
In their study of the algorithms on encryption and decryption times and the code sizes Luo et al.
(2004:1142) revealed that the TEA algorithm is both the least space-consuming and the simplest
algorithm. Moreover, they found out that TEA algorithm is the fastest algorithm compared to other
algorithms. In their study on the energy requirements of the AES and SHA-1 algorithms Kaps et al.
(2006:372) revealed that the SHA-1 algorithm consumes 10% more energy than the AES.
Alesia (2015:241) has research studies on the security and performance of 3DES and AES algorithms.
He said that AES is unbreakable and faster for practical use in terms of safety.
Sasi et al. (2015:216) have investigated the running times of the algorithms and the battery capacity
they consumed in their study which they used DES and Blowfish algorithms. In the study, 85% of the
entire battery capacity was preserved while the Blowfish algorithm performed faster. On the other
hand, the battery of the DES algorithm was at 65% level.
Mushtaque (2014:76) presented the entire analysis of various symmetric key encryption algorithms
based on different parameters. Although DES and AES need the same memory requirements, AES has
much better performance than DES.
Ramesh et al. (2013:840) realized performance analysis of encryption algorithms for information
security. They have had research on the working duration of DES, AES and Blowfish algorithms and
the memory parameters required for application and processing. As a result, the Blowfish algorithm
was found out to be the best performing algorithm.
Zhang et al. (2011:789) focused on the energy efficiency of secure communications in the Wireless
Sensor Networks in their research. As a result, they recommended to use block cipher instead of
stream cipher when encrypting data in wireless sensor networks.
Alanazi et al. (2010:152) performed a comparative analysis of three encryption algorithms (DES,
3DES and AES). In this comparison, nine different parameters such as key length, password type,
block size, and security are calculated. As a result of the study, it was found that AES algorithm is
better than DES and 3DES.
Mandal et al. (2012) compared DES and AES algorithms, two symmetric encryption algorithms
commonly used in their work, by using parameters such as memory requirement and realization
duration. As a result, they claimed that the AES algorithm is more convenient to use.
RSA
RSA is a kind of public key cryptography based on integer multiplication. It is found in 1978 by Ron
Rivest, Adi Shamir and Leonard Adleman. Only the private key known by the receiver is used for

decryption (Quisquater at al, 1982:905). Computations such as discrete algorithms, elliptic curves, and
prime factors make the RSA algorithm slow (Gagneja and Singh, 2016:39). The RSA algorithm
consists of three steps: key generation, encryption and decryption.
DES
DES, a symmetric encryption algorithm, is one of the most accepted algorithms. In 2000 he left his
place to AES. DES is a block cipher algorithm designed to encrypt and decrypt data blocks consisting
of 64 bits using a 64 bit key (Mandal et al, 2012),(Ramanujam and Karuppiah, 2011:106).
AES
AES is the encryption standard recommended by NIST instead of DES in 2001. The AES algorithm
supports 128, 192 and 256 bit key lengths. During encryption and decryption, it requires 10, 12 and 14
rounds respectively for 128, 192 and 256 bits (Singh, 2013:33).
TEA
TEA is a cryptographic algorithm that is created with the aim of having minimum memory space and
maximum speed. It is an algorithm that uses mixed algebraic operations and performs a Feistel type
encryption (Bağbaba, 2015:2090). TEA is well suited to embedded system designs because of its high
performance, facility of implementation, speed, low energy consumption, low cost, and it is secure and
lightweight (Abdelhalim, 2011:509).
XTEA
The XTEA algorithm is a block cryptographic algorithm developed to solve weaknesses in the TEA
algorithm. The designers of XTEA are David Wheeler and Roger Needham from Cambridge
Computer Lab. The XTEA algorithm is a 64-bit encryption algorithm with a 128-bit key length like
the TEA algorithm.
RC4
The RC4 algorithm recognizes the data to be encrypted as a stream of bits that flows. RC4 is an
algorithm that encrypts the data with the specified key. Due to its high speed, it is often used in
applications that require high speed. Security depends on the use of a random key.
RC5
The RC5 algorithm in the class of modern encryption algorithms has its advantages because it can
work with many hardware and uses primitive mathematical operations in all microprocessors. The
RC5, which can work with 16, 32 and 64 bit word lengths, allows for the creation of hard-to-break
encryption with variable length key length and number of loops (Doğan, 2009).
Blowfish
It is a block cipher method using a Feistel network. It was developed by Bruce Schnider as an
alternative to DES in 1993. It is a block cipher method with symmetric, switchable. The Blowfish
algorithm uses a 16-step feistel network. The message size is 64 bits and the key size is between 32
and 448 bits (Şeker, 2008).
Shamir Secret Sharing Algorithm
The study by Adi Shamir in 1979 was the first to be conducted on secret sharing (Shamir, 1978:612).
The general structure of secret sharing algorithms is that a secret is stored by more than one person.
Shamir Secret Sharing algorithm is polynomial based and is based on randomly selected parameters. n
and t are the parameters that indicate the number of shares and the number of shares and how many
shares are combined so that the secret value can be recovered.
Wireless Sensor Networks
Wireless Sensor Networks are often used in applications such as security, disaster recovery, war
surveillance, production automation, health and environmental protection. All of these applications

require both secure and reliable data transmission. WSNs are generally ad-hoc networks and have
limited power, memory and bandwidth.
Wireless sensor networks are composed of a large number of sensor nodes. Each sensor node transmits
the information it collects around to the next node or base station. Data transmitted to the base station
are received by the center and subjected to evaluation and analysis. A wireless sensor network
structure formed by sensing nodes consisting of sensing, processing, communication and power units
and their combination is given in figure 1 (Tümer, 2011).

Figure 1. Wireless sensor network structure and a sensor node
ATmega 2560
The high-performance, low-power Microchip 8-bit AVR RISC-based microcontroller combines
256KB ISP flash memory, 8KB SRAM, 4KB EEPROM, 86 general purpose I/O lines, 32 general
purpose working registers, real time counter, six flexible timer/counters with compare modes, PWM, 4
USARTs, byte oriented 2-wire serial interface, 16-channel 10-bit A/D converter, and a JTAG interface
for on-chip debugging. The device achieves a throughput of 16 MIPS at 16 MHz and operates between
4.5-5.5 volts.
By executing powerful instructions in a single clock cycle, the device achieves a throughput
approaching 1 MIPS per MHz, balancing power consumption and processing speed (Microchip,
1998).
Table 1: Parametrics of ATmega2560
Parameter Name
Program memory type
Program memory size (KB)
CPU Speed (MIPS/DMIPS)
SRAM bytes
Data EEPROM/HEF (bytes)
Digital communication peripherals
Capture / Compare / PWM peripherals
Timers
Number of comparators
Temperature range (C)
Operating voltage range (V)
Pin count
Reference: Microchip

Value
Flash
256
16
8,192
4096
4-UART, 5-SPI, 1-I2C
4 input capture, 4 CCP, 16PWM
2x8-bit, 4x16-bit
1
-40 to 85
1.8 to 5.5
100

ATmega328P
The high-performance Microchip picoPower 8-bit AVR RISC-based microcontroller combines 32KB
ISP flash memory with read-while-write capabilities, 1024B EEPROM, 2KB SRAM, 23 general
purpose I/O lines, 32 general purpose working registers, three flexible timer/counters with compare
modes, internal and external interrupts, serial programmable USART, a byte-oriented 2-wire serial
interface, SPI serial port, a 6-channel 10-bit A/D converter (8-channels in TQFP and QFN/MLF
packages), programmable watchdog timer with internal oscillator, and five software selectable power
saving modes. The device operates between 1.8-5.5 volts.
By executing powerful instructions in a single clock cycle, the device achieves throughputs
approaching 1 MIPS per MHz, balancing power consumption and processing speed (Microchip, 1998).
Table 2: Parametrics of ATmega328P
Parameter Name
Program memory type
Program memory size (KB)
CPU Speed (MIPS/DMIPS)
SRAM bytes
Data EEPROM/HEF (bytes)
Digital communication peripherals
Capture / Compare / PWM peripherals
Timers
Number of comparators
Temperature range (C)
Operating voltage range (V)
Pin count
Low power
Kaynak: Microchip

Value
Flash
32
20
2,048
1024
1-UART, 2-SPI, 1-I2C
1 input capture, 1 CCP, 6PWM
2x8-bit, 1x16-bit
1
-40 to 85
1.8 to 5.5
32
Yes

ARM Cortex-M0
The Arm Cortex-M0 processor is the smallest Arm processor available. The ARM Cortex-M is a
group of 32-bit RISC ARM processor cores licensed by Arm Holdings. They are intended for
microcontroller use, and have been shipped in tens of billions of devices (Wikipedia,2018).
The exceptionally small silicon area, low power and minimal code footprint of the processor enables
developers to achieve 32-bit performance at an 8-bit price point, bypassing the step to 16-bit devices.
The ultra-low gate count of the Cortex-M0 processor also enables its deployment in analog and mixed
signal devices. Arm DesignStart provides free access to design and license the Cortex-M0, and free
forum support to accelerate custom SoC development. It is the fastest, simplest, no-risk route to
custom silicon success (arm.com).
METARIAL AND METHOD
In this study, the performance of nine encryption algorithms on wireless sensor networks is compared
on ATmega2560, ATmega328P and ARM Cortex-M0 microprocessors. For this purpose, RSA, AES,
DES, TEA, XTEA, RC4, RC5, Blowfish and Shamir Secret Sharing algorithms have been examined
in terms of encryption and decryption times and energy consumption on ATmega2560, ATmega328P
and ARM Cortex-M0 microprocessors.
To compare algorithms and microprocessors, a wireless network environment is prepared. This
wireless network is consisting of wireless receiver and transmitter. The wireless environment consist
of a transmitter module for sending data and a receiver module for capturing incoming signals.
Representative 8KB sample data have been created to represent the transmission of data from sensors.
And all the tests were performed on this sample data.
Three different microprocessors (ATmega2560, ATmega328P and ARM Cortex-M0) and xBee
modules (for sending and receiving data) are used. The xBee modules must first be configured in order
to function as a receiver or transmitter.

RESULTS
Encryption and decryption times are most important parameters. This durations are determine fastest
algorithm. The fastest algorithm is Shamir Secret Sharing and the fastest microprocessor is ARM
Cortex-M0.
Table 3: Encryption and Decryption Times for 8KB Data
Algorithm
RSA
AES
DES
TEA
XTEA
RC4
RC5
Blowfish
Shamir Secret Sharing

ATmega2560
ATmega328P
ARM Cortex-M0
Encryption Decryption Encryption Decryption Encryption Decryption
Time (ms) Time (ms)
Time (ms)
Time (ms)
Time (ms) Time (ms)
1765
10585
1412
8468
635
3811
1328
1753
1062
1402
478
632
515981
511761
412785
409409
185753
184234
5586
5092
4469
4074
2011
1833
5550
5051
4440
4041
1998
1818
1088
1093
870
874
392
393
1702
1847
1362
1478
613
665
322
335
258
268
116
121
38
443
30
354
14
159

Total duration for encryption, decryption and transmission times is given in table 4. For overall results
RC4 algorithm is the fastest and DES is the slowest algorithm. And ARM Cortext-M0 is the fastest
microprocessor.
Table 4: Total time durations of algorithms spend encryption, transmission and decryption processos
Algorithm
RSA
AES
DES
TEA
XTEA
RC4
RC5
Blowfish
Shamir Secret Sharing

ATmega2560
37334
28065
1052726
111608
111531
27165
28533
50956
76133

ATmega328P
29867
22452
842180
89286
89225
21732
22826
40765
60906

ARM Cortex-M0
134440
10103
378981
40179
40151
9779
10272
18344
27408

The current values taken during encryption, transmission and decryption were calculated then less and
more power consuming algorithms were determined. The algorithm that processes the latest was the
most power consuming algorithm and the algorithm that processes the earliest was the least power
consuming algorithm after processes (encryption, forwarding, and decryption).
Table 4 summarizes the encryption, transmission and decryption times calculated for 8KB of sample
data, and the sum of these times. As a result RC4 algorithm has the minimum time in overall
processes. So the more efficient algorithm is RC4 algorithm.
In this study, the performance of encryption algorithms used for data security is compared. The
encryption times, decryption times and energy consumption of the RSA, AES DES, TEA, XTEA,
RC4, RC5, Blowfish and Shamir Secret Sharing algorithms are calculated. Equivalent environment
and data are prepared for consistent results.
The encryption and decryption time durations of the algorithms used were different from each other.
Besides, the encrypted text size that comes out after encryption was different, too. It was observed that
the fastest algorithm came out to be the RC4 algorithm when the sum of the encryption, forwarding
and decryption times was evaluated. RC4 algorithm is followed by AES, RC5, RSA and Bowfish
algorithms accordingly. DES algorithms were much slower than all algorithms.

Since the current of the xBee module in process was constant, the algorithm that completes the process
the earliest was the least energy consuming algorithm (RC4), while the algorithm that completes the
process latest was the most energy consuming algorithm (DES).
DES algorithm is determined not to be suitable for wireless networks and RC4 algorithm is
determined to be the most suitable algorithm among 9 algorithms after evaluating the total time and
energy consumed.
ARM Cortex-M0 microprocessor is the fastest and the ATmega2560 is the slowest microprocessor. If
time is important we have to choose the fastest microprocessor.
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Abstract
The features of the Fe-Doped semi-insulating InP cathode has been carried out in a microplasma cell.
Plasma current and plasma emission intensities have been performed under different gas pressures and
cathode diameters D. It has been found that the microplasma cell has higher current value as
compared with the GaP cathode.In view of the fact that InP has very high electron mobility. Here we
report the microplasma cell which is governed by the semiconductor electrode. We show that the
image converter device is of a very high resolution and has the current value up to 10 -4 A. To get a
uniform plasma, we have performed our measurements in the Glow discharge mode.
5.
INTRODUCTION
InP is a compound semiconductor belongs to III-V group elements to be formed direct bandgap
semiconductor with a zinc blende crystal structure in the periodic table and used for Infrared detectors
in the near infrared region and is also used in the field of LEDs, optical communications and control
system, solar cells, especially for the high speed application such as fast electronic switching in the
optoelectronics. The interactions between plasma and semiconductor influence on the system
characteristics [1-4].

This study has been focused on the InP material and its application in the physical and material
science. III-V group semiconductor compound technology that dominates the field of optoelectronic
device application when compared to the II-VI group semiconductor materials. The performance of
the devices based on the III-V group materials is pretty good compared with materials based on AIIBVI semiconductors. For example, ZnS and ZnSe are not fully compatible with InP.
The semiconductor material under investigation is attractive because it can work at room temperature
and they have electronic and optical stability up to atmospheric pressure and applied voltage of 2500
Volt.
6.

EXPERIMENTAL

The present work deals with an experimental study about the properties of micro plasma cell at the
stable gas discharge conditions. Effect of cathode diameter D and interelectrode distance d on the
optical and electrical properties of InP in the case of different infrared illumination intensities have
been studied in the micro plasma cell. Current-voltage characteristics (CVCs) have been determined
using a multimeter.
Figure 1 shows a schematic diagram of the parallel plate dc micro plasma cell. The device consists of
two electrodes made of InP semiconductor and SnO2 evaporated glass disc. The electrode used as a
cathode has a large diameter, large resistivity and thickness of 1 mm while the electrode used as an
anode has 1 mm thickness and very low and negligible resistance to compared with that of the
cathode.

Fig. 1a. micro plasma cell which is the main part of IR image converters. 1. light source, 2. Si filter,
3. IR light beam, 4. semi transparent Au contact, 5.InP, 6. Micro plasma cell, 7. Mica foil, 8. UVvisible light beam, 9. Transparent conductive SnO2 contact, 10. flat glass disc.

Fig. 1b. Photo of the microplasma system with InP.

7.

RESULT AND DISCUSSION

The infrared absorption of semiconductors has been a topic of research for almost as long as the topic
of semiconductors itself. Effect of IR illumination on the optical and electrical properties of InP
electrode is presented in Figure 2. As can be seen from the Figure, the InP electrode is optically
sensitive to IR illumination at lower d values such as d = 50 m . These results prove that InP is
suitable for IR detector application for specific pressure regimes. The investigations have shown that
the optical response of InP can be efficiently controlled by the micro plasma cell in the case of optimal
parameter range.

Dark
L1
L3
p = 66 Torr, d = 50 m

4 ,0
2 ,0
80

x10 -5

x 1 0 -5

x1

0 -5

0 ,0

0

0
70

18 mm

00

6
VO
LT
AG
E(
v)

50

0

40

m)

12 mm

0

30

0

2

00

ER

9 mm

DI

A

T
ME

(m

CURRENT

6, 0

(A)

8,0x 10 5

Dark
L1
L3
p = 66 Torr, d = 100 m

1 ,0

80

x1

0 -4

CURRENT

2,0
x10 -4

(A)

3,0x -4
10

0 ,0

0

7

00

18 mm

0

60
VO
0
LT
50
AG
E(
v)

40

m)

12 mm

0

30

0

2

00

ER

9 mm

A

DI

(m

T
ME

Figure 2. (a,b) The CVCs of microplasma cell under dark, weak L1 and strong L3 Infrared
illuminations with respect to different cathode diameters (9-18 mm) a) for 50 m Torr and b) for 100
m
8.

CONCLUSION

In this study, our motivation focused on the features of the micro plasma cell with InP cathode since it
has growing potential importance in physics and engineering there does not exist enough information
in the field of plasma-semiconductor systems and their optoelectronic application under different gas
discharge parameters. Experiments we have conducted on gas discharge cells with InP electrode
shows that the system characteristics are strongly dependent on both the semiconducting electrode and
the plasma parameters. At the same time, IR sensitivity is strongly influenced by pressure variation.
Semiconductor material and its physical properties also influence on the CVCs when excited by IR
illumination.
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II-VI group ZnSe infrared detectors have been intensively studied in a narrow double
discharge gap plasma (DDGP) cells in a wide experimental range. Infrared systems with ZnSe
detectors provide enhanced resolution. Dc plasma cell is used to investigate the discharge
mechanism between ZnSe detector and Sn02 evaporated circular anode. It is shown that when
the interelectrode distance d is too low, uniform electric field distribution is obtained in the
investigated structure. Symmetric double discharge gap plays an important role in the
behavior of the gas discharge type. Dependencies of the discharge current and discharge
radiation on the system parameters are explored in detailed.

1.

INTRODUCTION

Semiconductors are of interest for a variety of applications such as photodetectors, LEDs, PV
cells, transistors. In order to improve the performance of the devices based on the
semiconductors, low cost and low power consumption must be provided in the field of
optoelectronic materials [1-7].
Effect of applied voltage U on the CVCs and optical and electrical properties of ZnSe in the
case of different Infrared illumination intensities have been studied in the IR image converter
system. The interelectrode distances are in the range of 50 m-600 m Current-voltage
characteristics (CVCs) and discharge light emissions (DLEs) are determined using multimeter
and electrometer and also photomultiplier [8-12}.
1.

EXPERIMENTAL

We have presented measurements of CVCs and DLEs for argon plasma at room temperature.
Our measurements have been made on the micro plasma cell with coupled discharge gaps that have
contact from both sides of the plasma (Fig1b). The most important difference between the usual cell
[12], [13] [see Fig. 1(a)] and the present MC in Fig. 1(b) is the gas-filled gaps at two sides of the
semiconductor plate (d1 and d2).

b)

Figure 1.a) Traditional microdischarge cell (MC) with one discharge gap : 1. a light source, 2. Si
filter, 3. IR light beam, 4. semi transparent Au contact, 5. ZnSe, 6. gas discharge gap filled by air, 7.
Mica foil, 8. UV- VIS light beam, 9. Transparent conductive SnO2 contact, 10. flat glass disc.b) MC
with coupled narrow gaps: 1. The light source, 2.) Si filter, 3.) flat glass disk, 4.) planar semitransparent SnO2, 5.) micro discharge gaps (d1 and d2), 6.) ZnSe .

The following graphs show the current-voltage characteristics and discharge light emission
under dark, weak L1 and strong L3 illumination intensities for Ar media in the case of
Townsend discharge mode [14,15]. It appears that the ZnSe cathode is very sensitive to IR
light. The difference between the measured UB breakdown values under the ZnSe cathodeexposed various IR illuminations also clearly demonstrates this fact. The difference between
the measured breakdown values is further increased for discharge light emission values. This
result shows that the plasma emission is more sensitive to IR illumination than the discharge
current.
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Fig. 2 a) CVCs ; b) DLEs under dark, weak L1 and strong L3 IR illumination intensities for
constant cathode diameter D = 18 mm, d = 50 mm at p = 66 Torr.
There is increasing interest in non-thermal plasma studies especially on the uniform gas
discharges which are used for the material processing application. The behavior of the plasma
current becomes important for different voltage values.
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Fig.3 CVC with NDR and inset shows current-time graphs for a different constant applied
voltages in the Townsend discharge mode.
The homogeneity of the plasma can be understood by examining the behavior of the current
with time. Because of the importance of uniform plasma densities, current versus time graphs
have been measured for different voltage values corresponding different regions in the CVC
with negative differential resistance (NDR). In the NDR, it is clear that the current decreases
from 2.24x10-5 A to 1.91x10-5 A. This is also related to the sharp decrease of the electric field
distribution along the discharge gap between two electrodes. More stable current values have
been obtained for U = 1215 V, however the current instabilities occur for U = 1165 V as
shown in inset [16].

4.

CONCLUSION

Highly important semiconductor material ZnSe and the CVC and DLE characteristics of this
material have been presented and the role of plasma in those characteristics has been clarified.
Townsend discharge has been extensively examined. Those materials can be called as photon
detectors since they convert IR optical signal into the current in the system and thus act as a
kind of transducer. Generation, transport and multiplication are three important phenomena in
the IR image converter systems. The qualities of the photodetectors are measured with their
uniform spectral response to the optical signal, and their high speed and low noise in the
conversion process.
Experiments on the gas discharge cells with ZnSe semiconductor electrode demonstrate that
the device characteristics are strongly dependent on both the semiconducting electrode and
the plasma parameters. Semiconductor material and its physical properties also influence on
the CVCs and DLEs when excited by IR illumination.
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Abstract
Comfort is an important parameter on textile products. Body movement comfort is one of the
important part of the comfort properties. Consumers’ expectations during wearing are basicly, easy
movement, not to prevent body movement, easy stretching and recovering and, fitting the body shape.
Because of that, the fabric growth is an important parameter that defines the ability of fabric to recover
to its original size and shape after the physical movements of the user, such as sitting, bending or
flexing of knees and elbows. Another important parameter affecting the comfort is clearly fiber
content of fabric. This study investigates the fabric growth of knitted fabric samples with four different
knitting structures and three fiber types (cotton, polyester and polypropylene) in accordance with
ASTM 2594 standard and statistically analyzes the contribution of those variations on fabric growth.
Keywords: Fabric Growth, Comfort, Knitted Fabric, Cotton, Polypropylene, Polyester

Elyaf Cinsinin Kumaşlarda Kalıcı Uzama Üzerinde Etkisi
Özet
Tekstil ürünlerinde konfor önemli bir yer tutmaktadır. Vücut hareketleri konforu da konfor özellikleri
arasında önemli bir yere sahiptir. Tüketicilerin tekstil ürünlerinden beklentileri; onların kullanım
esnasında kolay hareket edebilir, hareketi engellemeyen, kolayca uzayabilen ve geri dönebilen ve
vücut şekline uyum sağlamalarıdır. Bu nedenle kumaşlarda kalıcı uzama, , oturma, kıvrılma, dizde ve
dirsekte esneme gibi vücut hareketleri esnasında, kumaşın orijinal uzunluğuna ve şekline geri
dönebilmesi için önemli bir parametredir. Diğer bir önemli parametre ise kumaş içeriğidir. Bu
çalışmada seçilen üç farklı elyaf tipinden oluşan (pamuk, polyester ve polipropilen) dört farklı
konstrüksiyona sahip kumaşın kalıcı uzaması incelenmiştir. Seçilen bu elyaf tiplerinin dört farklı
konstrüksiyondan oluşan bu kumaşların kalıcı uzamalarına olan etkilerinin analizi ve karşılaştırılması
ASTM 2594 Test Metodu kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kalıcı Uzaman, Konfor, Örme Kumaş, Pamuk, Polipropilen, Poliester

1.

GİRİŞ:

Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları dahilinde tekstil ürünlerinin kullanımında önemli hale gelen
parametreler olan estetik ve tasarımın yanına sağlamlık ve uzun süreli kullanımların yaygınlaşması ile
beraber giysi konforu büyük önem kazanmıştır.
Günümüzde tüketicilerin giysilerden beklentileri yalnızca örtünmek ve korunmak değil, aynı zamanda
iyi görünmek ve iyi hissetmek olmuştur. Giysilerin kullanıcıların kişilik, görünüş ve statüleriyle
uyumlu olmaları arzu edilmekte; fiziksel, sosyal ve psikolojik beklentileri karşılaması istenmektedir.
Tüketicilerin bu beklentileri konfor kavramını ortaya çıkarmış ve bunları karşılamaya yönelik
çalışmalar konfor araştırmalarına yön vermiştir (Güneşoğlu S.,2005:22).
Giysi konforu bir çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Hes (2009) konforu “ konforsuzluk veya
rahatsızlık hissinin olmama durumu” olarak ifade ederken Sarkar (1994:138) ise konforun sübjektif
bir kavram olduğunu belirtmiştir. Li (2001:138) de fiziksel, psikolojik ve fizyolojik bir çok faktörün
konfor üzerinde etkili olduğunu ve bu sebeple konfor tanımının çok zor yapılabilineceğini ifade
etmiştir. Tüm bu tanımların yanında konfor, insan ve çevrenin psikolojik, fizyolojik ve fiziksel
uyumunun bir harmonisidir. Bu üç parametre eşit derecede önem taşımaktadır ki bunlardan herhangi
biri eksik olduğunda kişi kendini konforsuz hissetmektedir. (Das A, Alagirusamy R., 2010: 4-9)
Konfor, psikolojik veya fizyolojik çeşitli duyuların öznel algısı ile ilgilidir. Genel olarak bakıldığında
konforu:
Termal konfor
Duyusal konfor
Vücut hareketi konforu ,
olarak üçe ayrılabilir. (Song G, 2011:4)
Termal konfor vücut ile ortamın iklimsel koşulları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. İnsan
vücudu
hareket halinde iken çevre ile belirli bir dengede ısı ve nem alışverişinde bulunur. Çevre ile uyumun
sağlanabilmesi ısıl konforu beraberinde getirir.
Duyusal konfor ise bir tekstil materyalinin insan teni ile temas ettiğinde ortaya çıkardığı hissiyatı
kapsar. Duyusal özellikler genellikle kumaş özelliklerine bağlıdır. Elyaf tipi, kumaş konstrüksiyonu ve
kumaşa uygulanan bitim işlemleri kumaş yüzeyini etkilediği için duyusal konforu da etkilemektedir.
Vücut hareketi konforu ise kişinin aktivite halinde iken giysi ile uyumu olarak açıklanabilir.
Tüketicilerin tekstil ürünlerinden beklentileri; onların kullanım esnasında kolay hareket edebilir,
hareketi engellemeyen, kolayca uzayabilen ve geri dönebilen ve vücut şekline uyum sağlamalarıdır.
Bu nedenle kumaşlarda kalıcı uzama, oturma, kıvrılma, dizde ve dirsekte esneme gibi vücut
hareketleri esnasında, kumaşın orijinal uzunluğuna ve şekline geri dönebilmesi için önemli bir
parametredir. Bir tekstil ürünün hareket serbestliğine izin vermesi, istendiğinde vücudun şeklini alması
ve vücuda fazla yük bindirmemesi durumunda, fiziksel olarak konfordan söz edilebilir (Li, 2001:5).
Sportif amaçlı üretilen giysiler genellikle ten ile yakın temas içindedirler. Giysiyi giyip çıkarmak da
dahil olmak üzere, giysi ile beraber yapılan bir çok aktivite (oturma, çömelme… gibi) sonucunda,
giysinin maruz kaldığı gerilim ile vücuda uyumu vücut hareketi konforunun sağlanması anlamına
gelir. Bir kumaşın belirtilen bu oturma, kıvrılma veya çömelme esnasındaki tipik gerilme değerleri şu
şekilde verilmektedir:

Omuz ve sırt : 13-16%

Dirsek : 35-40%, çevresel olarak 15-20%

Oturma : 6% den 25-30%

Diz esnekliği 35-45%, çevresel olarak 12-14% (Saville B.P. 1999:157-159).
Voyce, Dafniotis ve Towlson (2005), bir kişinin cildinin, dizler ve dirseklerde% 35 ila% 45 ve omuz
sırtında % 13 ila% 16 olmak üzere önemli ölçüde uzandığını ve bu nedenle spor giyim eşyası için
kalıcı uzamanın konfor için önemli bir unsur olduğunu belirtmişlerdir.

Şekil 1: Vücutta bölgelere göre esneklik (Kaynak: Textiles in sports 2005:205)
Kumaşa fiziksel olarak esnekliği sağlayabilmek için kumaşın yapısı kadar elyaf tipinin de önemi
büyüktür. Kumaş yapısı ve giysi dizaynı, giysinin fiziksel konforu için çok önemlidir. Çünkü bunların
deriye sürtünme, sıkı oturma, kaşındırma ve batma gibi etkileri vardır. Bu etkiler (fiziksel
konforsuzluk), deriyle temas anında açığa çıkan hislerden veya giysinin vücuda oturmaması, şekil
uygunsuzluğundan kaynaklanabilir (Brody 1994:107, Kalaoğlu 1995:74-75). Vücuda oturan,
yumuşak, aşındırmayan giysiler fiziksel olarak konforludur. Fiziksel konfor algısına lif, iplik ve kumaş
yapısal özellikleri yanında kumaşa uygulanan terbiye, kaplama, laminasyon vb. işlemler etkilidir (D’
Silva ve Anand 2001:1-8).
2.
2.1.

MATERYAL VE YÖNTEM:

Materyal:

Yapılan bu çalışmada Numune Üretim Deney Planında yer alan süprem kumaşlar 32 Pus / 22 Fein, 2iplik kumaşlar 34 Pus / 22 Fein, çift yüzlü kumaşlar 34 Pus / 18 Fein ve askı raporlu (3 farklı rapor) 34
Pus / 16 Fein makinelerde hazırlanabilmiştir. Kumaş ilmek notasyonları şekil 2 de görülmektedir.

a.Süprem

b.İki İplik

c.Çift Yüzlü

d.İlmek transferli
e.İlmek transferli
(1.Rapor)
(2.Rapor)
Şekil 2: Numune İlmek Notasyonları

f.İlmek transferli
(3.Rapor)

Kumaşlarda 100% Pamuk, 100% Polipropilen ve 100% Poliester karışımlar kullanılmıştır. Süprem
kumaşlar için 3 farklı iplik kalınlığı ile numune hazırlanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Pamuk
elyafı için Ne20/1 , Ne30/1 ve Ne40/1 ve diğer elyaf tipleri için bu kalınlığa denk gelen iplik
numunesi hazırlatılıp kumaş örgü işlemi yapılmıştır.
Bunun yanında diğer kumaş
konstrüksiyonlarında ise tek tip iplik numarası ile çalışılmış ve bütün numuneler için Ne 30/1 iplik
numarası referans alınmıştır.
Kumaşlar örüldükten sonra üzerlerinde kalan kir ve yağ uzaklaştırılabilmesi için yıkama işlemine tabi
tutulmuştur. Daha sonra da şekil 3 de görülen durulama ve bitim işlemi gerçekleşmiştir.

2.2.

Şekil 3 : Numune kumaşlara uygulanan terbiye işlemi iş akış diyagramı
Yöntem:

Numunelerin kalıcı uzama değerlerinin ölçümü için ASTM D2594-04 test standardına uygun olarak
bir test cihazı tasarlanmış ve test cihazı üretimi yaptırılmıştır. Yaptırılan cihaza ait görselde (şekil 4 )
de görüldüğü gibi cihazda 24 adet ölçüm için üst askı aparatı mevcuttur. Kumaşları gerilim altında
tutabilmek için de 24 adet alt askı ve 24 adet gerdirme aparatı bulunmaktadır.

Şekil 4: Kalıcı uzama test cihazında kullanılan alt – üst askı aparatı ve gerdirme

ASTM 2594 standardına göre “kumaş uzaması” numunenin orijinal uzunluğu ile uygulanan gerilim
sonrasında belirlenen zaman sonrası sahip olduğu uzunluk arasındaki fark olarak tanımlanmıştır.
Kumaşlarda kalıcı uzama genellikle kumaşın ilk uzunluğunun yüzdesi olarak ifade edilir.
Test standardına göre, 5 adet may (boyuna) ve 5 adet sıra (enine) 127 ± 3 mm x 398 ± 8 mm
boyutlarında kumaş numuneleri hazırlanır hazırlanan numuneler standart atmosfer olan 21 ± 1 0 C and
65 ± 2% RH da 24 saat kondisyonlandıktan sonra teste hazır hale gelir. Her bir numune kumaş, halka
haline gelecek şekilde kısa kenarından dikilir. Dikilen kumaşlar üzerinden 130mm lik bir aralık
işaretlenir. Bu işaretlenen kumaşlar askılara asılır.

Tablo 1: Kumaşa uygulanacak yüzde uzama değerleri (Kaynak: ASTM 2534 test standardı)
Kumaşın vücuda oturuş biçimi May Yönü Sıra Yönü
Vücuda tam oturmayan kumaş
15
30
Vücuda tam oturan kumaş
35
60

a.
Askılara asılmış deney
numuneleri

c.

b.
Askıda gerdirilmiş deney
numunleri

Serbest halde beklemeye alınmış deney numuneleri
Şekil 5: Kalıcı Uzama ölçüm düzeneği ve deney aşamaları

Test standardında verilen değerlere göre, Tablo 1 de belirtildiği üzere kumaş , kendi uzunluğunun may
yönünde %15 sıra yönünde %30 una kadar gerdirilir. Gergin bir şekilde 2 saat bekletilir. Gerginlik
altında 2 saat boyunca tutulan numuneler alt askılar çözülerek serbest bırakılır. (Bknz. Şekil 5)
Serbest hale geldikten 60 saniye sonra ilk ölçüm; 1 saat sonra ise ikinci ölçüm yapılır. Bu ölçümler
sonucunda 1 numaralı eşitlikte belirtilen formül ile kumaş uzaması bulunur.

Kalıcı Uzama1sa % = 100 x (C–A) /A

(1)

A = kumaş gerilmeden önce belirlenen iki çizgi arasındaki uzunluk, mm ,
C = kumaş serbest hale getirildikten 1 saat sonra işaretli iki çizgi arasında ölçülen uzunluk; mm
(ASTM 2594)

Bu şekilde yapılmış test sonuçları aşağıdaki Tablo 2 de verilmiştir:
Tablo2: Deney Sonuçları
Ön Yüz
Deneme
No

Örme Yapısı

4

süprem

Karışım
Oranı
100%

5

süprem

100%

6
10
11

süprem
süprem
süprem

12

Arka Yüz
Elyaf
Tipi
PP

Karışım
Oranı

Elyaf
Tipi

Kalıcı Uzama
Sıra
May
%uzama %uzama

-

2,82

2,05

PES

-

1,28

1,28

100%
25/75%
50/50%

CO
PP/CO
PP/CO

-

8,46
8,46
7,18

2,82
3,33
1,54

süprem

75/25%

PP/CO

3,85

2,05

13

süprem

25/75%

PES/CO

6,92

2,05

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

süprem
süprem
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
iki iplik
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü

50/50%
75/25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50/50%
50/50%
50/50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50/50%
50/50%
50/50%
100%
100%
100%

PES/CO
PES/CO
PP
PP
PP
CO
CO
CO
PP/CO
PP/CO
PP/CO
PES
PES
PES
CO
CO
CO
PES/CO
PES/CO
PES/CO
PP
PP
CO

3,59
0,77
5,13
3,85
4,36
7,95
10,77
7,95
4,36
9,49
7,69
3,08
4,36
2,56
6,92
9,23
7,95
5,13
7,18
3,85
4,10
6,41
5,64

1,28
0,00
1,03
1,79
0,77
2,82
2,56
3,59
3,33
3,33
1,79
1,03
0,26
0,51
2,82
3,08
3,85
2,05
1,79
1,03
2,31
2,56
0,77

100%
100%
50/50%
100%
100%
50/50%
100%
100%
50/50%
100%
100%
50/50%
100%
100%
50/50%
100%
100%
50/50%
100%
50/50%
100%

PP
CO
PP/CO
PP
CO
PP/CO
PP
CO
PP/CO
PES
CO
PES/CO
PES
CO
PES/CO
PES
CO
PES/CO
PP
PP/CO
PP

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
çift yüzlü
1. Rapor
1. Rapor
1. Rapor
2. Rapor
2. Rapor
2. Rapor
3. Rapor
3. Rapor
3. Rapor

100%
50/50%
50/50%
100%
100%
100%
100%
50/50%
50/50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.

CO
PP/CO
PP/CO
PES
PES
CO
CO
PES/CO
PES/CO
PP
PES
CO
PP
PES
CO
PP
PES
CO

100%
100%
50/50%
100%
50/50%
100%
100%
100%
50/50%

CO
CO
PP/CO
PES
PES/CO
PES
CO
CO
PES/CO
-

7,69
7,44
5,13
2,31
2,05
4,87
4,87
3,08
0,77
5,90
1,54
4,87
8,21
3,08
8,46
8,21
1,79
6,67

3,33
2,31
2,31
0,00
0,77
2,05
3,33
2,31
0,26
3,08
0,51
2,56
1,54
1,03
2,05
3,08
2,82
3,85

BULGULAR:

Deney sonuçlarına göre yapılan değerlendirmeler sonuçları may ve sıra yönünde yapılan ölçümler
üçer tekrarlı olarak Minitab istatistik paket programında regresyon analizine tabi tutulmuştur. Her bir
kumaş konstrüksiyonu için bulgular grafikler ile açıklanmıştır.
3.1.
Boyuna Yönde Süprem Kumaşlarda Kalıcı Uzamanın İncelenmesi
100% süprem kumaşlarda kumaş uzamasına iplik numarası ve elyaf tipinin etkisi istatistiksel olarak
incelenmiştir. May yönünde yapılan analizler için “P” değeri 0,05 ten küçük olduğu için girdi olan
“elyaf tipi” ve “iplik numarası” nın, çıktı olan “kalıcı uzama” üzerinde etkisi olduğunu söyleyebiliriz
(bknz. Şekil 5).Analiz sonucunda görülen R-sq (adj) değeri ise girdilerin çıktı üzerindeki etkisini
göstermektedir. Bu analizde de elyaf tipi, iplik numarası ve bu iki faktörün etkileşimlerinin
kumaşlardaki kalıcı uzama üzerinde %93,07 oranında açıklanabilir etkisi olduğunu göstermektedir.
(Analiz tablosundaki R – Sq (adj) değeri bunu göstermektedir.)

Şekil 6: May Yönünde yapılan Minitab regresyon analizi sonuçları

Ana etki grafiğinde (Şekil 6.a) hem elyaf tipinin hem de iplik numarasının boyuna uzama üzerindeki
etkileri görülmektedir. Boyuna kalıcı uzamada doğal elyaf olan pamuk en yüksek kalıcı uzama
değerini verirken, sentetik olan Polipropilen (PP) ve Poliester (PES) daha düşük kalıcı uzama etkisi
göstermektedir. PP kalıcı uzamada PES’ten daha yüksek bir uzama yüzdesine sahiptir. Ana etki
grafiğinde de görüldüğü gibi iplik numarası arttıkça kalıcı uzama düzgün bir şekilde azalmıştır.

Etkileşim Grafiği

Ana Etki Grafikleri
Elyaf Tipi

İplik no

8

10

7

8

Elyaf
Tipi
CO
PES
PP

Mean

Mean

6
5

6

4

4
3

2

2
0
20

1
CO

PES

PP

20

30

40

30
İplik no

40

a.
Ana Etki Grafiği
b.
Etkileşim Grafiği
Şekil 7: May yönünde süprem kumaşlara yapılan analizlere ait ana etki ve etkileşim grafikleri
Etkileşim grafikleri tüm girdiler arasında etkileşimin görüldüğü grafiklerdir. Hem elyaf tipinin hem de
iplik numarasının aynı anda kumaşın kalıcı uzaması üzerine olan etkisini Şekil 6.b deki etkileşim
grafiğine bakarak görebiliriz. Etkileşim grafiğinde de görüldüğü gibi Ne 20 numaradan,Ne30
numaraya çıkar iken her bir elyaf tipi için de kumaş kalıcı uzaması belirli bir düşüş yaşamaktadır.
Fakat Ne30 dan Ne40 a PES ve PP elyafları için kumaş uzaması neredeyse sabit iken pamukta düşüş
ivmelenerek artmaktadır. Yani ana etkide görülen iplik numarasının artması ile kumaş uzamasının
azalması durumu aslında farklı lif tiplerine göre değişkenlik göstermektedir.

Etkilerin % Dağılımı
Diğer
4,8%

ElyafTipi*İplikno
8,0%

Category
Diğer
ElyafTipi*İplikno
İplikno
ElyafTipi

İplikno
11,2%

ElyafTipi
75,9%

Şekil 8: Süprem kumaşlarda may tönünde etkilerin % dağılımı grafiği
Genel olarak etki dağılımı grafiği (Şekil 7) incelendiğinde de süprem kumaşlarda boyuna uzamada
elyaf tipinin %75,9 oranında bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
3.2.
Enine Yönde Süprem Kumaşlarda Kalıcı Uzamanın İncelenmesi :
Süprem kumaşlarda enine yönde kalıcı uzama incelendiği zaman yapılan istatistiksel analizlerde P
değerinin 0,05 ten küçük olduğu için elyaf tipi ve iplik numarasının enine uzamada da etkili olduğu
görülmektedir. Etki oranı %68 olarak da R-Sq (adj) değerinde görülmektedir.

Şekil 9: Enine yönünde yapılan Minitab regresyon analizi sonuçları

Enine Yönde ana etki ve etkileşim grafiklerine bakılacak olunursa elyaf tipinin ve iplik numarasının
ayrı ayrı ve beraber olarak kumaş kalıcı uzamasında etkisini görüyoruz.

Etkileşim Grafiği

Ana Etki Grafikleri
Elyaf Tipi

Data Means

İplik no

5

3,0

4

Mean

2,5
Mean

Elyaf
Tipi
CO
PES
PP

2,0

3

2

1,5
1

1,0

20

CO

PES

a.

PP

20

30

40

Ana Etki Grafiği

b.

30
İplik no

40

Etkileşim Grafiği

Şekil 10: Süprem kumaşlara ait enine yönde yapılan analizlerin ana etki ve etkileşim grafikleri
Etkilerin % Dağılım Course
ElyafTipi*İplikno
17,0%

Category
ElyafTipi*İplikno
İplikno
Diğer
ElyafTipi

ElyafTipi
41,0%

İplikno
20,0%

Diğer
22,0%

Şekil 11: Süprem kumaşlarda enine tönünde etkilerin % dağılımı grafiği

Süprem kumaşlarda enine kumaş uzaması üzerinde elyaf tipinin tek başına %41 lik bir etkisi var iken
%17 lik de hem iplik numarası ve elyaf tipi olarak etkide bulunduğu görülmektedir.
3.3.

Tüm kumaş konstrüksiyonlarında elyaf tipinin kumaş kalıcı uzaması üzerine etkileri:

Tüm kumaş konstrüksiyonlarında elyaf tipinin kalıcı uzama üzerine etkisinin analizi yapılırken hem
enine hem de boyuna analiz beraber yapılmıştır. Yapılan analizlerde elyaf tipinin ve konstrüksiyonun
%79 oranında açıklanabilir bir şekilde enine kalıcı uzama ve boyuna kalıcı uzama üzerinde etkisi
görülmüştür.

Şekil 12: Tüm kumaş konstrüksiyonlarında elyaf tipinin kumaş kalıcı uzaması üzerine etki analiz
sonuçları

Etkileşim grafiğinde her bir kumaş konstrüksiyonunda elyaf tipinin kumaş kalıcı uzaması üzerine
etkisi görülmektedir. Bütün konstrüksüyonlarda grafikte de görüldüğü gibi en düşük kumaş uzamasını
PES gösterirken; en iyi uzama doğal elyaf olan pamuğa aittir.

Interaction Plot for Growth
Data Means
7

Konstrüksiyon
Askılı Örme 1. Rapor
Askılı Örme 2. Rapor
Askılı Örme 3. Rapor
Double Face
Fleece
Süprem

6

Mean

5
4
3
2
1
CO

PES
Elyaf

PP

Şekil 13: Tüm kumaş konstrüksiyonları için etkileşim grafiği
4.

SONUÇ:

Yüksek giyim konforu için hareket rahatlığının sağlanması gerekmektedir. Bunu vücut hareketi
konforu olarak adlandırabiliriz. Vücut hareketi konforu, bir tekstil mamulünün vücut hareketlerinni
engellememesi, özgün hareket sağlaması, ağır olmaması ve vücut şekline uygun olmasıdır (Gülsevin
N., 2005). Bunun için de kumaştaki kalıcı uzamanın önemi büyüktür.
Yapılan bu çalışmada farklı konstrüksüyonlardaki örme kumaşların içerinden kullanılan elyaf
tiplerinin kumaşta kalıcı uzamaya olan etkisine bakılmıştır. Süprem kumaşlarda yapılan analizler
sonucunda kumaşta kalıcı uzama üzerinde elyaf tipinin etkisi ve bunun yanında iplik numarasının
etkisi görülmüştür. Hem enine hem de boyuna yapılmış olan analizlerde elyaf tipinin kalıcı uzama
üzerinde etkisi görülmüştür. Doğal elyaf olan pamukta kalıcı uzama miktarı, kumaşın hem enine hem

de boyuna yönde; sentetik elyaf olan polyester ve polipropilenden daha yüksek olduğu görülmüştür.
Bunun yanında polipropilenin uzama değerlerinin polyesterden daha iyi olduğu söylenebilir. Farklı
konstrüksüyonlarda da aynı elyaf tipleri karşılaştırıldığında da, pamuk elyafının en iyi uzamayı
gösterdiği, pamuktan sonra polipropilenin kalıcı uzamasının geldiği görülmüştür. Seçilmiş olan
elyaflardan kalıcı uzaması en düşük olan elyaf ise polyester olmuştur.
5.
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Abstract
Wound healing is a complex and orderly series of events involving cell migration, proliferation,
hemostasis, inflammation and remodeling. In recent years, many studies were focused on development
of new materials to reduce healing period.
Hydrogels which have an important position in tissue engineering can swell by absorbing a large
quantity of water, and have several properties common to living tissues including rubbery consistency
and low interfacial tension with water or biological fluids due to their 3-D network structure.
Plants and their products such as powder, wrap, extract, pomade, cream, oil, syrup, solution, injection,
tablet and capsule have immense potential for the treatment of wound. Many plants have a very
important role in the process of wound healing.
Keywords: Hydrogel, plant extract, hydrogel wound dressing

Özet
Yara iyileşmesi, hücre göçü, proliferasyon, hemostaz, iltihaplanma ve yeniden biçimlenmeyi içeren
karmaşık ve düzenli bir dizi olaydır. Son yıllarda, pek çok çalışma iyileşme süresini azaltmak için yeni
materyallerin geliştirilmesine odaklanmıştır.
Doku mühendisliğinde önemli bir konuma sahip olan hidrojeller, çok miktarda suyu emerek şişebilir
ve 3 boyutlu ağ yapısı nedeniyle su veya biyolojik sıvılar ile kauçuksu kıvam ve düşük arayüzey
gerilimi gibi canlı dokularda ortak özelliklere sahiptir.
Bitkiler ve bunların toz, sarma, özü, pomad, krem, yağ, şurup, çözelti, enjeksiyon, tablet ve kapsül gibi
ürünleri yaranın tedavisi için muazzam bir potansiyeli vardır. Birçok bitkinin yara iyileşmesi sürecinde
çok önemli bir rolü vardır.
Anahtar Kelimeler:Hidrojel, bitki özü, hidrojel yara bandajı

Briefly Hydrogel
Hydrogels are three-dimensional networked polymers that contain a large number of hydrophilic
groups, which do not dissolve when left in aqueous media, and exhibit swelling properties by retaining
a large amount of water.
Hydrogels are vastly hydrophilic macromolecular networks, which are produced by chemical or
physical crosslinking of soluble polymers. Due to particular properties of hydrogels such as, highsensitive to physiological environments, hydrophilic nature, soft tissue-like water content and
adequate flexibility,
make them excellent candidates for biomedical applications. Hydrogels can swell and de-swell water
in a reversible direction, showing specific environmental stimuli responsive e.g. temperature, pH, and
ionic strength. Thus, such smart physiological response of hydrogels toward changes of physiological
variable suggests their use in several biomedical applications.
Hydrogels with a high water holding capacity in the constructions also show very similarities to living
tissues thus they are in a soft and flexible structure. Rubbery texture and excellent biocompatibility
resembling living tissues make hydrogels attractive to many areas (Sood et al., 2014)

Hydrogel Wound Dressing
An ideal wound dressing should have flexibility, adequate mechanical strength, and tear resistance;
moreover, it should not stick onto the wounds, and should also be able to absorb wound exudates from
the wound surface.
Hydrogels can absorb and retain the wound exudates, which support fibroblast proliferation and
keratinocyte migration. These periods are very necessary for complete epithelialization and healing of
the wound (Winter, 1962; Bullock et al., 2010). In addition the tight mesh size of hydrogels structure
protects the wound from infection and prevents microorganism and bacteria to reach the wound area.
However, hydrogels structure allows transporting bioactive molecules e.g. antibiotics, and
pharmaceuticals to wound center. Such molecules can be entrapped into hydrogel networks during
gelling process, while these molecules can be exchanged with absorbing the wound exudates during
the sustainable release process after contacting hydrogels with the wound surface. The significant
tissue-like water content of hydrogels provides the needed flexibility and elasticity to adapt wounds
located in different body sites.
Hydrogel-based wound dressings are one of the most promising materials in wound care, fulfilling
important dressing requirements, including:
 Keeping the wound moist while absorbing extensive exudate
 Adhesion-free coverage of sensitive underlying tissue,
 Pain reduction through cooling and
 A potential for active intervention in the wound healing process.
Why Plant Extracts?
Plants and their products such as powder, extract, pomade, cream, oil, syrup, solution, injection, tablet
and capsule have immense potential for the treatment of wound. Many plants have a very important
role in the period of wound healing. Plants are more potent healers because they support the repair
mechanisms in the natural way.
Today, in developing countries, up to 80% of the population depends upon medicinal plants for their
primary health care, it not only increase the rate of healing but also maintains the aesthetic conditions,
play a significant role in wound care management and it has been estimated that nearly one-third of all
herbal medicines are used for the treatment of wounds.
Several plant materials had been screened for their use as a pharmaceutical additive by researchers.
Among these, mucilage and gums are selected which most widely studied as a pharmaceutical
additive.
Hydrogels could be based on polysaccharides and synthetic polymers. Polysaccharides are extremely
advantageous compared to synthetic polymers. These are easily procured from plants and usually nontoxic, biocompatible and show a number of special physico-chemical properties.
Typically, mucilages are naturally occurring highly branched hydrophilic polysaccharides (with
molecular weight > 2,00,000) of varying detailed structure. Due to the high concentration of hydroxyl
groups in the polysaccharide, mucilages generally have a high water-binding capacity and this has led
to studies of their role in hydrogels.
Dressing materials include natural and synthetic polymers, as well as their combinations, in the forms
of films, sponges and hydrogels (Moura, Dias, Carvalho, de Sousa, 2013).
Recently, naturally-occurring materials received renewed attention for biomaterial applications
because of their high biocompatibility and environmentally friendly properties (Bai, Chen, Yu, Lin,
2016).
Naturally-occurring polymers are widely used in wound dressing preparation because of their
similarity to extracellular matrix (ECM) and good acceptance by biological systems which prevent the
immunological reactions often detected with synthetic polymers (Mano et al., 2007; Mogoşanu,
Grumezescu, 2014).
Polysaccharides (glycans) are a type of naturally-occurring polymers consist of monosaccharides and
their derivatives (Jain, Gupta, Jain, 2007). Polysaccharides containing only one type of
monosaccharide are known as homopolysaccharides or homoglycans, whereas those containing more
than one monosaccharide are known as heteropolysaccharides or heteroglycans (d’Ayala,
Malinconico, Laurienzo, 2008). Polysaccharides offer the advantages of chemical similarities with

heparin which gives their good hemocompatibility and have low cost (with few exceptions) compared
with other biopolymers (Malafaya, Silva, Reis, 2007).
Naturally-occurring polymers are generally preceded over synthetic polymers owing to their intrinsic
properties of biocompatibility and bioabsorbable degradation products. There are no environmental or
economic issues, and they are generally non-toxic to human body even at high concentrations (Cai et
al., 2010; Dang & Leong, 2006).
Most seeds contain polysaccharide polymers with specific functional properties that make the seeds a
valuable source of commercial hydrocolloids. These naturally occurring hydrocolloids keep seeds
moist and enable them to survive in arid or unstable climatic conditions (Alizadeh et al., 2017; Huang,
Boubriak, Osborne, Dong, Gutterman, 2008; Koocheki, Taherian, Razavi, Bostan, 2009).
Hydrocolloids are widely used in the food and pharmaceutical industries, and these industries have a
growing demand for plant-based products due to their low cost and functional properties (Behrouzian,
Sma, Karazhiyan, 2014; Vardhanabhuti, Ikeda, 2006).
Examples of Plant Extract Based Hydrogel Wound Dressing Application
El-Kased et al. (2017) for the healing of burn wounds by preparing honey-based hydrogel in vitro and
comparative in vivo study were evaluated. They found that the hydrogel dressing with 75% of the
honey they made did not only serve as a coating to provide a clean humid environment, but also
increased tissue regeneration and contributed directly to healing. As a result of the parameters they
obtained, they predicted that it is a cheap, non-toxic, natural and efficient alternative to clinical access
for wound healing.
Singh et al. (2013) designed an antibiotic-containing hydrogel wound bandage and performed
biomedical properties and histological study of wound healing. In these studies, taking into account
the antioxidant structure of the acacia gum and the mucoadhesive nature of carbopol hydrogels, an
attempt was made to investigate the potential of these materials to design new hydrogel wound
dressings, which means slow release of gentamicin, an antibiotic drug, and to increase the potential for
wound healing. The results of the biomedical properties have shown that hydrogel films are
thrombogenic, non-hemolytic, antioxidant and muco-adhesive, and impermeable to oxygen and
moisture when sealed against microorganisms. These results suggest that acrylic-cl-carbopol
polymeric films can be used as wound dressings for slow release of antibiotic medication to wounds.
Wang et al. (2012) produced burns as a wound dressing of Chitosan, honey and gelatin. They found
that these leaves had strong antibacterial activity against S. aureus and E. coli and significantly
accelerated the healing of burns.
Anjum et al. (2017) New Generation Chitosan / Nano ZnO / Curcumin nanocomposite wound control
for infection control. In this study, the solvent casting method was used to develop antimicrobial
nanocomposite membranes and these membranes showed excellent antimicrobial activity against E.
coli and S. aureus and thus prevented bacterial growth.
Zhang et al. (2016) prepared chitosan/pumpkin polysaccharide hydrogel. They produced a series of
N,O-carboxymethyl chitosan/oxidized pumpkin polysaccharide hydrogels (CPHs). They observed that
with amounts of N,O-carboxymethyl chitosan increasing, crosslinking degree of the CPHs was
increased. The swelling ratio, degradation rate and the cumulative release of BSA were reduced. The
CPHs exhibits porous three-dimensional structure, which is very important in the drug delivery and
cell culture.
The CPHs showed suitable stiffness and can withstand several tens to several hundred pressure. They
reported that the CPH was histocompatible, degradable and noncytotoxic. With all of results they
suggested that the CPHs can be used in tissue engineering and biomedical application.
Tanaka et al. (1997) investigated the freezing-thawing gelation of the locust bean gum-water system
using rheological and calorimetric methods. They compared the properties of the hydrogel with other
galactomannan-water systems. And they discussed the role of water in the formation of the hydrogel.
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Abstract
Flexographic (flexo) printing is a printing technique that is widely used in the industry, especially in
packaging. The flexo printing technique is mainly used for film materials with high surface energies
when the circulation is high and printing is not economically feasible with other methods. The plates
used in flexo printing technique affect the parameters related with the quality and number of prints. In
terms of preparation, two types of plate are used in the flexo printing system for transferring the image
to the substrate material: analogue and digital. The fundamental difference between these plates is that
the image in the analog plate is obtained using a film, whereas the image in the digital plate is
generated on the plate surface using a laser beam. These differences in preparation are thought to have
a direct effect on printing quality.
In this study, the effects of two plate preparation methods used in flexo printing system, analog and
digital plates, on printing quality are examined. For this purpose, a test scale was initially prepared in
order to examine the printing quality of digital and analog plates in ideal production conditions in
order to reveal the differences between the two plates. In the prepared test scale, CMYK solid areas
were used to measure solid tone density, intermediate tone areas were used to measure the point
value/gain, and pictures were used for visual inspection of the image. One of these pictures was used
for visual inspection of gray balance, and the other was used to analyze intermediate tone transition.
Analog and digital flexo plate were produced with the scales obtained and OMET Flexy 255 flexo
printing machine was used to produce test prints on coated paper and OPP surface. It was found that
analogue plates contained dot losses in medium and dark tones, and the prints made with digital plates
had a normal curve whereas analog plates deviated from the curve and light tones became darker in
analog plates. In conclusion, while the images that are printed with digital plates directly approach the
original image or chromalin, it is necessary to deviate from standard conditions and approach the
original images by trial and error in analog plates. This directly affects the printing quality and the
printing process.

Keywords: Flexo printing, Tram frequency, Digital plate, Analog plate, Printing quality

Flekso Baskı Sisteminde Kullanılan Analog Ve Dijital Baskı Klişelerinin
Baskı Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
Özet
Flekso baskı sitemi özellikle ambalajlarda sektöründe sıklıkla kullanılan bir baskı tekniğidir. Flekso
baskı tekniği daha çok tirajın yüksek olduğu ve baskının diğer yöntemlerle ekonomik olarak
gerçekleştirilemediği zamanlarda, yüzey enerjisi yüksek olan film malzemeler için kullanılmaktadır.
Flekso baskı tekniğinde kullanılan kalıplar baskının kalitesini, baskı sayısını vb. parametreleri
etkilemektedir. Flekso baskı sisteminde görüntüyü baskı altı malzemesine aktarmak için hazırlanış
yönünden analog ve dijital olmak üzere iki cins kalıp kullanılmaktadır. Bu kalıplar arasındaki temel
fark; analog kalıpta görüntü, film kullanılarak elde edilirken dijital kalıpta görüntü, lazer ışınları ile

kalıp yüzeyinde oluşturulur. Bu hazırlanış farklılıkları baskı kalitesine doğrudan etkilediği
düşünülmektedir.
Bu çalışmada Flekso baskı sisteminde kullanılan kalıp hazırlama yöntemlerinden analog ve dijital
kalıpların baskı kalitesine olan etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda her iki kalıp arasındaki
farklılıkları ortaya koymak için, İdeal üretim şartlarında dijital ve analog kalıpların baskı kalitelerinin
incelenebilmesi amacıyla öncelikle bir test skalası hazırlanmıştır. Hazırlanan test skalasında; zemin
densitesinin ölçülmesini sağlayacak CMYK zemin bölgeleri, nokta değerlerinin/kazancının
ölçülmesini sağlayacak ara ton bölgeleri, ayrıca görüntünün göz ile kontrolü için resimler
kullanılmıştır. Kullanılan bu resimlerden biri gri dengenin göz ile kontrolü amacıyla, diğeri ise ara ton
geçişinin gözlemlenmesi için kullanılmıştır. Elde edilen skalalar ile analog ve dijital flekso kalıpları
üretilmiş ve OMET Flexy 255 flekso baskı makinesi kullanılarak test baskıları kuşe kağıt ve OPP
yüzeye gerçekleştirilmiştir. Analog kalıpların orta ve koyu tonlarda nokta kayıplarına uğradığı,
baskılarda dijital kalıp ile yapılan baskıların normal eğride olduğu analog kalıplarda ise eğriden
sapmanın olduğu ve açık tonların daha koyu hale geldiği bulunmuştur. Sonuç olarak Dijital kalıplarla
basılan görüntülerde orijinal görüntüye veya kromalinlere doğrudan yaklaşılırken, analog kalıplarda
orijinal görüntülere yaklaşmak için standart koşulların dışına çıkılarak deneme yanılma yöntemiyle
görüntülere yaklaşılması gerekmektedir. Bu durum hem baskı kalitesini hem de baskı sürecini
doğrudan etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Flekso baskı, Tram sıklığı, Dijital klişe, Analog klişe, Baskı kalitesi
GİRİŞ
Fleksografi Baskı, esnek baskı kalıbı ile yapılan baskı tekniğidir (Meyer, 2000:10). Flekso baskı
yüksek baskı tekniğidir (Gençoğlu v.b., 2006:53). Bu baskıda basılacak iş, kalıbın gövdesinden belli
bir yüksekliktedir. Mürekkep haznesi mürekkebi Aniloks (tramlı) merdaneye verir. Aniloks merdane,
yüksekte kalan kısımlara temas eder ve yüksek yerler mürekkep alır. Kalıp silindiri ile baskı silindiri
arasından geçen baskı altı malzemesi üzerine görüntüyü aktarılır (Krebs, 2009:400). Kullanılan
mürekkepler akışkan mürekkeplerdir. Ambalaj sanayiinde en çok kullanılan baskı yöntemidir (Apohan
v.d., 2018:39).

Şekil 1: Flekso Baskı Sistemi Çalışma Prensibi
Flekso baskı sisteminin temel avantajı; ışığa hassas fotopolimer klişe kullanımı için filmden
pozlandırma yapma imkanı sağlamasıdır. Böylece kopyalamada daha az zaman kaybı olmakta,
neticede daha iyi baskı kalitesi sağlamaktadır ( Van Zoeren, 1998:1).
Flekso baskı sisteminde görüntüyü baskı altı malzemesine aktarmak için hazırlanış yönünden analog
ve dijital olmak üzere iki cins kalıp kullanılmaktadır (Gilbert, Lee, 2008:3). Bu kalıplar arasındaki

temel fark; analog kalıpta görüntü, film kullanılarak elde edilirken dijital kalıpta görüntü, lazer ışınları
ile kalıp yüzeyinde oluşturulur (Mengel v.d., 2006:1). Bu hazırlanış farklılıkları baskı kalitesine
doğrudan etki etmektedir. Analog kalıpta tram noktalarında kazanç fazla olmaktadır. Özellikle açık ve
orta tonlarda istenilenden daha fazla bir görüntü koyuluğu elde edilmektedir. Bu sorunları gidermek
için Flekso baskı sisteminde yapılan teknolojik çalışmalar sonucu CTP (computer to plate) yani
bilgisayarda kalıba görüntü aktarma yöntemi olan dijital kalıp hazırlama ortaya çıkarılmıştır (Klein,
Dewitte, 2005:1).

Şekil 2: Flekso Baskı Sistemi Analog ve Dijital Kalıp Gösterimi
Analog kalıp hazırlamada; fotopolimer kalıp üzerine negatif bir film konulur ve pozlama işlemi böyle
yapılır. Negatif kalıptan ışık geçen bölgeler polimerleşirken diğer kısımlar polimerleşmez ve bu
bölgelerin atılmasıyla kalıp hazırlanır. Dijital olarak lazer ile kalıp üzerinde görüntü oluşturma
sisteminde, kalıp lazer ile indirilmemektedir (Zelzele, Ozdemir, 2015: 40). Kalıp üzerinde bulunan ışık
geçirmeyen özel bir şablon tabaka lazer ile işlenerek görüntü oluşturulmaktadır. Lazerin görevi ışık
geçirmeyen şablon tabaka üzerinde negatif olarak görüntü şablonunu oluşturmaktır. Lazer, görüntü
olan bölgeleri açarak buradan ışığın geçmesine imkan verir ve bir sonraki aşama olan pozlandırma
aşamasında, lazer ile oluşturulan bu negatif şablonun açık olan bölümlerinden ışık geçerek kalıp
pozlandırılır (Oum, 2000:20).
Dijital ile analog klişe hazırlama sistemlerinin iş akışına kısaca göz atarsak; analog sistemde arka
pozdan sonra film çıkış makinesinden alınan film analog klişenin üstüne yerleştirilir. Vakum
yardımıyla havası alındıktan sonra UV ışık altında ana pozu verilir, indirilir, kurutulur ve son poz
verilip oluşturulur. Dijital sistemin, yukarıdaki geleneksel yöntemden tek farkı Direkt Kalıba Pozlama
Makinesi (CTP) ile eski sistemde daha önce filme oluşturulan imajın bu sefer direkt klişenin
üzerindeki karbon katmanı oluşturulmasıdır. Daha sonraki işlemler aynı eski yöntemde olduğu gibi
devam eder. Yani üzerinde imaj oluşan klişe ve önce arka pozunu sonra, UV altında ana pozu verilir,
indirilir, kurutulur ve son pozuyla birlikte kullanıma hazır hale getirilir (Dupont, 2008:10).

Şekil 3: Flekso Baskı Sistemi Analog ve Dijital Kalıp hazırlama yöntemleri
Dijital klişenin avantajları şu şekilde sıralanabilir. Veri transferi plakaya direkt olduğundan değer
kaybı olmaz, yer bağımlılığı olmaksızın mükemmel veri transferi yapılabilir, direk distorsiyon
uygulanır, daha fazla detay elde edilir, kontrastlık sağlanır, daha az nokta kazancı oluşur, ince ton
geçişleri elde edilir, yüksek baskı kalitesine ulaşır (Johnson, 2008:23).
Yukarıdaki bilgilerin ışığında Flekso baskı sisteminde kullanılan kalıp hazırlama yöntemlerinden
analog ve dijital kalıpların baskı kalitesine olan etkisini ortaya koymak ve kalite parametrelerinin
incelenmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu amaçla aynı test skalası analog ve dijital kalıp olarak
hazırlanmış ve flekso baskılar gerçekleştirilerek baskı kaliteleri karşılaştırılmıştır.
MATERYAL ve METOD
Flekso baskıda analog ve dijital kalıp farklılığını belirlemek amacıyla test skalası hazırlanmıştır.
Hazırlanan test skalasında;

zemin densitesinin ölçülmesini sağlayacak CMYK zemin bölgeleri,

nokta değerlerinin/kazancının ölçülmesini sağlayacak ara ton bölgeleri,

ayrıca görüntünün göz ile kontrolü için resimler kullanılmıştır.
Kullanılan bu resimlerden biri gri dengenin göz ile kontrolü amacıyla, diğeri ise ara ton geçişinin
gözlemlenmesi için kullanılmıştır.
Uygun üretim şartlarında, analog ve dijital kalıpların oluşum süreçleri, yapılarına uygun ve ideal
şartlarda gerçekleştirilmiştir. Analog kalıplar ideal densitedeki film ile pozlandırılmış ve ideal kalıp
hazırlama süreci ve süreleri takip edilmiştir. Dijital kalıpta ise, görüntü bilgisayardan direk kalıba

aktarılmış ve bu süreçten sonrası analog kalıptaki gibi kalıp hazırlama süreci ve süreleri takip edilerek
yapılmıştır.
Her iki kalıbın baskı kalitelerine olan etkilerinin karşılaştırılması için bütün veriler ve değerler eşit
tutulmuştur. Aynı tram ton değerleri , aynı görsel, aynı marka kalıp, aynı mürekkep, aynı baskı
makinesi, aynı kalıp hazırlama yöntemi ( indirme ) ve aynı aniloks değerleri kullanılmıştır.
Bu çalışmada hazırlanan kalıpla test baskılarında kullanılan araçlar, malzemeler ve özellikleri şöyledir.
Baskı makinesi: OMET Flexy 255 ( 8renk, rotari baskı, 255mm x 420 mm, ) Flekso baskı makinesi.
22 m/dak. hızla 25 N baskı basıncıyla standart aniolox merdane
Baskı kalıbı: DUPONT Cyrelflex, 1.14 mm, Shore: 65’lik kullanılmıştır.
Mürekkep: XSYS, UV Flekso kullanılmıştır.
Baskı altı Malzemesi: 65gr/m² Kuşe kağıt ve PoliPropilen film
Klişe Bandı: TESA. 52015 kodlu 0,38mm kalınlıklı bant kullanılmıştır.
Ortam şartları 23°C %60 bağıl nem olarak şartlandırılmıştır. Elde edilen baskıların renk değerleri XRite eXact el tipi spektrofotometre ile ISO 12647-2:2013’e göre ölçülmüştür. 400 nm to 700 nm
spectral aralık, D50 ışık kaynağı, 2° gözlemci, polarize filtre ve 0/45 derece geometrisi. Ayrıca tram
ton değerleri ve densite değerleri Tech-on Densitometre ile ölçülmüştür. Baskı süreci ise; materyallere
uygun FTA’nın belirlediği densite değerlerine uyularak yapılmıştır. Bu değerler kağıt materyaller için;
C:1.35, M:1.25, Y:1.0, K:1.5 dir ve film materyaller için; C: 1.25, M:1.20, Y:1.0, K:1.4 dir.
SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRME
Hazırlanan her iki tip kalıbın tram ton değerleri ölçülmüş ve tablo 1’deki değerler elde edilmiştir.
Hazırlanan kalıplardaki tram ton değerleri karşılaştırıldığında olması hazırlanan kalıba en yakın
kalıbın dijital kalıp ile elde edildiği bulunmuştur.
Tablo 1: Dijital ve Analog Kalıp Tram Ton Değerleri
Tram Ton
Değerleri
Dijital Kalıp
Tram Ton
Değerleri
Analog Kalıp
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Şekil 4 incelendiğinde tram ton değerleri dağılımlarından görüldüğü gibi olması gereken nokta
değerlerine dijital kalıp değerleri daha ideal bir nokta dağılımı gösterirken analog kalıpta nokta
dağılımı ideal değerlerin üzerinde çıkmıştır. Açık ve orta tonlarda dijital kalıp üzerindeki nokta
dağılımı daha homojen olmuştur. Analog kalıpta ise özellikle açık tonlarda idealin çok üzerinde nokta
değerleri oluşmaktadır. Böylelikle analog kalıpla basılan görüntü özellikle açık ve orta tonlarda olması
gerekenden daha koyu oluşacaktır.

Şekil 4: Dijital ve Analog Kalıp Tram Ton Değerler Grafiği
Analog ve dijital kalip kuşe malzeme siyah renk baskı tram ton değerleri şekil 5 te karşılaştırılmıştır.
Şekil incelendiğinde dijital kalıpla yapılan baskı sonucu elde edilen tram ton değerleri normal
değerlere hemen hemen yakın bir eğilim göstermiştir. Yani nokta kazançları homojen bir dağılım
göstermiştir. Analog kalıpla yapılan baskıda ise tram ton değerlerinin normal değerlerin çok üstünde
olduğu görülmüştür.

Şekil 5: Analog Ve Dijital Kalıp Kuşe Malzeme Siyah Renk Baskı Tram Ton Değerleri Grafiği
Elde edilen kalıplarla yapılan baskılar gözle incelendiğinde dijital yöntemle hazırlanan kalıpla yapılan
baskıda resim karşılaştırıldığında gözle görülür bir fark oluşmamıştır. Analog yöntemle hazırlanan
kalıpla yapılan baskı incelendiğinde tram ton değerlerindeki sapmalardan dolayı sağlıklı bir ton geçişi
elde edilememiştir ve olması gerekenden daha koyu bir baskı elde edilmiştir.

Şekil 6: Analog ve Dijital Kalıp Kuşe Malzeme Baskıları
Analog ve dijital kalıp Polipropilen malzeme siyah renk baskı tram ton değerleri şekil 7 de
karşılaştırılmıştır. Şekil 7’deki Grafik incelendiğinde, dijital kalıpla yapılan baskı değerleri normal
değerlere yakın bir eğilim göstermiştir. Nokta kayıplarının olmadığı aksine nokta kazançlarının olduğu
görülmüştür. Analog kalıpla yapılan baskı değerlerinde ise elde edilen eğri dijital kalıp eğrisinin de
üstünde bir eğilim izlemiştir. Elde edilen kalıplarla yapılan baskılar gözle incelendiğinde dijital
yöntemle hazırlanan kalıpla yapılan baskıda resim karşılaştırıldığında gözle görülür bir fark
oluşmamıştır (şekil 8). Analog kalıpta renk geçiş sorunu yaşanmıştır. Bu sonuç kuşe baskı altı
malzemesiyle paralel bir doğrultudadır.

Şekil 7: Analog ve Dijital Kalıp Polipropilen Malzeme Siyah Renk Baskı Tram Ton Değerleri Grafiği

Şekil 8: Analog ve Dijital Kalıp PoliPropilen Malzeme Baskıları
Analog kalıptan daha iyi sonuç veren dijital kalıplarla yapılan baskılarda baskı hızının nokta
değerlerine etkisinin belirlenmesi için farklı hızlarda baskılar yapılmıştır. Sonuç olarak; ideal baskı
şartlarında ve ideal değerlerde yapılan baskılar sonucunda dijital kalıbın farklı hızlardaki nokta
değerleri arasında belirgin bir fark olmadığı görülmüştür. Yani baskı materyalinin ve mürekkebin
homojen ve sabit olduğu durumlarda baskı hızı görüntü kalitesine belirgin bir etki etmemektedir.
Böylelikle seri üretimde yüksek hızda kalite farklılığı olmadan üretim yapılabilmektedir.

Şekil 9: Analog ve Dijital Kalıp Polipropilen Malzeme Siyah Renk 22 m/Dk Ve 36 m/Dk Hız Baskı
Tram Ton Değerleri Grafiği
SONUÇ
Yapılan kalıp hazırlama işleminden sonra, kalıplar üzerinde yapılan ölçümler sonucunda, dijital kalıp
değerleri normal değerlere yakın bir eğri gösterirken analog kalıp değerlerinde orta ve koyu tonlarda
nokta kayıplarına rastlanmıştır. Dijital kalıpta; tram ton değerleri homojen bir dağılım gösterip normal
değerlere yakın bir eğri gösterirken, analog kalıpta ise normal değerlerin üzerinde bir eğri ile
karşılaşılmıştır. Analog kalıpla basılan görüntüde özellikle açık ve orta tonlarda olması gerekenden
daha koyu bir görüntü elde edilmiştir. Böylelikle kaliteli bir tram geçişi gözlenememiştir. Yapılan
baskılar incelendiğinde açık tonların orta tonlarla, orta tonların ise koyu tonlarla örtüştüğü
görülmüştür. Aynı hazırlık evrelerine ve aynı verilere sahip olan iki farklı kalıpla yapılan baskılarda,
dijital olarak hazırlanan kalıplar istenen baskı görüntüsüne yakın bir görüntü ortaya çıkartırken analog

kalıpla yapılan baskılarda bu sonuca ulaşılamamaktadır. Analog kalıplarla istenilen tram ton ve renk
geçişlerini elde etmek için standart değerlerin dışına çıkılması ve deneme yanılma yöntemiyle ton
değerlerinin ayarlanması gerekmektedir. Bu durum sonucunda ise; fazla zaman kaybı, fazla fire ve
sağlıksız tram geçişleri (nokta kayıpları veya kazançları veya dökülmeler) meydana gelmektedir.
Ayrıca dijital kalıplarla yapılan farklı hızdaki baskıların sonucunda ise her iki hızında da aynı eğilim
gözükmekte ve baskı hızlarının ton değerlerine etki etmediği görülmektedir.
Sonuç olarak; baskı sonucunda ideal görüntüyü, yüksek kalitede, minimum fire ve zaman kaybıyla
elde etmek için ideal baskı değerlerine uyularak, analog kalıp yerine dijital kalıp kullanılması gerektiği
bulunmuştur.
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Abstract
For the advancement of optoelectronic applications which are thin film solar cells or laser diodes, To
investigate new semiconductor materials is one of the main important subject in material science. II VI and III - V compound semiconductors are promising materials for device applications of electronic
and optoelectronic technologies. Specially a three materials which is half Heusler compounds with
XYZ composition is interesting. If the elements X, Y, and Z have a total of eight valence electrons,
they form a particularly stable ground-state structure. The class of half-Heusler compounds with eight
electrons includes a large number of semiconductors whose band spacing varies over a wide range.
We have investigated the structural, elastic, electronic and bonding nature and vibrational properties of
NaYC in MgAgAs structure under pressure by performing first principles calculations using density
functional theory. The exchange-correlation potentials were treated within the generalized gradient
approximation (GGA). The calculated quantities are agreed well with the available results. The
electronic properties such as band structure and density of states show that NaYC is semiconductor.
Using stress-strain method, second order elastic constants of NaYC are calculated. Our calculated
elastic constants exhibite that this compound is mechanically stable under pressure up to 50 GPa. The
chemical bonding is investigated by calculating the density of states and electron density distribution
analysis. The calculated phonon dispersion curves and one-phonon DOS is also show this compound
is dynamically stable.
Keywords: DFT, semiconductor, pressure effect, electronic properties, elastic properties

Basınç Altında NaYC Bileşiğinin Yapısal, Elektronik ve Elastik Özellikleri
Özet
İnce film güneş pilleri veya lazer diyotları gibi optoelektronik uygulamaların araştırılması için yapısal
ve elektronik özelliklere sahip yeni yarı iletken malzemelere yönelik araştırmalar, malzeme
bilimindeki en büyük zorluklardan biridir. II - VI ve III - V bileşik yarı- iletkenler, elektronik ve
optoelektronik teknolojilerin cihaz uygulamaları için uzun zamandır umut verici materyaller olarak
görülmüştür. Özellikle ilginç olan, XYZ bileşimli yarı-Heusler şeklindeki üç malzemeden oluşan
bileşikleridir , X, Y ve Z elementlerinin toplam sekiz valans elektronuna sahip olması durumunda,
bunlar özellikle kararlı bir taban-durum yapısı oluştururlar. Sekiz elektronlu yarı-Heusler bileşiklerinin
sınıfı, bant aralığı geniş bir aralıkta değişebilen çok sayıda yarı iletken içerir. Benzer kararlı sekiz
elektronlu durumlar, III-V veya II-VI tipindeki ikili yarıiletkenlerdeki gibi bant aralıklarına neden
olur.
Basınç altındaki MgAgAs yapısındaki NaYC'nin yapısal, elastik, elektronik ve bağlanma ve titreşim
özellikleri, yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanılarak ilk- prensip hesaplamaları yapılarak
incelenmiştir. Değişim-korelasyon potansiyelleri için genelleştirilmiş eğim yaklaşımı (GGA)
kullanıldı. Elde edilen sonuçlar mevcut sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bant yapısı ve durum yoğunluğu
gibi elektronik özellikler, NaYC'nin elde edilen bant aralığı ile doğada yarı iletken olduğunu ortaya
koymuştur. NaYC'nin elastik sertlik sabitleri, zor-zorlanma yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Elastik
sabitler için mevcut sonuçlar bu bileşiğin mekanik olarak kararlı olduğunu göstermektedir. Kimyasal
bağlanma, durumların yoğunluğu ve elektron yoğunluk dağılımı analizi ile hesaplanır. Sunulan fonon
dispersiyon eğrileri ve fonon- DOS da bu bileşiğin dinamik olarak kararlı olduğunu doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: DFT, yarıiletken, basınç etkisi, elektronik özellikler, elastik özellikler

INTRODUCTION
The studies in the literature have exhibited that Half-Heusler (HH) compounds have been charmed
important attentions in new semiconducting technology. The investigations on HH semiconductors are
novel materials for the improvement of these types of technological materials. Generally, half-Heusler
compounds XYZ crystallize in a non-centrosymmetric structure corresponding to the space group F 4
3m (space number: 216) (Casper et al., 2012:063001). In last years, the HH compounds earned
reputation due to their potential applications, such as thermoelectrics, renewable energy and
spintronics (Shutoh and Sakurada,2005:204). These alloys have composition of XYZ, where X and Y
symbolise a transition or rare earth element and Z presents the main group element.
HH compounds have presented one of the important class of materials that are promissing for the
technologies. For eight-electron HH compounds there are great number of semiconductors which have
variable band gaps in the large scale (Cutler et al., 1964:A1143). As we see from the literature, only a
few study have been made for eight electron HH compounds of I–II–V and I–III–IV types (Kandpal et
al., 2006:776), (Gruhn,2010:125210),(Casper et al., 2009:1090), (Roy etal., 2012:037602),(Kacimi et
al.,2014:451).
The electronic, structural, and optical properties of 96 HH compounds of I–II–V and I–III–IV types
have been studied by Kacimi et al.(2014:451) by using first-principles calculations based on DFT.
They presented the commission of structures in the optical graphs and band structure transitions. Also,
For optoelectronic applications, owing to the uniformity of physical properties and informations
obtained for both of the HH compounds and of the binary semiconductors, to find new HH semiconductors is significant. In order to select potential materials, it has been checked by Gruhn
(2010:125210) different HH compounds. Mehnane et al. (2012:772) investigated the structural,
electronic and optical properties of 36 HH compounds and showeaday new nominee for the
optoelectronic devices.
Here, we have investigated, presented and compared the structural, elastic, electronic, optical,
vibrational and thermodynamic properties of half-Heusler NaYC semiconductor. The paper is
organized as follows: in Sec. II, computational model and methods are given. Results for the preferred
crystal structure are separately presented in Sec. III.

METHOD and CALCULATION
In this work, we have performed the first principles calculations using density functional theory within
the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) parametrization of the generalized gradient approximation
(GGA)(Perdew etal.,1996:3865) as implemented in the Vienna Ab-initio Simulation Package
(VASP)(Kresse and Hafner, 1993:558). The kinetic energy cutoff is received as 700 eV. For the planewave basis set in the optimization, the numerical integration of Brillouin zone is applied using a
15  15  15 Monkhorst-Pack k-points sampling method for all calculations. Phonon frequencies are
calculated using the PHONOPY program (Chaput et al.,2011:094302), which uses the force constants
obtained from the VASP package code. The phonon frequencies have been obtained using a 2  2  2
supercell involving 24 atoms.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Structural and electronic properties
In the calculations for unitcell of NaYC, we established in the cubic MgAgAs-type structure with
space group

(216), where Na, Y and C atoms occupy the sites (0.5; 0.5; 0.5), (0.25; 0.25; 0.25)

and (0; 0; 0) the atomic positions. The volume of unit cell and the all atomic positions to
equilibrium geometry, have been relaxed (using ISIF=3 in VASP). For the different
equilibrium lattice constants we have calculated energy and to determine the Bulk modulus
Murnaghan equation of state has been fitted to the E (V) curves. The obtained results
compound are given in Table 1.

find the
relaxed
(B), the
for this

Figure 1: Unitcell of the NaYC
Table 1. Calculated lattice parameters a0 (Å), equilibrium volume V0 (Ǻ3), bulk modulus (GPa) and
pressure derivatives of bulk modulus and other calculated results for NaYC
Present
Theory a

a0 (Å),
5.9686
6.075

V0 (Ǻ3)
53.156

B’
3.97

B(GPa)
73.25

a: (Kacimi et al.,2014,451)
The normalized lattice constants (a/a0 ) and the normalized cell volume (V/V0 ) under pressure for
NaYC are given in Fig. 2, where a0 and V0 are the zero pressure equilibrium structure parameters. It
can be seen from this figure that as the applied pressure increases from 0 to 50 GPa the ratio a/a0 and
V/Vo decrease quickly 11% and 29%.Up to now, as we know, there are no experimental data to
compare with our results. By conformancing the pressure dependence lattice parameter and volume
curves, the following quadratic function relationships for NaYC can be obtained as
a/ao= 0.99744 - 0.00336xP + (2.51878x10-5)xP2
-5

2

V/Vo= 0.99127 - 0.00957xP + (7.9839x10 )xP

(1)
(2)

Figure 2: Variations of normalised lattice parameter and cell volume and of NaYC with pressure.
The electronic structure of half-Heusler NaYC semiconductor is investigated by the electronic band
structures with total and partial density of states that are depicted in Figures 3 and 4 at equilibrium
lattice constant. As it can be seen from Fig. 3, the electronic band structure with total density of states
at equilibrium lattice constant have been obtained. Both the top of valance band and the bottom of the
conduct band is located at X-point. The Fermi energy is set to zero. It can be seen that NaYC has a
direct band gap material with a band gap of 0.43 eV at zero pressure which is good agreement with

(Kacimi et al., 2014: 451) (0.427 eV). The theoretical values for the band gap energy are smaller as
compared to the experimental ones. This discrepancy take place owing to a distinguished
underestimation of conduction band state energies in ab initio calculations.

Figure 3: Electronic band structure and density of states of half-Heusler NaYC compound

Figure 4. Partial density of states of half-Heusler NaYC compound
We have plotted the total and partial density of states in Fig. 4. Evidently, lowest energy region
between -9 and -8 in the valence band is formed of C –s states. The bands between -3 and 0 below the
Fermi level make up the hybridization of C- p states and Y–d states. In the conduction band, the main
addition originate in Y d-states and C p-states with Na –p and –s states are also small contribution to
the total density of states. We can also see that The HH NaYC compound has a semiconducting
behavior due to band gap.
The variation Eg as a function of pressure are also studied as displayed in Fig. 5, and their connection
can be given as:
Eg=0.42912-0.00791*P
Noticeably, it can be seen that the value of Eg decrease with increasing pressures show almost linear
dependence between the Eg and the applied hydrostatic pressure ranges from 0 to 50 GPa.

Figure 5.:Band gaps values with pressure up to 50 GPa for NaYC.

Elastic properties

The reaction of a solid external forces is stated by elastic constants. The strength of a solid material
can be characterized by calculating mechanical properties such as bulk, shear and Young's modules
and Poisson's ratio. The forces and the elastic constants are functions of the first-order and secondorder derivatives of the potentials, respectively To obtain the second-order elastic constants (Cij), the
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“stress-strain” method (Page and Saxe, 2002: 104104) is used. The stress-strain technique is based on
the creation of a series of linear equations from the stress-strain relationship for various deformations
of the unit cell. This sequence of equations represents a general Hooke law and can be solved by
elastic constants.
The pressure effect on the mechanic properties up to 50 GPa, we examined for NaYC compound. The
pressure dependence of the elastic constants is a very important characterization of the crystals under
varying pressure and/or temperature. Moreover, the change of the elastic constants at the transition
point may drastically influence the macroscopic properties, such as the velocity of sound or reflective
properties of the crystal (Karki et al., 1997: 3269). The calculated second-order elastic constants and
bulk modulus under pressure are listed in Table 2. The elastic constants are evaluated to
Born’s stability criteria that should be satisfied for the stability of lattice (Born and Huang,1956). For
cubic crystals mechanical stability conditions are: C11>0, C11-C12>0, C44>0, C11+2C12>0 and
C12<B<C11. According to Born’s stability criteria, NaYC compound in MgAgAs structure is
mechanically stable up to 50 GPa and predicts that there is not a transition phase when the pressure is
under 50 GPa. Second-order elastic constants are presented at different pressure values in Fig. 6 for
NaYC. As can be seen in Fig. 6, elastic constants which increase linearly at different pressures (0-50
GPa) for NaYC.

Figure 6: Calculated elastic constants (Cij) and bulk modulus (B) for NaYC under pressure up to 50
GPa.
Table 2: Elastic constants Cij (GPa), bulk modulus B (GPa), shear modulus G (GPa), Young
Modulus E (GPa), zener Anisotropy factor (A), poisson’s ratio (υ), G/B ratio, hardness Hv(GPa) and
anisotropy factor A of NaYC under pressure up to 50 GPa.
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Using elastic constants, we can obtain various mechanical features, such as Zener anisotropy factor
(A), Poisson ratio (v), Young’s modulus (E) and Shear modulus (G ). Also as seen in Table 2, these
mechanical features define the strength of a material. High shear modulus shows covalent property
(Mayer et al.,2003:23). As shown in Table 2, NaYC have the low Young’s and shear moduli, which
point out that this compound t is not hard material. The bulk modulus almost increases linearly with
the pressure but the shear modulus decreases slowly than Young’s modulus. Pugh(1954:823) obtained
a simple relation of bulk to shear moduli (G/B) to predict ductility or britleness. The bulk modulus B
shows the resistance to fracture and the shear modulus G estimates the resistance to plastic
deformation. The critical value that separates ductile and brittle materials is 0.57, i.e., if the G/B ratio
is smaller than 0.57, the material represent ductile behavior; otherwise, it represent brittle behavior.
As depicted in Table 2, for all pressures, the calculated value of the G/B ratio is smaller than 0.57,
indicating that this compound is ductile in nature. We can also deduce from the Table 2 that the G/B
ratio decreases with the applied pressure, which means that the ductility of NaYC becomes notable
under pressure.
Poisson’s ratio shows to the scale of directionality of covalent bonds and are another significant
parameter used for estimating the ductility. Ductile compounds usually have a Poisson’s ratio greater
than 0.33(Fatima et al.,2014:129). The lower limit and upper limit of υ for central forces in solids and
ionic crystals are given as 0.25 and 0.5, respectively. Interatomic forces for ionic crystals are central
forces(Fu et al.,2008:774). Besides, these values for are covalent materials are reported in between 0.1
and 0.25 and interatomic forces are non-central forces (Haines etal.,2001). Here in, we calculated the υ
value for NaYC as 0.2815 (P= 0 GPa). It is clearly shown that the interatomic forces in the NaYC are
central forces and it has ionic bonding properties. As seen Table 2, when pressure increase the
Poisson's ratio increases as well. The values of υ are in the range of 0.2815–0.3985 at increased
pressure from 0 to 50 GPa. As we known, high anisotropy and the large deformation of volumetric
change are explained in via of high Poisson’s ratio υ (>0.25)(Aydin and Simsek,2011:5219).
For isotropic crystals, Zener anisotropy factor A=1, whereas values smaller or greater than unity show
the degree of elastic anisotropy(Evecen and Ciftci,2017:100). The A is a measure of the degree of
elastic anisotropy in solids. The calculated Zener anisotropy factor is 0.307 for this compound, which
indicates that NaYC is completely anisotropic material. It can be clearly seen from Table 2 that the
values of A increases with the increased pressure up to 50 GPa and reaches to A value of 0.317 value.
To study the hardness, the microhardness parameter (H) can be given by the following relation(Sayed
et al.,2006:108):

H=

1  2 E
61   

(3)

It can be seen from Table 2 that the calculated H value forNaYC at 0GPa is 4.2GPa, showing that this
material is not hard materials. The high softness of NaYC compound can be due to strong ionic bonds.
Obtained microhardness parameter for NaYC increase with pressure up to 25GPa and then it is
decreasing from 25 to 50GPa. Unfortunately, as far as we know, there is still no data reported in the

literature about Poisson’s ratio and microhardness parameter for comparison. All the above values
need to be experimentally verified for the future.
Vibrational properties
Phonon plays essential roles in vibrational properties, which are basic topics dynamically in the
fundamentals of materials science. The pressure plays a important effect in the lattice dynamical
stability of materials. To explain the influence of the pressure on the vibrational properties, we
computed the phonon spectra of the investigated compound using the PHONOPY code(Chaput etal.,
2011:094302). This code calculates force constant matrices and phonon frequencies using the density
functional perturbation theory as described in Ref. (Gonze and Lee, 1997:10355). For phonon
dispersion calculations, a 2 × 2 × 2 supercell containing 24 atoms have been used. The phonon
dispersion curves along with the several high symmetry directions at elevated pressures (0 and 50
GPa) were illustrated in Fig. 7 (a-b). Since this compound have not been studied up to now, this
prediction is attempt to describe their vibrational properties at different pressures. As this compound
has three atoms in the primitive cell, in the phonon spectra have nine phonon branches, including three
acoustic branches and six optical branches. One of the remarkable observations is that none of the
branch involves a soft mode in the whole Brillouin zone up to 50 GPa, indicating that this compound
is stable dynamically. We have noticed that all acoustic and optic branches increase with increasing
pressure. Considering for this HH-compound, it is also depicted that from partial density of states, Na
and Y atoms give a huge contribution to the acoustic part of phonon branches when C atom gives a
huge contribution to the optical branches of phonons.

Figure 6. Phonon frequencies and partial and total density of states of half-Heusler NaYC compound
at 0GPa and 50GPa
CONCLUSIONS
In our detailed work, we investigated the structural, electronic and elastic properties of NaYC in
MgAgAs structure using ab-initio ultrasoft pseudopotentials density functional theory (DFT). The
lattice parameters are calculated and found good agreement with theoretical values. The computed
electronic structure profile reveals the semiconducting behavior. It has a direct band gap of 0.718 eV.
The DOS and PDOS were calculated in order to understand the contributions of the atomic orbitals
mainly around the gap. The predicted elastic constants indicate that this compound exhibit mechanical
stability in the cubic phase. We also report for the first time the high pressure behaviour of elastic
constants and mechanical stabilities of this compound in the MgAgAs phase. The interatomic forces in
the NaYC are central forces and has ionic bonding properties. It is also observed that NaYC has an
anisotropic material. The positive phonon frequencies indicate that they provide a dynamical stable
condition in considering phase. The obtained elastic constants increase from 0 GPa to 50 GPa under
pressure. These calculations provide a beneficial information about this compound which could be
promising material to use in optoelectronic and solar cell applications
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Abstract
In this study, casting method was used to prepare collagen hydrolysate based films with nano-TiO2 as
the reinforcing material. Collagen hydrolysate films were prepared from collagen hydrolysate
solutions (8% w/v) containing nano-TiO2 (0.5, 1 and 2% w/w of collagen hydrolysate). Incorporation
of nano-TiO2 into collagen hydrolysate films caused an increase in tensile strength and decrease in
elongation at break values. This study showed the film forming ability of collagen hydrolysate
extracted from leather solid wastes and the potential to usage of nano-TiO2 to improve the mechanical
properties of collagen hydrolysate films for coating/packaging purposes.
Keywords: Collagen hydrolysate, TiO2, tensile strength, film.
INTRODUCTION
Concern over environmental toxicology and demand for safe disposal of industrial wastes are the
topics of current interest (Suresh, 2001). Treatment of chromium-tanned leathers by mechanical
processes such as shaving, buffing, splitting and trimming results in chromium-tanned leather solid
wastes and thus disposal of these wastes becomes a serious problem (Suresh, 2001; Lipsett, 1982).
There are many studies concerning modified or alternative leather processing techniques or processes
to reduce the solid wastes from the leather industry (Suresh, 2001; Sundar et al., 2002 and Ocak et al.,
2011 ). However, these studies have not provided a viable solution because they are not economical
and can’t achieve the desired properties for leather in the same way as chromium, and for this reason
chromium tanning still keeps its place in the leather industry (Ocak et al., 2011; Aslan et al., 2006 ).
The environmental impact of non-biodegradable plastic wastes is of increasing global concern and the
production of sustainable and biodegradable films or coating materials from renewable resources, such
as carbohydrates, proteins and lipids, has received considerable attention from researchers in recent
(Hosseini et al., 2013; Ahmad et al., 2016). There is an urgent need to develop renewable and
environmentally friendly bio-based polymeric materials (Hosseini et al., 2013). Biopolymers are
polymers obtained from biological origins and used for various biological and industrial applications
and exhibit high potential to be used as an alternative to plastics or synthetic polymers as they are
more environmentally friendly and are easily biodegradable (Ahmad et al., 2012; Ahmed et al., 2016).
However, one of the limitations in the practical use of the hydrophilic biopolymers renders them to be
a poor barrier to moisture and exhibit lower mechanical properties (Catalina et al., 2012).
Collagen hydrolysate is a polypeptide composite derived from controlled hydrolysis of denatured
collagen present in the bones and skin and has good biocompatibility and biodegradability (Kavoosi et
al., 2014; Bower et al., 2006). Collagen hydrolysate films derived from proteins have certain
weaknesses such as highly sensitive to moisture and susceptible to lose their dimensional stability.
This may lead to poor mechanical properties, thus limiting their application as a coating/packaging
material.
The use of nanoparticles is turning into a promising option to improve mechanical properties of
biodegradable biopolymer-based films. Metal oxides like TiO2 have evidenced good potential to
improve functional properties of biodegradable films. With its low price and nontoxic and photostable
properties, TiO2 has gained special attention among proponents of these metal nanoparticles.
The objective of the present work was to investigate the film forming ability of collagen hydrolysate
and determine the mechanical properties of collagen hydrolysate films incorporated with nano-TiO2.

MATERIALS AND METHODS
Materials
TiO2 nanoparticles, collagen hydrolysate and glycerol were obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, USA).
Methods
Preparation of collagen hydrolysate films
The collagen hydrolysate film-forming solution (4 g/100 mL) was prepared by hydrating 4 g of the
collagen hydrolysate in 100 ml distilled water for 30 min, and then heating it at 55 °C for 30 min
under continuous stirring. Glycerol was also added at a concentration of 35% of the collagen
hydrolysate. The TiO2 dispersions (in ratios of 0, 0.5, 1 and 2 g/100 g of the collagen hydrolysate)
were added to the collagen hydrolysate solution and stirring was continued for 1 h. Then it was stirred
for 1 h. Samples thus prepared were cast onto petri plates for film formation.
Film thickness
The thickness of the collagen hydrolysate films was measured using a digital micrometer (Mitutoyo,
Model ID-C112PM, Tokyo, Japan). Ten random thickness measurements were taken for each film
sample and the average values were recorded for thickness determination.
Color parameters
The color parameters of the collagen hydrolysate film was determined by using a CIE colorimeter
(Hunter associates laboratory, Inc., Reston, VA, USA) and the L*, a*, and b* values were reported.
Color of the film was expressed as L* ̶ (lightness), a* ̶ (redness/greenness) and b* ̶
(yellowness/blueness) values. The results were obtained in triplicate from ten random measurements
of the film surface. Total difference in color (∆E*) was calculated according to the following equation
(Kavoosi et al., 2014):
where ∆𝐿*, ∆𝑎* and ∆𝑏* are the differences between the corresponding colour parameter of the samples
and that of white standard.
Mechanical properties
The collagen hydrolysate films’ tensile strength and elongation at break were determined by using
TA.XT2 Texture Analyzer (Stable Micro Systems, UK) with a 5-kg load cell. Firstly, the collagen
hydrolysate film samples were conditioned at 25±1 °C and 51% RH for 48 h and thickness of the
collagen hydrolysate films was determined at five different points. The mean thickness was used to
mechanical properties of the collagen hydrolysate films. Then, collagen hydrolysate film samples were
cut into pieces of 10.0 × 2.0 cm after their temperatures reached room temperature (25±1 °C). The
tensile strength and elongation at break were obtained with the following settings: pretest speed 0.5
mm/s and distance: 50 mm. Eight collagen hydrolysate film samples were measured and the average
values were recorded.
RESULT AND DISCUSSIONS
Film thickness
The thickness of the collagen hydrolysate films remained unchanged with the addition of nano-TiO2.
The average values of film overall thickness were 121.63 ± 5.33 – 126.80 ± 5.05 µm (Table 1).
Table 1: Thickness values of collagen hydrolysate films
Nano-TiO2 (w/w)

Thickness (µm)

0.0 (control)
0.5
1
2

121.63 ± 5.33
121.89 ± 10.38
121.96 ± 10.16
126.80 ± 5.05

Color
The color parameters of collagen hydrolysate films added nano-TiO2 prepared are depicted in Table 2.
Overall, depending on the amount of nano-TiO2 added, the resulting films exhibited an increase in

brightness and different color values. On addition of TiO2 nanoparticle, L* and b* increased with
increasing content of nano-TiO2 while a* decreased. The L* values were varied from 62.27 ± 0.20 to
63.63 ± 0.16; the a* values were from 0.98 ± 0.06 to 0.57 ± 0.13 and the values of b* were from 0.53
± 0.16 to 0.79 ± 0.11. This indicated that an increase in brightness occurred upon addition of nanoTiO2. Also, the color became more greenish and yellowish after incorporation of nano-TiO2.
Table 2: Color parameters of collagen hydrolysate films
L*

a*

b*

∆E

0.0 (control)

62.27 ± 0.20

0.98 ± 0.06

0.53 ± 0.16

3.78 ± 0.08

0.5

62.78 ± 0.13

0.82 ± 0.04

0.55 ± 0.15

3.32 ± 0.09

1

63.22 ± 0.11

0.74 ± 0.10

0.64 ± 0.21

3.24 ± 0.23

2

63.63 ± 0.16

0.57 ± 0.13

0.79 ± 0.11

3.09 ± 0.15

Nano-TiO2 (w/w)

Mechanical properties
From the results depicted in Table 3, addition of nano-TiO2 showed improvement in the mechanical
properties of the collagen hydrolysate films. Results of tensile strength showed an enhancement
corresponding to increasing content of nano-TiO2. The increase in tensile strength was from 10.45 ±
0.61 to 12.66 ± 0.37 MPa and the decrease in elongation at break (%) was from 57.61 ± 5.63 to 38.05
± 4.55.
Table 3: Tensile strength and elongation at break properties of collagen hydrolysate films
Nano-TiO2 (w/w)

Tensile Strength (MPa)

Elongation at break (%)

0.0 (control)

10.45 ± 0.61

57.61 ± 5.63

0.5

12.56 ± 0.95

47.92 ± 4.04

1

12.64 ± 0.76

41.53 ± 4.96

2

12.66 ± 0.37

38.05 ± 4.55

CONCLUSIONS
In the present study, collagen hydrolysate-based nanocomposite films incorporated with nano-TiO2
were successfully prepared with improved physical properties. Further, research needs to be performed
for to overcome the disadvantages (brittleness, poor water resistance) of biodegradable collagen
hydrolysate films with improved mechanical/physical properties. It is clear that the reutilization of
collagen hydrolysate extracted from leather solid wastes in the coating/packaging process appears
feasible and promising.
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Abstract
The increased use of synthetic packaging films has led to a high ecological problem due to their total
non-biodegradability. Thus, there is a vital need to develop renewable and environmentally friendly
bio-based polymeric materials. Biopolymers are polymers obtained from biological origins and used
for various biological and industrial applications. A biopolymer should be non-toxic, non-antigenic,
non-irritant, non-carcinogenic, serializable and adequately available for their widespread applications.
This study was undertaken to evaluate the potential of gelatin/SiO2 films for packaging applications.
Gelatin films contain 0.5%, 1%, 1.5% and 2% (w/w) nano-SiO2 were prepared by a casting method.
Lower light transmission was observed in gelatin/nano-SiO2 films in ultraviolet (UV) and visible
regions, indicating improved UV blocking capacity.
Keywords: Gelatin, SiO2, ultraviolet, film.
INTRODUCTION
Plastic materials have diverse applications; however, they are one of the most important pollutants of
soils and oceans mainly because of their difficult mineralization (Alvarado et al., 2015). Increasing
environmental problems, the limitation of petroleum resources, and the oil price caused a rising
inclination to use biodegradable packaging materials from natural polymers, especially in the area of
food packaging. (Hassannia-Kolaee et al., 2016; Venkatesan et al., 2017).
The food industry is an example of the development of biopolymers, either as coatings or edible films
(Alvarado et al., 2015). By acting as mass transfer barriers, films and coatings can control moisture,
oxygen, carbon dioxide, lipid, flavor and aroma transfer either between food components or to/from
the atmosphere surrounding the food (McHugh, 2000). Biopolymers are polymers obtained from
biological origins and used for various biological and industrial applications (Ahmed and Ikram, 2016;
Silva-Weiss et al., 2013). Gelatin that is obtained by a partial degradation of collagen has been
extensively studied and considered a good candidate for outer covering to protect food against drying,
light, and oxygen because it is inexpensive and has good film-forming capability, as well as high
availability and biodegradability (Benbettaieb et al. 2014; Hossein et al., 2013). Despite having good
mechanical and relatively good oxygen barriers gelatin-based films do not have adequate barrier
properties against UV light properties and cannot properly prevent the photooxidation of lipids.
Among nanoparticles, metal oxides like SiO2 have evidenced good potential to improve functional
properties (such as antiradiation and antimicrobial activities) of biodegradable films (Venkatesan et
al., 2017). With its low price and nontoxic and photostable properties, SiO2 has gained special
attention among proponents of these metal nanoparticles. In addition, the striking feature of nano-SiO2
i.e. small size, large specific surface area, high surface energy, unsaturated chemical bonds, and
hydroxyl group on the surface bring about easy dispersion of nano-SiO2 in polymer matrix and it may
decrease transmittance in light's visible, UVA and UVB regions. (Hassannia-Kolaee et al., 2016).
Therefore, SiO2 might be a good way to prevent spoilage from light induced oxidation in food
packaging systems.
Thus, the present study aimed to develop biodegradable gelatin film incorporating SiO2 for packaging,
with maximum UV light barrier properties. Film thickness and surface color of the gelatin/SiO 2 film
were also examined.

MATERIALS AND METHODS
Materials
Gelatin (Sigma-Aldrich, USA), silicon dioxide (Sigma-Aldrich, USA SiO2; nanopowder; 10–20 nm,
TEM; 99.5% trace metals) and Glycerol (Sigma-Aldrich, USA; as plasticizing agent) were used as
received, without further purification
Methods
Preparation of gelatin films
The gelatin film-forming solution (6 g/100 mL) was prepared by hydrating 4 g of the gelatin in 100 ml
distilled water for 30 min, and then heating it at 55 °C for 30 min under continuous stirring. Glycerol
was also added at a concentration of 25% of the gelatin. The SiO2 dispersions (in ratios of 0, 0.5, 1, 1.5
and 2 g/100 g of the gelatin) were added to the gelatin solution and stirring was continued for 1 h.
Then it was stirred for 1 h.
For uniformity, the film thickness was controlled by casting the same amount of film-forming solution
on each plate. Further, the samples were air dried (25±1 °C) for approximately 24 h followed by oven
drying at 40 °C for 24 h. After adequate drying, films were removed from the plates. Conditioning of
samples were performed prior to use, wherein the prepared films were kept in desiccators maintained
at 0% relative humidity (RH) (silica gel) followed by 51% RH (saturated magnesium nitrate solution)
for 24 h, respectively, at 25±1 °C.
Film thickness
The thickness of the films was measured using a digital micrometer (Mitutoyo, Model ID-C112PM,
Tokyo, Japan). Ten random thickness measurements were taken for each film sample and the average
values were recorded for thickness determination.
Color parameters
The color parameters of the gelatin film was determined by using a CIE colorimeter (Hunter associates
laboratory, Inc., Reston, VA, USA) and the L*, a*, and b* values were reported. Color of the film was
expressed as L* ̶ (lightness), a* ̶ (redness/greenness) and b* ̶ (yellowness/blueness) values. The results
were obtained in triplicate from ten random measurements of the film surface. Total difference in
color (∆E*) was calculated according to the following equation (Kavoosi et al., 2014):
where ∆𝐿*, ∆𝑎* and ∆𝑏* are the differences between the corresponding colour parameter of the samples
and that of white standard.
Spectrophotometric analyses
Transmission spectra of the gelatin films in the wavelength range of 200–800 nm were measured by a
UV–VIS spectrophotometer. Each film specimen was cut into rectangles and placed directly in a
spectrophotometer test cell, and ambient air was used as reference.
Statistical analyses
The statistical analysis of film properties were measured with individually prepared films in triplicate
as the replicated experimental, and mean values with standard deviations (SD) were reported.

RESULT AND DISCUSSIONS
Film thickness
Film color is of utmost importance, because it has a direct impact on the appearance of a packaged
product and may influence the acceptability of product by the consumer. Table 1 displays thickness
and color properties of the gelatin films incorporated with SiO2 nanoparticles at different
concentrations. Results showed that ΔE* and a* value of the films significantly decreased by adding
SiO2 to the gelatin films. When nano-SiO2 was added to gelatin films, the L* and b* values
significantly increased (p < 0.05).

Table 1: Surface color parameters of gelatin and gelatin/SiO2 films
Film sample

Thickness (µm)

L*

a*

b*

ΔE

Gelatin

102.36 ± 0.74c

27.59 ± 0.19d

-0.78 ± 0.08a

0.53 ± 0.18d

4.40 ± 0.09a

Gelatin-0.5 (g/100 g) SiO2

102.87 ± 0.11c

28.03 ± 0.15c

-0.90 ± 0.03b

0.97 ± 0.19c

3.77 ± 0.06b

Gelatin-1 (g/100 g) SiO2

103.20 ± 0.85b

28.46 ± 0.06c

-0.92 ± 0.09b

1.04 ± 0.34c

3.60 ± 0.21b

Gelatin-1.5 (g/100 g) SiO2

103.50 ± 0.36b

28.88 ± 0.10b

-1.03 ± 0.12c

1.06 ± 0.20b

3.33 ± 0.16c

Gelatin-2 (g/100 g) SiO2

104.06 ± 0.63a

29.30 ± 0.21a

-1.04 ± 0.04d

1.35 ± 0.16a

3.17 ± 0.13d

Light transmittance
Optical properties are essential to define the ability of films and coatings to be applied over a food
surface, since these affect the appearance of the coated product, which is an important quality factor
(Hossein et al., 2013). The results of spectroscopic scanning of gelatin films with and without SiO2
nanoparticles in the UV and visible light range (200–800 nm) are shown in Table 2.
Table 2: Light transmission (%) values of gelatin and gelatin/SiO2 films
Film Sample

Light transmission at different wavelengths (%)
200

280

350

400

500

600

700

800

Gelatin

0.13

26.69

56.28

70.31

73.20

75.80

76.40

77.18

Gelatin-0.5 (g/100 g) SiO2

0.11

21.41

52.78

69.27

72.44

74.60

74.97

76.09

Gelatin-1 (g/100 g) SiO2

0.09

20.98

49.70

67.28

71.67

74.23

74.54

76.04

Gelatin-1.5 (g/100 g) SiO2

0.09

19.09

46.97

60.94

64.76

73.81

73.84

75.73

Gelatin-2 (g/100 g) SiO2

0.05

16.19

45.90

58.48

62.60

63.23

67.06

69.23

In the UV range of 200–280 nm, gelatin/nano SiO2 films exhibited excellent UV barrier properties,
which cause oxidative deterioration of packaged foods, leading to nutrient losses, discoloration and off
flavors. This is attributed to the fact that the presence of gelatin. Generally, gelatin films exhibited low
light transmission in the UV range (Silva-Weiss et al., 2013). Those excellent barrier properties to UV
light may be attributed to the aromatic amino acids in gelatin. This type of oxidation is called as
photo-oxidation and it is defined as the light induced degradation of polymers in the presence of
oxygen. Lipid oxidation produces various primary and secondary by‐ products that influence food
quality. Oxidized foods can cause oxidative stress in biological systems and cause diseases. So it is
very important to prevent oxidation in foods. Light transmission in the visible range (350–800 nm) of
films ranged from 45.90 to 77.18%. Decreasing light transmission of films prepared from gelatin
incorporated with nano-SiO2 with increasing concentration of nano-SiO2 was observed (Table 2). The
results suggested that the concentration of nano-SiO2 incorporated with gelatin films had an impact on
light transmission of resulting films.

CONCLUSIONS
Gelatin composite films were developed by adding SiO2 nanoparticles at various concentrations (0.5,
1, 1.5 and 2 g/100 g) to the gelatin films using the solution casting method. Results demonstrated that
some properties of the gelatin films were greatly influenced by SiO2 nanoparticle content. Adding
SiO2 nanoparticles to the gelatin films affected light transmission and the films containing 0.5–2.0
g/100 g SiO2 considerably prevented the transmission of UV light through the gelatin films.
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Abstract
The genus Sideritis (L.) have been used as herbal tea (mountain tea or valley tea) in Turkey as well as
in Europe, and widely used in the treatment of gastrointestinal disorders, also common cold and as
diuretic. After Spain, Turkey is the gene centers of Sideritis species, having 46 species with 53 taxa in
Anatolia, 38 of them being endemic. Sideritis tmolea P.H. Davis, known as Sivri çayı in vernacular, is
an endemic species for Turkey. Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia
especially observed in the elderly with characterized by progressive memory loss and cognitive
deficits. The treatment is used to AD is based mainly on the administration of cholinesterase (acetyl
cholinesterase-AChE and butyrylcholinesterase-BChE) inhibitors. Natural products obtained from
natural sources such as herbal tea or extracts are promising treatment agents of the AD. In this study
we aimed to examine the inhibition effect of Sideritis tmolea P. H. Davis tea, against acetyl and
butyryl cholinesterase enzymes. The aerial parts of S. tmolea collected in July 2015 from Bozdağ,
Ödemiş in Turkey. The plants were allowed to dry in the shade. The tea samples were prepared by two
methods: decoction and infusion. The inhibitory activities of acetyl- and butyryl-cholinesterase were
measured by the slightly modified spectrophotometric method, developed by Ellman, Courtney,
Andres and Featherston, galanthamine was used as a standard compound. The result of the activity has
shown that the tea of S. tmolea inhibited both enzymes and it can be considered as a supportive source
in the treatment of the AD.
Keywords: Sideritis phrygia, anticholinesterase activities, decoction, infusion.

Sideritis tmolea P. H. Davis Çayının Antikolinesteraz Aktivitesi
Özet
Sideritis (L.) cinsi, Avrupa'da olduğu kadar Türkiye'de de bitkisel çay (dağ çayı veya vadi çayı) olarak
kullanılmakta ve soğuk algınlığı ve diüretik gibi gastrointestinal hastalıkların tedavisinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. İspanya'dan sonra Türkiye, Sideritis türlerinin gen merkezidir ve bunların 38'i
endemik olmak üzere, Anadolu'da 46 tür 53 taksona sahiptir. Halk arasında Sivri çay olarak bilinen
Sideritis tmolea P.H. Davis, Türkiye için endemik bir türdür. Alzheimer hastalığı (AD) ilerleyen
hafıza kaybı ve kognitif bozukluklar ile ile karakterize olan özellikle yaşlılarda görülen en yaygın
demans şeklidir. AD'nin tedavisi esas olarak kolinesteraz (asetil kolinesteraz-AChE ve
butirilkolinesteraz-BChE) inhibitörlerinin uygulanmasına dayanır. Bitkisel çay veya ekstraktlar gibi
doğal kaynaklardan elde edilen doğal ürünler, AD'nin tedavisinde kullanılabilecek ajanlardır. Bu
çalışmada Sideritis tmolea P. H. Davis çayının asetil ve butiril kolinesteraz enzimlerine karşı
inhibisyon etkisini incelemeyi amaçlanmıştır. S. tmolea'nın toprak üssü kısmı Temmuz 2015'te
Bozdağ, Türkiye'den Ödemiş'ten toplandı. Bitkilerin gölgede kurutuldu. Çay örnekleri iki yöntemle
hazırlandı: kaynatma ve infüzyon. Asetil- ve butiril-kolinesterazın inhibe edici aktiviteleri Ellman,
Courtney, Andres ve Featherston tarafından geliştirilen hafif modifiye spektrofotometrik yöntemle
ölçüldü, galanthamin standart bir bileşik olarak kullanıldı. Aktivitenin sonucu, S. tmolea'nın çayın her
iki enzimi de inhibe ettiğini ve AD'nin tedavisinde destekleyici bir kaynak olarak düşünülebileceğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Sideritis tmolea P. H. Davis, Asetilkolinesteraz-AChE, bütirilkolinesteraz-BChE

GİRİŞ
Tıbbi bitkiler, gösterdikleri biyolojik aktivitelerinden dolayı eski çağlardan beri halk arasında çeşitli
hastalıkların tedavisinde kullanılan materyallerdir. Bu amaçla en yaygın kullanıma sahip olan bitkisel
materyaller bitkisel çaylardır. Kolay kullanıma sahip, düşük maliyetli, günlük tüketilen önemli
gıdalardan biri olan bitkisel çayların, biyoaktif fitokimyasalların bir çoğunu içerdiğine inanılmaktadır.
Labiatae (Lamiaceae) familyası 224 cins ve yaklaşık 5.600 tür içeren en zengin familyalardan biri
olup, bu familyanın üyelerinin çoğu antik çağlardan bu yana hem halk ilacı olarak çeşitli hastalıkların
tedavisinde, hem de tıp, gıda endüstrisi, kozmetik ve parfümeride kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde
Fitoterapi’ de kullanılan pek çok preperatta da bu familya bitkilerinin yer aldığı görülmektedir (Saleem
2000). Bu familyanın üyeleri, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’ya kadar çok çeşitli habitatlarda
geniş bir alanda yayılış göstermekle birlikte, asıl yayılış alanı Akdeniz havzasıdır (Heywood 1996;
Harley vd. 2004). Ülkemizde 46 cins ve yaklaşık 600 kadar takson ile temsil edilen Lamiaceae
familyasının yaklaşık %45’i endemiktir (Güner 2012). Endemik bu türler ise Akdeniz ve Doğu
Anadolu Bölgelerinde yoğun olarak bulunmaktadır.
Antik Yunanda demir yarasını iyileştiren “Sideron” kelimesinden türediği söylenen Sideritis türleri
(Piozzi vd. 2006) Lamiaceae familyasının bir üyesidir. Daha çok ‘Ada çayı’ ya da ‘Dağ çayı’ adı ile
bilinmekte olan bu cinse ait türler hem Türkiye hem de Avrupa’ da kırsal yörede çeşitli hastalıkların
tedavisinde halk arasında kullanılmaktadır (Yordanova ve Apostolova 2000; Yeşilada ve Ezer 1989;
Ezer vd.1991). Ayrıca son yıllarda taşıdıkları di- ve triterpenler nedeniyle antienflamatuvar, antiviral,
antihepatotoksik, sitosoksik/antitümör aktivitelerinin yanı sıra taşıdıkları flavonların, antioksidan,
antimikrobiyal, sitotoksik vb. pek çok aktiviteye sahip olmaları nedeniyle bu cinse olan ilgi artmıştır
(Yordanova ve Apostolova 2000; Ezer vd. 1991).
Alman nöropsikiyatrist Alois Alzheimer tarafından 1906’da nörotransmitter düzeyinin azalması ve
sinir hücrelerinin yok olması nedeniyle normal düşünme ve hafıza yetilerinin kaybolması olarak
tanımlanan Alzheimer hastalığı, özellikle yaşlılıkta kendini gösteren bir hastalıktır (Alzheimer, 1906).
Hastalığın en çarpıcı belirtisi, genellikle, daha eski hatıraların korunmasıyla birlikte, unutkanlık olarak
ortaya çıkan kısa süreli bellek kaybıdır (Verghese ve ark., 2003). Alzheimerlı hastalarda beynin
neokorteks ve hippokampus gibi yüksek mental fonksiyonlarından sorumlu bölgelerinde beyin
hücreleri üzerinde patolojik bir protein birikimi ve neokorteks ve hippokampusun kolinerjik
inervasyonunun kaynağı olan bazal ön beyinde ilerleyen bir nöron kaybı gözlenir. Bu değişiklikler
bazı nörolojik ve nöropsikiyatrik hastalıklarla birlikte hafıza kaybıyla sonuçlanan geri dönüşümsüz
fonksiyon bozukluklarına neden olmaktadır (Hatipoğlu, 2010). 1980'li yıllardan sonra bu hastalığın
tedavisi için yapılan çalışmalar yoğunlaşmış olup, iki önemli tedavi seçeneği “kolinesteraz
inhibitörler” ve “N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagonistleri”dir (Hatipoğlu, 2010).
Asetilkolin dokulardaki ve sinirlerdeki bilgiyi taşıyan nörotransmitterdir. Görevini yaptıktan sonra
kolinesteraz enzimleri tarafından parçalanır. Bir sonraki aktarım için yeniden asetilkolin üretilmelidir.
Alzheimer hastalarında yeterli kadar asetilkolinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, asetilkolini
parçalayan enzimlerin inhibisyonu ile Alzheimer hastalığının ilerlemeyeceği düşünülmektedir (Dane
vd., 2004, Orhan vd., 2008). Vücutta asetilkolinesteraz (AChE) ve butirilkolinesteraz (BChE) olmak
üzere iki tane kolinesteraz enzimi bulunmaktadır (Hartman, 2010). Asetilkolinin parçalanmasında
anahtar enzimlerin Alzheimer gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde umut verici bir strateji olarak
kabul edilmektedir. Günümüzde Alzheimer hastalığının semptomatik tedavisinde Galantus nivalis
(Amaryllidaceae) bitkisinden izole edilen bir alkaloid olan galantamin etkin bir şekilde
kullanılmaktadır. Sentetik ilaç tedavisinin yan etkilerinin fazla olması insanlığı bitkisel kürlere,
bitkisel tedavilere itmiştir. Bitkilerin taşıdığı etken maddelerin değerlendirilmesi, özellikle çay gibi
yaygın kullanımı olan bitkilere olan ilgiyi arttırarak bu alanda çalışmaların yapılmasına sebep
olmuştur.
Bu çalışmada, halk arasında yaygın olarak kullanıma sahip olan Sideritis türünün bir üyesi olan,
Türkiye için endemik Sideritis tmolea P.H. Davis bitkisinden hazırlanan çay örneklerinin kolinesteraz
inhibisyonuna olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle yeni doğal kolinesteraz
inhibitörlerinin araştırılması, bu hastalığın tedavisine katkı sağlayacak bitkisel desteklerin bulunması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod
Bitkisel materyal
Halk arasında "Sivri çay" ya da "Balbaşı çayı" olarak bilinen ve tüketilen Sideritis tmolea P.H. Davis
bitkisi, Temmuz-Ağustos döneminde çiçeklenen, kayaylık yamaçlarda yaklaşık 1900m yüksekliklerde
yetişen, Türkiye'ye endemik bir bitkidir. Bitki örnekleri Ödemiş (İzmir) - Bozdağ’dan Temmuz 2005
tarihinde yaş olarak toplandı. Gölgede kurutulan bitki küçük parçalara ayrıldı. Bitki Prof. Dr. Tuncay
Dirmenci tarafından teşhis edildi.

Şekil 1. Sideritis tmolea P.H. Davis
Çay örneklerinin hazırlanması
Çay örnekleri iki yönteme göre hazırlanmıştır: İnfüzyon (Demleme) ve Dekoksiyon (Kaynatma).
Dekoksiyon: Bitki örneklerinden 2 gram tartılarak 150 mL’ lik beherlere konuldu. 98 mL saf su
eklenerek beherler ısıtıcı üzerine konuldu. 15 dakika kaynatılan bitki örnekleri süzülerek soğumaya
bırakıldı. Hazırlanan çay örneğine STD kodu verildi.
İnfüzyon: Bitki örneklerinden 2 gram tartılarak 150 mL’ lik beherlere konuldu. Isıtıcıda kaynamış 98
mL saf su eklenerek 15 dakika beklenildi. Ardından bitki örnekleri süzülerek soğumaya bırakıldı.
Hazırlanan çay örneğine STI kodu verildi.
Antikolinesteraz aktivitenin belirlenmesi
Aktivite testinde Ellman metodu kullanıldı (Elmann vd., 1961).

AChE % İnhibisyon Testi
Mikroplakadaki kuyucuklara 130 μL fosfat tamponu (pH =8), hazırlanan çay örneklerinden 10 μL ve
asetil kolinesteraz (AChE) enzim çözeltisinden 20 μL konuldu. Bu karışım 10 dakika süre ile 25ºC de
inkübe edildi. 10 dakika sonra 0,5 mM 20 μL DTNB (5,5’-Dithiobis (2-Nitro-benzoik asit)) reaktifi ve
asetilkolin iyodür (AcI) (20 μL) herbir kuyucuğa ilave edildi. DTNB ile tiyokolin’ in reaksiyonu
sonucu oluşan sarı renkli 5-tiyo-2-nitro benzoat anyonu 412 nm dalga boyunda spektrofotometrik
olarak izlendi. Mikroplaka ELISA okuyucuya yerleştirilerek 412 nm dalga boyunda absorbans
okundu.


BChE % İnhibisyon Testi

Butirilkolinesteraz inhibisyon aktivitesi için enzim olarak at serumundan elde edilen
butirilkolinesteraz enzimi substrat olarak ise butiriltiyokolin iyodür kullanıldı. Mikroplakadaki
kuyucuklara 130 μL fosfat tamponu (pH =8), çay örneklerinden 10 μL ve Bütirilkolinesteraz (BChE)
enzimi çözeltisinden 20 μL konuldu. Bu solüsyon 10 dakika süre ile 25ºC de inkübe edildi. 10 dakika

sonra 20 μL DTNB reaktifi ve substrat olarak bütirilkoliniyodür (BuI) (20 μL) her bir kuyucuğa ilave
edilidi. Mikroplaka ELISA okuyucuya yerleştirilip 412 nm dalga boyunda absorbans değerleri
okundu.
Her iki yöntemde de kontrol olarak 1 mL etanol kullanıldı. Standart olarak Şekil 2’de açık yapısı
gösterilen galantamin kullanıldı. AChE ve BChE yüzde inhibisyon değerleri örnek reaksiyon oranları
ile boş örnekler (etanol içersinde fosfat PH 8 tamponu) karşılaştırılarak tanımlandı.

Şekil 2. Galantamin
Antikolinesteraz aktivitesi, kontrole göre % inhibisyon olarak aşağıdaki eşitlik kullanılarak
hesaplandı:
% İnhibisyon = ( Akontrol- Aörnek) / Akontrol x 100
(A = Absorbans)

SONUÇ
Sideritis türleri halk arasında çay olarak sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde (karminatif,
digestif), antienflamatuvar, antispazmodik ve diüretik olarak yaygın kullanıma sahiptir (Yeşilada ve
Ezer, 1989). Ayrıca Sideritis türlerinin romatizma tedavisi, ve antitümöral amaçlarla kullanıldığı
bilinmektedir (Gonzalez-Burgos vd., 2011). Bu türlerin ekstreleri ve ekstrelerinin taşıdığı etken
maddeler üzerine yapılmış antioksidan çalışmalarda mevcuttur. (Çarıkçı vd., 2012; Ertaş vd., 2009;
Sağır vd., 2017). Sideritis cinsinin halk arasında bitki çayı olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde
yaygın kullanımının olması, bu türlerin taşıdığı bileşenlere ve aktivitelerine olan ilginin artmasına
neden olmuştur.
Sideritis tmolea P.H.Davis türü üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde çalışmalar bu türün
sekonder metabolitleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Kırımer vd.(2004) ve Özcan vd. (2001) S.
tmolea bitkisinin uçucu yağı üzerine yaptığı çalışmalarda β-caryophyllene, α-cadinol, calamenene ana
bileşenler olarak bulunmuştur. Bu türün taşıdığı diterpen bileşikleri üzerine yapılan bir çalışmada bu
bitkiden hazırlanan hekzan, aseton ve metanol ekstrelerinden athonolone, siderol, eubotriol, diacetyldistanol, 7-acetyl-sideroxol bileşikleri izole edilmiştir (Çarıkçı vd. 2007). Antioksidan aktivitesinin
belirlenmesi için yapılan çalışmada bu türün sulu ekstresinin zayıf derecede antioksidan aktivite
gösterdiği bulunmuştur (Güvenç vd., 2005).
Bu çalışmada S. tmolea bitkisinden hazırlanan çay örneklerinin AChE veBChE enzimi üzerine
inhibisyon etkileri araştırılmıştır. İnfüzyon ve dekoksiyon yöntemine göre hazırlanan çay örneklerinin
(sırasıyla STI ve STD) antikolinesteraz aktivitesi enzimlerin % inhibisyon değerleri hesaplanarak
bulunmuştur. Kullanılan enzimler AChE ve BChE, standart olarak kullanılan galantamin tarafından
sırasıyla % 86 ve 77 oranında inhibe edilmiştir. S. tmolea bitkisinden infüzyon yöntemiyle hazırlanan
çay örneği dekoksiyon yöntemine göre nispeten daha iyi inhibisyon göstermiştir. İnfüzyon örneği
AChE enzimini %56 oranında inhibe ederken, BChE enzimini %38 oranında inhibe etmiştir.
Dekoksiyon örneği AChE enzimini %46 oranında inhibe ederken, BChE enzimini %34 oranında
inhibe etmiştir. Sonuçlar Tablo 1 ve Şekil 3'de görülmektedir.

Tablo 1: S. tmolea Çay Örneklerinin İnhibisyon Değerleri
% İnhibisyon

STI

AChE
BChE

56,6 ± 1,45
38,75 ± 1,51

STD

46,07 ± 2,17
34,84 ± 1,05

Galantamin

86,73 ± 5,25
77,13 ± 4,48

% İnhibisyon

S. tmolea çay örneklerinin Antikolinesteraz
aktivitesi

AChE

BChE

Şekil 3. S. tmolea Çay Örneklerinin Antikolinesteraz Aktivitesi
Şifalı bitkiler insan yaşamının varoluşundan beri, günümüz alternatif tedavi yöntemlerinin temelini
oluşturarak, kimi zaman tek tedavi yöntemi olarak kimi zamanda destekleyici-tamamlayıcı tedavi
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma S. tmolea'dan hazırlanan çayın antikolinesteraz aktivitesi
üzerine yapılan ilk çalışma olup aktivite sonuçları değerlendirildiğinde, S. tmolea'nın her iki enzimi
de orta derecede inhibe ettiğini görülmektedir. Bu nedenle ile Alzheimer tedavisinde destekleyici bir
kaynak olarak kullanılabileceğini söylenebilir.
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Abstract:
In this study, a class of Dirac operators with boundary conditions depend on the m-th degree
polynomial of spectral parameter have been considered. Also, properties of spectral characteristic are
investigated and uniqueness theorems for the inverse problem are proved for this operator.
Keywords: Dirac operator, discontinuous condition, inverse problem.
Introduction
In this paper, we consider the system of Dirac differential equation with boundary condition depend on
the polynomial of spectral parameter. Earlier studied problems for this equation spectral parameter
linearly appears in boundary condition [1]. Here we consider in space L2 0,   the following
boundary value problem L .
for the equation:


 y x  : Aay  x   x  y x   y x , x  I  0,  

(1)

with the boundary conditions

ay1 0sin   ay2 0cos  0,
b ay1    c ay 2    0
 y x  
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 p  x  q  x 
1
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 qx  r x  
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valued bounded function in , L2 0,  b  and c  are polynomial with real cofficients and no
where

common zeros,   0,  . ax   0,  x  

x

dt

 at  .
0

 y1 x  
 is differentiable and also  y  x 
 y 2  x 

As mentioned in [1], when a  x   1 the function y x   

 L2 0,   . However when a  x   1 , the function ay  x  must be differentiable and  y  x 
 L2 0,   . It is clear that in that case the function y  x  may or may not be differentiable function.
However the function ay  x  has to be differentiable. Therefore, in this study the solution set of given
system consists of more general functions, which is different from the classic case. Hence, this
problem has importance mathematical and also application sense.
In this study, we consider operator (1) in a finite interval. Properties of spectrum are investigated in
the second part. The Prüfer's angle, the Weyl function for considering operator have been defined in
the third part. In the fourth part, the inverse problem of the reconstruction of a boundary value
problem L from the Prüfer's angle, the Weyl function and two different eigenvalues sequences are

investigated. Then the uniqueness theorem of inverse problem according to these functions and two
different eigenvalues sets has been proved.
F    b  / c  and c 
Let us denote
and write, b   b0  b1  ...  bm m

c   c0  c1  ...  c m m where b  and c  are real numbers and they may be zero, i.e. In

general, the degrees of b  and c  is not be equal.
Properties of Spectrum

Now, H  L2 0,    L2 0,     m and the norm of the element Y in H is defined by






Y   ay1 x   ay 2 x  dx  Y1 Y1  ... Ym Ym
2

2

0

for Y  ay1  x , ay 2  x , Y1 ,..., Ym   H . Define an operator T with domain

DT   Y  H : Y  ay1  x , ay 2  x , Y1 ,..., Ym ; ay1  x , ay 2 x  are absolutely continuous in

L2 0,   ,  y x   L2 0,   , ay1 0sin   ay 2 0 cos   0,



Yi  bi  ay1    ci  ay 2  , i  1, m

such that T Y   Z  az1  x , az 2  x , Z 1 ,..., Z m   H
Using definition of T, the following theorem could be proved:
Theorem: The eigenvalues of operator T and problem L coincide, with their multiplicities.
Now assume that the functions  .,   ,  .,   :I→R² are solutions of equation (1) under the following
initial conditions:

cos 
 c  
, a  ,    
,
  sin  
  b 
Lemma: The solutions a  x,   and a  x,   are entire functions in λ and they have the

a 0,    

following asymptotic behaviours as |λ|→∞.

a1 x,    cosx     oexp x ,
a 2 x,    sin x     oexp x ,
a1 x,    c  cos cosx   b sin   cosx   om exp    x 
a 2 x,    c sin   cosx   b  cos  cosx   om exp    x 
uniformly with respect to x. Here,   Im  and m  maxdeg b , deg c .
Definition: We define norming constants as follows:






 n :  ay1 x   ay 2 x  dx .
2

2

0

Lemma: The eigenvalues of the problem L are simple and seperated.
Denote the Wronskian of the functions a  x,   and a  x,   by

W a , a   a1 x,  a 2 x,    a 2  x,  a1  x,  
It was showned in [2] that W a , a  does not depend on x and a  x,   and a  x,   are
linearly independent iff W a , a   0. The characteristic function of the problem L is defined as
follows:

   W a , a   b a1  ,    c a1  ,   .
If we use the asymtotic behaviors of a  x,   and a  x,   , then we can write

    0    Om 1 exp  .
where

 0    b cos       c sin      

Theorem: The problem L has countable many eigenvalues, such that only finitely many of them are
non-real or non-simple. They are distributed symmetrically respect to axis x and have the folowing
asymptotic behavior:

n  0n  o1.

where  0n are zeros of  0   and 0n  n 


1
 hn , hn  .

2

Prüfer's Angle and Weyl Function
Now let us consider the solution a  x,   as follows:

a1 x,    Rx sin a x,  , a 2 x,    Rx cosa x,  
where R 2  x   0 and


 a 1  x ,   
arctan
,...a 21  x,    0


a

x
,

 2

a x,    
arctan a 2  x,   ,...a  x,    0
1



 a 1  x ,   

,
The function a  x,   called the angle function of   x,   (see [3]), satisfies the first order
differential equation

a  x,     px    sin 2 a   r x     cos 2 a 

on 0,   , the intial condition

tan a  ,    F  

with a  ,    0,   .
We shall assume that vector function a  x,   is solution of (1) under the initial conditions

a1 0,    sin  , a 2 0,    cos  . So we get that
a1 x,  , a 2 x,   satisfy the following equalities:

W a , a   1  0. and the functions

a i x,  
 a i x,    M  ai x,  , i  1,2.
 
where

M   

a1 0,  cos  a 2 0,  sin 
 

.

The function M(λ) is called Weyl function of the boundary value problem L .

So we get that

M   

a1 0,  cos  a 2 0,  sin 
.
a1 0,  sin   a 2 0,  cos

From the equality tana  ,   

a 2 0,  
, the relation
a1 0,  

cos  tana 2 0,  
sin   tana 2 0,  
holds. It means that a 0,   and  uniquely determine the Weyl function M   .

M   

Inverse Problem
It is assumed in what follows that if a certain symbol  denotes an object related to the problem L
~
then ~ denotes the coresponding object related to the problem L . Let us consider the boundary-value

~

~ ~ 

problem L  L , F .
Theorem: If M    M   , then      , i.e. F    F   . Thus the specification of the
Weyl function uniquely determines the problem L .

~

~

~

~
0,   then    ~   , and F    F~  . Thus the specification
a 0,    a
a 0,   uniquely determines the problem L  L, F  .

Corollary: If

~
~
~ for all n   , then    
Theorem: If  n   n , and  n  
  , i.e.. F    F~  It means
n
that, specification of the  n ,  n n0 uniquely determines the problem L .
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Abstract
1,3-Amide groups are found in the structure of many compounds with biological importance.
Studies to understand the reactions, properties and occurrences of these group compounds contribute
to their development in areas such as polypeptide and protein chemistry. In this study, we aimed to
determine the possible cytotoxic activity of 1,3-diaminopropane bis (2-furan carboxamide) ligand and
the Co (III) complex of this ligand on human prostate cancer cells.
Concentrations of ligand and complex were used at 1, 5, 25, 50 and 100 μg / mL. Cells were
treated with different concentrations of compounds for 24 hours. After the change of cell viability was
determined by MTT assay. Changes in cell viability was expressed as %.
As a result of the study, it was determined that PC3 cell viability was decreased significantly
in both compounds treated on the cells compared to the control. As a result, 1,3-diaminopropane bis
(2-furan carboxamide) ligand and the Co (III) complex of this ligand can be an important therapeutic
agent due to the strong cytotoxic activity shown in the in-vitro.
Keywords: Carboxamide, Co (III) Complexes, Prostate Cancer, Cytotoxicity.

Furan-2-Karboksamit Türevi ve Co (III) Bileşiklerinin İnsan Prostat Kanseri
Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkisi
Özet
1,3-Amit grupları biyolojik önemi olan birçok bileşiğin yapısında bulunur. Bu grup
bileşiklerin reaksiyonları, özellikleri ve oluşumlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar polipeptit ve
protein kimyası gibi alanlarda gelişmelere katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada 1,3-diaminopropan bis
(2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksinin insan prostat kanseri hücreleri
üzerine muhtemel sitotoksik etkinliğini belirlemeyi amaçladık.
Çalışmada kullanılan ligand ve kompleksin 1, 5, 25, 50 ve 100 μg / mL’lik konsantrasyonları
hazırlandı. Hücreler bileşiklerin farklı konsantrasyonları ile 24 saaat süresince muamele edildi.
Sonrasında hücrelerin canlılık değişimleri MTT yöntemi ile belirlendi. Hücre canlılığındaki değişimler
% olarak ifade edildi.
Çalışma sonucunda hücreler üzerine uygulanan her iki bileşiğinde PC-3 hücre canlılığını
kontrole kıyasla anlamlı düzeyde azalttığı belirlendi. Sonuç olarak, 1,3-diaminopropan bis (2-furan
karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompeksi in-vitro ortamda göstermiş olduğu güçlü
sitotoksik etkinliği sayesinde önemli bir terapötik ajan olabilir.
Anahtar Kelimeler: Karboksamit, Co (III) Kompleksleri, Prostat kanseri, Sitotoksisite.

GİRİŞ
Kanser, bir dizi genomik ve epigenomik değişiklik ile karakterize edilen (Taylor vd. 2017) ve
oldukça karmaşık moleküler yolakların bozulmasıyla kendini ifade eden (Sivanandam vd. 2010;
Varkaris vd. 2014) heterojen bir hastalık grubunu temsil eder. Bu heterojenite, kanser vakalarının
tedavisini güçleştiren en önemli etmenlerden biri olup, hassas bir tıp şekli olarak moleküler hedefli
terapinin gelişimini yavaşlatır. Bu kapsamda kanser prosesinin gelişim evrelerini iyi analiz etmek ve
doğru tedavinin uygulanması kişinin sağlığına kavuşması için oldukça önemlidir. Oldukça karmaşık
bir süreç içeren bu hastalığın kesin olarak bir tedavi yöntemi günümüzde maalesef mevcut değildir.
Kanser tedavileri arasında kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve hedefe yönelik terapiler gibi anti-kanser
özellikte olan ilaçlar kullanılmaktadır (Huang vd. 2010). Kanserin karmaşık süreci ve kişilerin farklı
fizyolojik özellikleri göz önüne alındığında, bu hastalıkların tedavisinde daha etkili ilaçların keşfi veya
etkin ilaçların üretilmesi oldukça önemli bir araştırma alanıdır.
Amitler, erime ve kaynama dereceleri oldukça yüksek olan, polar çözücülerde iyi çözünen
bileşiklerdir. Amit grupları biyolojik önemi olan birçok bileşiğin yapılarında bulunurlar. Karboksamit
kısmı peptitler, P-laktamlar ve makrolaktamlar gibi doğal biyoaktif bileşiklerin en önemli
bileşenlerinden biridir (Shiina ve Kawakita 2003). Bu grup bileşiklerin reaksiyonları, özellikleri ve
oluşumlarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar polipeptit ve protein kimyası gibi alanlarda gelişmelere
katkıda bulunmaktadır. Yeni sentezlenen karboksamit türevlerinin biyolojik etkinliklerinin
araştırılması, bu bileşik grubunun biyolojik önemini anlamamıza katkı sunacaktır. Bu çalışmada daha
önce sentezlenen 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı (Şekil 1A) ve bu ligandın Co
(III) kompleksinin (Şekil 1B) insan prostat kanser hücre (PC-3) serisi üzerine sitotoksik etkisini
belirlemeyi amaçladık.

Şekil 1. 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı (A) ve Co (III) kompleksinin (B)
moleküler yapısı (Hamurcu vd. 2008).
MATERYAL METOT
Hücre Hatları ve Kültür Şartları
Çalışma, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirildi.
Çalışmada hücre tipi olarak insan prostat kanser hücresi (PC-3) kullanıldı. Hücreler RPMI-1640
medyum (Sigma-Aldrich, ABD; içerisine %10 FBS, 100U/mL penisilin ve 0.1mg/mL streptomisin
ilave edilerek hazırlanan) kullanılarak beslendi.

Hücreler 75 cm2 kültür flasklarında tutuldu ve nemlendirilmiş bir inkübatöre (% 5 CO2, 37 °C)
yerleştirildi. Ortam her 3-4 günde bir değiştirildi ve hücreler % 80-90 yoğunluğa ulaştığında
pasajlandı.
Test bileşiği ve MTT Assay
1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksi RPMI1640 medium içerisinde 1, 5, 25, 50 ve 100 μg/mL’lik konsantrasyonlarda hazırlandı. Ligandın ve
kompleksin kanser hücre serisi üzerine sitotoksik etkisi MTT (3-(4,5- dimetiltiazol-2-il)-difenil
tetrazolium bromid) yöntemine göre belirlendi. Konfulent olan hücreler Tripsin-EDTA solüsyonu
kullanılarak flaskların tabanlarından kaldırıldı ve mikroskop altında sayıldı. Hücreler 96 kuyucuk
içeren plaklara her bir kuyucuğa 15x103 hücre gelecek şekilde ekildi. Ekilen hücreler 24 saat süreyle
CO2’li inkübatörde 37 °C’lik ısıda inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonu takiben medyumlar değiştirildi
ve hazırlanan ligand ve kompleksin farklı konsantrasyonları hücrelerin içinde bulunduğu kuyucuklara
eklenerek 24 saat inkübasyona bırakıldı (Koran vd. 2017). Sonrasında kuyucuklardaki medyum çekildi
ve steril PBS içerisinde hazırlanan MTT solüsyonu (0.5 mg/mL) herbir kuyucuğa eklendikten sonra
plakalar 3 saat inkübasyona bırakıldı. Sonrasında kuyucuklardaki solüsyon çekildi ve her bir kuyucuğa
100 µL DMSO eklenerek inkübasyon tamamlandı. Plakalardaki hücrelerin optik dansiteleri 570 nm
dalga boyunda spektofotometre ile okundu (Mosmann 1983). Kontrol kuyucuklarından elde edilen
absorbans değerlerinin ortalaması alınarak bu değer %100 canlı hücre olarak kabul edildi. Ligand ve
kompleks uygulanan kuyucuklardan elde edilen absorbans değerleri, kontrol absorbans değerine
oranlanarak yüzde (%) canlılık değerleri belirlendi.
İstatistiksel Analiz
Analizlerde IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows paket programı kullanıldı. Normal
dağılıma uygunluk Shapiro Wilk testi ile incelendi. Nicel değişkenlerin gruplar arası
karşılaştırılmalarında tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Önemli farklılık belirlendiğinde çoklu
karşılaştırmalar Tukey tesiti ile gerçekleştirildi. Veriler ortalama ± standart hata (SH) olarak ifade
edildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
SONUÇLAR
1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligandı ve bu ligandın Co (III) kompleksi insan
prostat kanseri hücre serisi üzerine gösterdiği sitotoksik etkileri Şekil 2 ve Şekil 3’de sırasıyla
gösterilmiştir. Buna göre 1 μg/mL ligand uygulanan grup hariç, 1,3-diaminopropan bis (2-furan
karboksamit) ligandının uygulanan bütün konsantrasyonları kontrole kıyasla hücre canlılığını anlamlı
düzeyde azalttı (Şekil 2; p<0.05).

Şekil 2. 1,3-diaminopropan bis (2-furan karboksamit) ligand uygulamasından 24 saat sonra PC-3
hücre canlılık düzeyi (%). (L-1; Ligand 1 μg/mL, L-5; Ligand 5 μg/mL, L-25; Ligand 25 μg/mL, L-50;
Ligand 50 μg/mL ve L-100; Ligand 100 μg/mL. Veriler ortalama ±SH olarak ifade edildi. * p<0.05
kontrele kıyasla diğer gruplar)
Bu ligandın Co (III) kompleksinin uygulanan bütün konsantrasyonları PC-3 hücre canlılığını
kontrole kıyasla önemli düzeyde azalttı (Şekil 3; p<0.05). Genel olarak ligandın Co (III) kompleksi
ligandına kıyasla hücre canlılığını daha fazla azalttı. Bu durum sentezlenen ligandın metal
kompeksinin daha etkili olduğunu bizlere göstermektedir.

Şekil 3. Ligandın Co (III) kompleksinin uygulamasından 24 saat sonra PC-3 hücre canlılık düzeyi
(%). (K-1; Komplek 1 μg/mL, K-5; Komplek 5 μg/mL, K-25; Komplek 25 μg/mL, K-50; Komplek 50
μg/mL ve K-100; Komplek 100 μg/mL. Veriler ortalama ±SH olarak ifade edildi. * p<0.05 kontrele
kıyasla diğer gruplar)
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Abstract
Titanium has the most useful properties of the metal are corrosion resistance strength-to-density ratio,
the highest of any metallic element. In its unalloyed condition, titanium is as strong as some steels but
less dense. Due to its good features titanium can be used in the composite as a matrix material.
Titanium matrix composites (TiMCs) can be used in various industries such as automotive, airplanes
and especially biomaterials. Today, as carbon reinforcing material carbon nanotube (CNT), graphite
and graphene are used as reinforcing materials. The graphene has the most remarkable properties in
this reinforced material due to its extraordinary mechanical features, low friction and high abrasion
resistance. Composite materials produced by using titanium and graphene may have remarkable
mechanical and microstructural properties. This is conspicuous subject in recent years.
In the present study, graphene (Gr) reinforced titanium composites were produced by powder
metallurgy method. The effect of various percentages of graphene (0-0,15-0,30-0,45-0,60 wt. %) on
the microstructure, density, hardness and compressive strength of Ti composites have been
investigated. From the mechanical tests after sintering at 1100oC for 120min. The highest hardness and
the greatest compressive strength were obtained for 0,30 wt.% Gr reinforced composites (520.2 HV
and 1137 MPa) when compared to pure titanium (419.8 HV and 780 MPa). The crystal phase and
microstructure of the composites were detected by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray
diffractometer (XRD). Ti-Gr composite materials was observed better mechanical properties than pure
Ti. These kinds of composites promise the future for using especially the field of biomaterials.

Keywords: Titanium, graphene, powder metallurgy, composite, microstructure

Grafen-Titanyum (<30µm) Kompozitlerin Toz Metalurjisi Yöntemiyle
Üretilmesi: Mikroyapı Ve Mekanik Özellikler
Özet
Titanyum, metalin en kullanışlı özelliklerine sahip olup, korozyon direnci ve mukavemet-yoğunluk
oranı diğer metalik elementlere göre yüksektir. Alaşımsız durumda, titanyum bazı çelikler kadar güçlü
ama daha az yoğundur. Bu gibi özellikleri nedeniyle titanyum kompozit malzeme içinde matris
malzemesi olarak kullanılabilir. Titanyum matrisli kompozitler (TMK'ler) otomotiv, uçak endüstrileri
ve özellikle biyomalzemeler gibi çeşitli endüstrilerde kullanılabilir. Bugün karbon takviye malzemesi
olarak karbon nanotüp (KNT), grafit ve grafen takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır. Grafen,
olağanüstü mekanik özellikleri, düşük sürtünme ve yüksek aşınma direnci nedeniyle bu takviyeli
malzemeleri içinde en dikkat çekici özelliklere sahiptir. Titanyum ve grafen kullanılarak üretilen
kompozit malzemeler, dikkate değer mekanik ve mikroyapısal özelliklere sahip olabilir. Bu son
yıllarda göze çarpan konulardan biridir.

Bu çalışmada grafen katkılı titanyum kompozit malzemeler toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir.
Farklı oranlarda (% ağ.0-0,15-0,30-0,45-0,60) katkılanmış olan grafenin titanyum kompozitin
yoğunluğunda, sertliğinde, basma dayanımında ve mikroyapısında meydana getirdiği etkileri
incelenmiştir. 1100oC ve 120dk. sinterleme süresinden sonra en yüksek sertlik ve basma dayanımı
değerleri (520,2HV ve 1137MPa) saf titanyum ile karşılaştırıldığında (419,8HV ve 780MPa) %ağ.
0.30 grafen katkılanmış kompozit numunede elde edilmiştir. Kompozitlerin kristal fazı ve
mikroyapıları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını difraktometresi (XRD) ile tespit
edilmiştir. Ti-Gr kompozit malzemelerin saf titanyumdan daha iyi mekanik özellikler gösterdiği
gözlenmiştir. Bu tür kompozitler, özellikle biyomalzeme alanlarını kullanmak için gelecek vaat
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Titanyum, grafen, toz metalürjisi, kompozit, Mikroyapı,

INTRODUCTION
Monolithic materials have limitation in achieving good combination of strength, stiffness,
tuoghness and denstiy. New materials need to respond to the need of technology. Therefore, metal
matrix composites (MMCs) meet this demand with their superb features. Metal matrix composites are
made by adding a reinforcing material into a metal matrix. The matrix transfers the load to the
reinforcement phase. Generally, lighter materials can choose as a matrix materials such as aluminium,
magnesium or titanium. Titanium (Ti) can be used in lots of industry applications such as aerospace,
automotive, defense and biometarials industries. Ti-based materials have a high biocompatibility and
elastic modulus which is similar to the characteristics of bone. This feature is very good for
biomedical applications. Ti is hexagonal form in low temperature but changes into a body-centered
cubic lattice b form at 8820C. This phase transition can cause changes in microstructure and
mechanical properties. Also, using of Ti and its alloys in the application need higher mechanical
properties, thermal conductivities and wear resistance [Attara etc., 2018:85- Banerjee etc., 2013:844].
Titanium metal matrix composites (TiMMCs) have a wide range of applications in the
biomedical, automotive, and aerospace industries. TiMMCs can be added with different ceramics such
as SiC, Si3N4 etc. Recently, carbon-based reinforcing materials are mostly used carbon black, graphite
carbon nanotubes and graphene in titanium based composite. Graphene-added materials are the most
interesting subjects of recent years. Graphene, a superb material in today’s scientific world. Although
the graphene was synthesized in 2004, composite studies on graphene have begun to increase after
2008. Graphene have been widely used as a reinforcing component in polymeric, ceramic and metallic
matrices, and enhances the properties of the composite such as electrical, thermal properties and
tribological behaviors due to its honeycomb lattice of single sheet structure [Elkhateeb etc.,
2018:161- Şenel etc., 2018:9].
In the present work, graphene nano platelets (GNPs) ratios are reinforced to the pure titanium
matrix by powder metallurgy (PM) method. This study aims to investigate and compare the effect of
pure Ti and GNPs addition on the hardness, compressive strength, and microstructure of titanium
composites. It is also intended to produce a new material for the biomaterial industry.

MATERIALS AND METHOD
In this work, we used Ti powder (particle size of <30µm and density of 4.5 g/cm3) as a matrix
material with a purity of 99.8%. GNP (Grafen Chemical Industries Co.) is used as a reinforced
material which has a specific surface area of 120–150m2/g, 5–10 mm diameter and thickness of 5–10
nm. Various percentages of GNPs added in the composite by weight of titanium. GNP reinforcements
of 0.15, 0.30 wt%, 0.45wt% and 0.6wt% were mixed with pure Ti powder. The samples were heated
to 1100C for 120 min. Ti-GNPs composites were fabricated by powder metallurgy (PM) as shown in
Fig.1.

Figure 1. Schematic diagram of Ti-Gr composites fabrication by using PM method

RESULTS AND DISCUSSION
After Ti-GNPs composites were produced, mechanical and microstructure analysis were done to
the samples. Circle composite samples and square samples were produced for micro vickers hardness
test and compressive strength test, respectively. Micro vickers hardness tester (HV 1000B) under a
load of 500 g (HV 0.5) and waiting time of 15 s. The measurement was done six times and averaged
for each sintered sample at different parts on the surface of the polished samples. Hardness was
calculated using Eq.(1):
Hv= 1.854

𝑊

(1)

𝑑2

where W is the applied load and d is the mean value of the diagonal length. From the mechanical tests
after sintering at 1100oC for 120min. As shown in Fig 2.the highest hardness was obtained for 0,30
wt.% Gr reinforced composites (520.2 HV) when compared to pure titanium (419.8 HV). Due to
graphene size of nano, the hardness of these composites reduces with the addition of graphene above
0.30 wt.%. Because graphene starts to flocculate so reduced the hardness of composite.
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Figure2. Vickers hardness of the Ti-GNPs composites for various GNPs amount

The greatest compressive strength were obtained for 0,30 wt.% graphene reinforced composites 1137
MPa when compared to pure titanium 780 Mpa (Fig 3.). GNPs located along Ti grain boundaries. The
dispersion of nanosized GNPs particles also prevent grain growth of Ti matrix. Grain growth takes
place during powder sintering process and it is usually affected by second phase particles distributed
in the matrix. As a result of more fine-grained composite material is formed and more grain
boundaries are obtained. When the grain boundries prevent dislocation movement during plastic
deformation so the strength of the fine grain materials are increased with respect to the coarse grain
materials.
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Figure 3. The variation of compressive strength results Ti-GNPs composites for various GNPs amount

Microstructure analyze was done of the Ti-GNPs composite. According to SEM-EDX (scanning
electron microscope-energy dispersive spectrometer) the GNPs at Ti grain boundaries are located in
half circle shape. As shown in Fig.4(b-c) elemental maps, the carbon-rich region emerged in the form
of half circle. And also highly dense microstructure was observed.

(a)

(b)

(c)

Figure4. (a) High magnification SEM images of Ti–0.30 wt% GNPs composites at 1100 0C for 120
min. (b-c) and elemental maps

CONCLUSIONS
GNPs-reinforced Ti (particle size of <30 µm) composites were successfully fabricated by PM method.
GNPs addition of Ti composite effects on compressive strength, hardness and microstructure were
studied. The greatest hardness(520.2 HV) and compressive strength (1137MPa) were performed at
11000C for 120 min. for the proper amount of GNPs (0.30 wt%). At the sintering process between
contacting parts, a neck is occured. Graphene-titanium interface interaction decreased the pore size so
we obtained a more dense structure. SEM analyses showed that a good bonding and strong neck
formation between the particles were observed for 0.30wt% GNPs. Ti-GNPs composite materials was
observed better mechanical properties than pure Ti. These kinds of composites promise the future for
using especially the field of biomaterials.
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Abstract
The most remarkable characteristic of hydrogen energy is its storage potential, and thus being
sustainable. Moreover, hydrogen and electric energies can be converted into each other through fuel
cells and electrolysis method. Here, while natural resources are used for energy production, only water
vapor or oxygen is released as waste indicating a clean energy (Schlapbach and Züttel, 2001;
Momirlan and Veziroğlu, 2002; Züttel, 2004). Within this scope, the most important technological
developments have been in electric vehicles in transportation sector, in cogeneration systems used to
supply electricity and heat needs, and especially in Nasa space projects to generate electricity and
water (Burke, 2003).
During the past decade, calcium-decorated carbon allotropes have been researched very often
as promising candidates for high capacity hydrogen storage (Beheshti et al., 2011; Hwang et al.,
2012). It is found that each Ca atom can bind up to six hydrogen molecules in the conventional energy
range determined by the Department of Energy (DOE). On this basis, we have performed a first
principles density functional study for Ca-decorated rectangular carbon pentaheptite (Ca/rcp) using the
local density approximation (LDA) (Perdew and Wang, 1992) via DMol3 code (Delley, 1990). After a
full optimization process, the lattice parameters of the examined sheet are computed to be a=9.45 Å
and b=18.19 Å. In order to preclude periodic interactions, 20.19 Å of vacuum is created between two
sequential sheets. The minimum energy values of the Ca/rcp system with different specific decoration
sites (hole, top, bridge regions) are obtained and H4 site is found to be one of the favorite adsorption
locations. Figure 1 shows the 2x2 unit cell of rcp and the specific decoration regions determined.
Afterwards, the avarage adsorption energies per hydrogen molecule for 1-10 H2, the initial geometries
of which are determined considering possible configurations are calculated.
Keywords: Hydrogen storage, 2D carbon allotrope, pentaheptites, calcium decoration

Ca- dekore Edilmiş Dikdörtgen Karbon Pentaheptit Üzerine Hidrojen
Depolama
Özet
Hidrojen enerjisinin en dikkat çekici özelliği depolanabilme potansiyeli, dolayısıyla
sürdürülebilir olmasıdır. Ayrıca, hidrojen ve elektrik enerjileri, yakıt hücreleri ve elektroliz yöntemi
vasıtası ile birbirine dönüştürülebilir. Burada, enerji üretimi için doğal kaynaklar kullanılırken,
yalnızca su buharı veya oksijen atık olarak açığa çıkar (temiz enerji) (Schlapbach ve Züttel, 2001;
Momirlan ve Veziroğlu, 2002; Züttel, 2004). Bu kapsamda en önemli teknolojik gelişmeler ulaşım
sektöründe elektrikli araçlarda, elektrik ve ısı ihtiyacını karşılamak için kullanılan kojenerasyon
sistemlerinde ve özellikle de Nasa uzay projelerinde elektrik ve su üretiminde olmuştur (Burke, 2003).
Geçtiğimiz on yıl boyunca, kalsiyum-dekore edilmiş karbon allotroplar, yüksek kapasitede
hidrojen depolama için umut vaad eden adaylar olarak sıkça araştırılmıştır (Beheshti vd., 2011; Hwang

vd., 2012). Ca atomunun “Department of Energy (DOE)” tarafından belirlenen uygun enerji aralığında
altı adete kadar hidrojen molekülünü tutabildiği bulunmuştur. Bu temelde, DMol3 kodu (Delley, 1990)
ile yerel yoğunluk yaklaşımı (LDA) (Perdew ve Wang, 1992) kullanılarak Ca-dekore edilmiş
dikdörtgen karbon pentaheptit (Ca/rcp) için ilk ilkeler yoğunluk fonksiyoneli çalışması gerçekleştirdik.
Optimizasyon işleminden sonra incelenen tabakanın örgü parametreleri a=9.45 Å ve b=18.19 Å olarak
hesaplanmıştır. Periyodik etkileşimleri engellemek için, iki ardışık tabaka arasında 20.19 Å’luk bir
vakum aralığı oluşturulmuştur. Belirli farklı dekorasyon konumları (boşluk, tepe, köprü bölgeleri) için
Ca/rcp sisteminin minimum enerji değerleri elde edilmiş ve H4 bölgesi en tercih edilebilir adsorpsiyon
konumlarından biri olarak bulunmuştur. Şekil 1, 2x2’lik rcp birim hücresi ile belirlenen özel
dekorasyon bölgelerini göstermektedir. Daha sonra, olası konfigürasyonlar dikkate alınarak ilk
geometrileri belirlenen 1-10 H2 için molekül başına ortalama adsorpsiyon enerjileri hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen depolama, 2D karbon allotrop, pentaheptitler, kalsiyum dekorasyonu

INTRODUCTION
Fossil fuels have met more than 80% of global energy use over the last few years. By 2040, this
ratio will correspond to almost the same percentage of consumption. However, the increasing world
demand leads to a significant reduction in reserves. In addition, fossil fuels give rise to environmental
pollution, global warming and climate change. Therefore, the search has been ongoing for alternative
renewable energy sources in the world (U.S. EIA, 2015).
A significant solution is hydrogen with the highest energy per unit mass (141.9 MJ/kg)
compared to other fuels (Winter and Nitsch, 1988), thus 1.33 times more efficient, which is
combustible, environmentally friendly, completely non-toxic and the most abundant element on earth
(See Figure 1). In the reaction that occurs in the reverse form of hydrolysis, the hydrogen energy,
which is defined as the energy of the electron used when the pure water is released, is renewable,
sustainable and storable and can be carried easily and safely everywhere. The energy loss in the
transport process is very small; this causes the energy carrier to be looked at rather than a hydrogen
source.
Some of the technological developments related to hydrogen can be summarized as follows. To
date, more than 200 research studies on fuel cells have been supported by NASA. Apollo and Space
Shuttle provided safe electricity (and water) for their tasks (Burke, 2003). Siemens has built a 250 kW
gas turbine fuel cell cogeneration system to meet the electricity and heat demand of 200 homes in
California (Brouwer, 2006). In the transportation sector, the development of fuel cell-powered
vehicles, which is a mechanism for generating direct current electrical energy while combining
hydrogen and oxygen, will reduce oil consumption and minimize air pollution caused by vehicles.
General Motors' vehicle called Opel "Zafira" with 75 kW “Ballard registered" fuel cell has released for
this purpose (McCormick and Presto, 2001).
There are some problems that must be overcome to use hydrogen effectively in the future. First,
the volume per unit energy is very high compared to natural gas and oil. This brings about storage
problems. The second is that it is not free in nature. In order to obtain hydrogen as an element, the
compulsory procedures induce environmental pollution and make hydrogen three times more
expensive than other fuels under current conditions. However, many theoretical and experimental
projects have been carried out to remove these obstacles. For example, it is attempted to execute the
electrolysis of water economical. The research and development on the production of hydrogen
element from solar energy by biotechnological methods have been continuing.
Two dimensional materials have been worked as hydrogen storage media and the theoretical
findings for the carbon related nanomaterials with the light metal decoration are very promising (Liu et
al., 2010; Zhou et al., 2010; Li et al., 2011; Zhou et al., 2012; Guo et al., 2012). Additionally, it is
determined that the graphene allotropes also have a good ability to adsorb hydrogen molecules through
group IA and IIA elements decoration. Therefore, calcium (Ca) decorated rectangular carbon
pentaheptite (Ca/rcp) which is a graphene allotrope called YCrB4-type (Ca-YCrB4) has been examined

as a hydrogen storage medium in this paper. The obtained results have been compared with the other
theoretical and experimental studies.

Figure 1: The advantages of hydrogen to produce an alternative energy.

METHOD OF CALCULATION
A first-principles density functional study is performed via the local density approximation
(LDA) with Perdew-Wang correlation (PWC) as implemented in Materials Studio DMol3 package.
The full geometry optimization of the Ca/rcp (Ca-YCrB4) is carried out within a ﬁxed 2 × 2 supercell
obtained from the equilibrium lattice constant of the isolated rcp until the maximum force acting on
each atom is less than 0.002 Ha/Å. The 4 × 2 × 1 k-point sampling is used. The two dimensional (2D)
carbon structure mentioned herein can be constructed by applying Stone-Wales (Stone and Wales,
1986) bond rotation on the primitive cells of hexagons in graphene and is found to be
thermodynamically stable with Ca decoration. The considered system has 64-C and 1-Ca atoms. A
vacuum layer of ~20.19 Å is constituted to omit periodic interactions between the sequential sheets.
Firstly, the favorite adsorption location on the sheet for Ca-atom is determined and the
possible conﬁgurations on the single side of Ca/rcp are studied for 1-10H2 molecules. The specific
initial geometries of the hydrogen molecules are set and after the optimization process the avarage
adsorption energies are calculated. The systems that do not provide the DOE standard (0.2-0.7 eV/H2)
(Shevlin and Guo, 2008) are eliminated. Because, these minimum and maximum limits are important
for H2 physisorption in technological applications.

RESULTS AND DISCUSSION
The fractional atomic coordinates for the unit cell of rcp obtained by full optimization is given
in Table I. It is constructed through using the YCrB4 bulk, the layer containing only boron atoms of
which is pulled out and replaced with carbon atoms. The unit cell and the 2 x 2 supercell are displayed
in Figure 2. Then, the lattice constants are computed to be a=9.45 Å and c=18.19 Å.

Table I: The Fractional Atomic Coordinates for the Unit Cell of rcp between Vacuum Layers in a
Lattice (See Figure2).
Atom
C1

C2

C3

C4

x
0.0168
0.5168
0.4832
0.9832
0.1132
0.6132
0.3868
0.8868
0.1340
0.6340
0.3660
0.8660
0.2050
0.7050
0.2950
0.7950

y
0.3040
0.1960
0.8040
0.6960
0.4510
0.0490
0.9510
0.5490
0.0308
0.4692
0.5308
0.9692
0.1853
0.3147
0.6853
0.8147

z
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000
0.5000

Figure 2: Top view of the unit cell, side view of the unit cell, and 2 x 2 supercell of YCrB4-type sheet,
respectively.

The possible local stable sites for Ca atom adsorption are shown in Figure 3 and denoted by
Hi, Bi, and Ti (i=1,2,3,…) for hole, bridge and top regions, respectively. One of the favorite adsorption
locations on rcp for Ca-atom is determined to be Hole 4 (H4) with the system’s total energy of eV.
However, Ca decoration (binding) energy (Eb) can be calculated as follows,

𝐸𝑏 = −[𝐸𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡+𝐶𝑎 − 𝐸𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡 − 𝑚𝐸𝐶𝑎 ]/𝑚
(1)
where Esheet+Ca is the total energy of the system formed by the sheet and Ca, Esheet is the energy of rcp,
ECa is the energy of isolated Ca atom, and m is the number of decorated Ca. Ca/rcp binding for one
calcium atom is found to be strong with the energy magnitude of 2.77 eV, which is higher than the
cohesive energy per one Ca of 1.84 eV, indicating the low possibility of confronting by Ca clusters
problem when large quantities of adatoms are decorated onto Ca/rcp. It is remarkable that Eb(Ca) for
rcp is close to Eb(Ca) of 2.86 eV for boron-doped graphene (Beheshti et al., 2011).

Figure 3: The specific locations for adatom decoration and the top view of Ca/rcp for H4 after
geometry optimization, respectively.

The average adsorption energies (Ead) per H2 are calculated via the following equation,

𝐸𝑎𝑑 = −[𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒+𝐶𝑎+𝑚𝐻2 − 𝐸𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒+𝐶𝑎 − 𝑚𝐸𝐻2 ]/𝑚

(2)

where Esurface+Ca+mH2 is the total energy of the system with hydrogen molecules, Esurface+Ca is the total
energy of rcp and Ca, and EH2 is the energy of isolated H2, and m is the number of H2 in the system.
The Ca/rcp can capture up to eight H2 having adsorption energies within the optimal range specified
by DOE and it is revealed that Ca itself can hold four H2 tightly (See Figure 4).

Figure 4: The 8H2-Ca/rcp system with four tightly bound hydrogen molecules to Ca adatom.

Figure 5: The electronic band structure for 8H2-Ca/rcp system. Fermi energy is set to 0 Ha.
In Figure 5, the electronic structure has been plotted and 8H2-Ca/rcp exhibits a metalic
character with a narrow pseudo gap above fermi energy level.
CONCLUSION
The rcp sheet is found to be thermodynamically stable with Ca decoration. The magnitude of binding
energy for one Ca is higher than its cohesive energy, so it is expected that the adatom clustering
problem will not appear. The value is larger than the binding energy per Ca for boron-doped graphene,
as well. Ca/rcp with 2x2 supercell can hold up to eight molecules possessing the average adsorption
energy in the range of 0.2-0.7 eV/H2 determined by DOE. Thus, it is predicted that Ca/rcp is a
promising candidate to be a medium for hydrogen storage.
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Abstract
Waste management is one of the biggest problems of the today's industry in the aspect of the
environmental concerns and the correct use of natural resources. Despite all efforts on recycling, an
enormous amount of metal and metal oxide-based waste materials is produced by foundry industry.
Due to this reason the foundry industry had to deal with controlling, collecting and storing of the
waste, which is produced in the metal casting process. Finding a suitable application for these waste
materials in ceramic manufacturing might be the best solution.
The aim of this study is to investigate the potential use of waste steel powder on ceramic
manufacturing. To achieve this goal, starting ceramic powder compositions were designed with
respect to the amount of binder and lubricant materials. Starting powder mixtures were prepared by
mixing in an aqueous medium. Then dried and sieved by using 200 mesh sieves. The dried powder
mixture was shaped by means of a hydraulic manual press in 20 mm cylindrical stainless-steel mold
and punches. The sintering of the green bodies was carried out under atmospheric conditions at
1200°C. The densities of final products were measured by the Archimedes’ principle in distilled water.
The results showed that both highly dense and porous ceramic bodies could be fabricated with waste
steel powder addition. However, the optimization of starting composition and sintering conditions is
necessary to increase the amount of salvaged waste material.
Keywords: Foundry industry, Waste management, Ceramic manufacturing.

Atık Çelik Tozunun Geri Kazanımı: Seramik Üretimi Üzerindeki Potansiyel
Kullanımı
Özet
Atık yönetimi, günümüz endüstrisinin çevresel kaygılar ve doğal kaynakların doğru kullanımı
açısından en büyük sorunlarından biridir. Geri dönüşüm ile ilgili tüm çabalara rağmen, döküm sanayi
tarafından muazzam miktarda metal ve metal oksit bazlı atık malzemeler üretilmektedir. Bu nedenle
döküm endüstrisi, metal döküm işleminde üretilen atıkların kontrolü, toplanması ve depolanması ile
uğraşmak zorunda kalmıştır. Seramik üretiminde bu atık malzemeler için uygun bir uygulama bulmak
en iyi çözüm olabilir.
Bu çalışmanın amacı atık çelik tozunun seramik üretimi üzerindeki potansiyel kullanımını
araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, başlangıç seramik toz kompozisyonları bağlayıcı ve yağlayıcı
maddelerin miktarına göre tasarlanmıştır. Toz karışımları, sulu ortamda karıştırılarak hazırlanmıştır.
200 mesh elek kullanılarak elenmiş ve kurutulmuştur. Kurutulmuş toz karışımı, 20 mm silindirik
paslanmaz çelik kalıp yardımı ile hidrolik manüel presle şekillendirilmiştir. Yaş mamüllerin
sinterlenmesi atmosferik koşullar altında 1200°C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Sinterlenmiş son
ürünlerin yoğunlukları Arşimet'in prensibi ile ölçülmüştür. Sonuçlar, yüksek yoğunluklu ve gözenekli
seramik bünyelerin atık çelik tozu ilavesiyle üretilebildiğini göstermiştir. Ancak, başlangıç bileşimi ve
sinterleme koşullarının optimizasyonu, kurtarılan atık madde miktarını arttırmak için gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Döküm endüstrisi, Atık yönetimi, Seramik üretimi

INTRODUCTION
Industrialization is one of the key factors for any developing economy. But from another point
of view, industrialization is causing many serious problems that cause environmental pollution. So that
industrial waste becomes a byproduct of industrial growth (Joshi R., 2013). Increasing amount of
waste is; waste-less or as little waste as possible requires the recovery of wastes and the disposal of the
final wastes in the most appropriate way in terms of economy and environment (Ministry of
Environment and Urbanisation, 2012).
Foundry is a “4D” industry. (Dirty, Dusty, Difficult, Dangerous). The British have named the
casting two meaningfully "Black Art". It means both black and dirty and also secretive. However, the
employment it provides is one of the indispensable sectors all over the world because of its
contribution to the country's industry (Başar H, M. 2012).
Waste management in foundries is becoming increasingly important in terms of ecological and
economical aspects. Many developing countries are faced with the problem of getting rid of the waste
materials used to fill the land. This causes many environmental problems (Raghavendra K., 2015)
Efforts are being made by various institutions, ecologists and researches to reduce or minimize these
effects. Thus, waste is on the way to becoming a commercial product of increasing profit. The use of
sand, dust, slag and other mineral wastes in foundries as a material in other industries is becoming
widespread (Sarkar S., 2015; Kosec B., 2008)
Casting is one of the ways of shaping of metallic materials. Metal Casting can be defined as
melting the selected metal or alloy and casting it into the void of the desired shape of mold and
waiting for the solidification of the metal or alloy to obtain the desired shape. Casting methods are
divided into two according to the principle that whether casting mold can or cannot be used again.
Spent molds are broken after each casting and the cast parts are taken from inside. In sand mold
castings, parts are separated with sand by using vibrating sieve. The cast part is sent to the cleaning
section, while the sand returns to the sand preparation unit. It is stocked in sand silos for reusing after
passing through magnetic separators, sieves and cooling systems. During this process the powders
collected in the filters, the sands remaining on the sieve and excess stocks constitute foundry wastes.
These sands can be reused at certain rates by subjecting it to sand renewal (reclamation) process. In
addition, powder dusts from the dust filters of the machines where the parts are sandblasted and dust
from the grinding lines make waste which is mainly iron-containing dusts. In the production of one ton
of casting material, approximately 0.6 to 0.8 ton of waste is formed. Of these, about 0.4 to 0.6 make up
used sand (Ministry of Environment and Urbanisation, 2012).
Since, casting sand has been used as casting mold material for centuries due to its thermal
conductivity, there have been lots of researches done on the reusing of waste foundry sand in the other
industries, especially cement and concrete production and as a pavement material. However, another
waste, powders separated from WFS, has not found any application as a recycling material. In present
paper waste powders provided after reclamation process were prepared as a bulk and dense material to
make a composite material matrix. As a result, their recycling can find new application area.

MATERIALS AND METHODS
In this study waste powders separated from waste foundry sand after reclamation process were
used. The chemical composition of waste powders (WP) given in Table 1. First of all, the waste
powders were sieved to eliminate big agglomerates. Approximately 80% of the powders fell below
100 μm sieve and only this part was used for the study. Polyvinyl alcohol (PVA) was used as a binder.
Suitable amount of powder PVA were dissolved in 100ml distillated warm water (80℃) by help of
magnetic stirring. After that 10 gr of waste powder directly added to the solution. Continuous
magnetic stirring was kept for 2h to obtain well homogenize mixture. Then, mixtures were taken in
preheated (120℃) oven to eliminate excess water in the prepared mixtures. Four different samples
with different amount of PVA addition were fabricated. After drying, bulk samples were converted to
powder form by using stainless steel ring mill.

Table 1. Chemical composition of waste powders WP (% wt.)
C

O

Na

Mg

Al

Si

Cl

K

Ca

Cr

Fe

Cu

Zn

23.97

46.11

0.68

0.34

1.52

25.69

0.10

0.33

0.07

0.15

0.71

0.20

0.13

The admixture was shaped in a single axis hydraulic press manually. During the cold pressing
process, 8 tons of pressure is applied to produce cylindrical parts. 2 cm diameter of mold was used for
process. The sintering of the powder mixture was done in the furnace following temperature and time
cycles under ambient atmosphere shown in Figure 1. The final density and water absorption of the
sintered samples were measured by using the Archimedes Density Measurement Kit.

Figure 1: Sintering process steps.

RESULTS AND DISCUSSION
In this study, four different starting composition were designed with respect to the amount of
binder addition. The processing conditions were kept same for all samples to investigate the effect of
the PVA amount on densification behavior and strength of sintered samples. The pictures of sintered
samples shown in Figure 2. It’s clearly seen that by increasing PVA content in the starting
composition, the surface roughness and the amount of observed defect increases. While sintering of
ceramic parts, at low temperature region (250-650C) used organic additives are burnt away from the
system. So, any gas trapped inside of the body should be removed slowly to prevent defect formation.
Due to this reason, slow heating rate and pore closure step were applied. Even tough, in the cases
where 7 %wt. or higher PVA is used, its observed that defect formation occurred in the samples B7,
B15 and B30. However, micro and macro cracks or breaking apart of the body did not observed, even
for the samples which has very high amount of PVA (%30). Highest surface roughness was observed
in the sample includes 7 %wt. All samples could keep their net shape after sintering process.

Figure 2: Pictures of sintered samples. (a) %1 PVA, (b) %7 PVA, (c) %15 PVA, (d) %30 PVA.
The density measurement results and water absorption values of the samples were given in
Table 2. According to the results, the density value and water absorption is directly related with the
starting compositions binder amount. By increasing the PVA percent the final density value decreases,
and water absorption increases. However, B7 sample showed the lowest density and highest water
absorption. This might happen, due to relatively non-homogenize PVA distribution in the sample.
Table 2. Density and water absorption measurement results.

Sample
Code

PVA
(% wt.)

Density
(gr/cm3)

Water Absorption
(%)

B1

1

1,78

16,52

B7

7

1,22

43,14

B15

15

1,42

32,44

B30

30

1,43

31,67

CONCLUSION
The recycle of the waste ferrous dusts coming from steel casting industry was processed to
make a bulk ceramic body for wide ranged application areas such as building ceramics and filters. The
ferrous part of WFS, powders separated from it, has not found any application as a recycling material.
In the study waste powders provided after reclamation process were prepared as a bulk and densified
final sintered body. It’s found that the ferrous powders have lack of formability without any binder
addition. The proper amount of binder is necessary to improve green and final density/strength of the
products. Additionally, the water absorption and porosity value of the ceramic part can be controlled
by optimization of PVA amount in the starting composition. However, very high amount of binder
usage may cause defect formation, so, binders should be used carefully.
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Abstract
Digital printing can generally be described as the transmission of media prepared in a digital
environment or transferred to a digital environment to the printing machine, and the printing process
taking place in an electronic environment. In the digital printing system, the work to be printed is
directly sent to the printing machine without the need for a separate plate, film or an individual for
separating the print colors, and printing is performed in color or black and white. In this system, the
printing machine is integrated with a workstation that converts the submitted digital files into
PostScript files and sends them for printing. Electrophotographic digital printing and inkjet printing
systems are widely used.
In the printing industry, coated papers are preferred in high value work pieces such as catalogues,
magazines or brochures. Air permeability, surface roughness, opacity and gloss values on uncoated
papers are improved by coating the formulation consisting of pigment, binder and additional additives
on the paper surface. This process results in better printability. The commonly used pigments for
coating formulations on paper include kaolin, calcium carbonate, titanium dioxide and talc, and
binders such as polyvinyl alcohol derivatives, starch derivatives, and latex substances. Additives are
added to the formulation to provide extra features expected from the paper.
Due to the cost, difficulty and environmental impact of obtaining pure cellulose, paper production
from recycled cellulose is increasing. Increasing environmental awareness has made the use of
recycled cellulose very important. Here, appropriate removal of printed ink and other residues on
paper surface is as important as the classification of paper to be recycled. The success rate of deinking
process will increase the amount of raw material to be obtained and the repeatability of the process.
Flotation and washing are primarily used for deinking. Flotation has a higher efficiency compared to
washing.
In the current study, a coating formulation was prepared using one pigment with different binding
materials and coated on base paper. A specially prepared test scale was printed on coated papers with a
digital printing machine using the electrophotographic method. Printed papers were then subjected to
deinking process using the flotation method. The physical characteristics of the paper, digital printing
parameters of the coated paper, and the deinking properties were presented according to different
binding materials.
Keywords: Electrophotography, Digital printing, Coating, Deinking, Physical characteristics,
Printability

Elektrofotografik Dijital Baskıda Kaplanmış Kağıtların Mürekkep Giderme
Özelliklerinin İncelenmesi
Özet
Dijital baskıyı genel anlamıyla dijital ortamda hazırlanmış veya dijital ortama aktarılmış hazır işlerin
elektronik ortamda baskı makinesine gönderilmesi ve baskının gerçekleşmesi olarak tanımlayabiliriz.
Dijital baskı sisteminde baskı renklerinin ayrım işlemi için ayrı bir kalıp, film ya da kişiye ihtiyaç
duyulmaksızın basılmak istenen iş renkli ya da renksiz direkt olarak baskı makinasına gönderilip baskı
gerçekleştirilir. Bu sistemde baskı makinesi, gönderilen dijital dosyaları PostScript dosyalar haline
getirerek baskıya gönderen bir iş istasyonu ile entegre edilmiştir. Elektrofotografik dijital baskı ve
inkjet baskı sistemleri kullanım alanı çok geniştir.
Basım sektöründe katalog, magazin veya broşür gibi reklam değeri yüksek işlerde kaplanmış kağıtlar
tercih edilmektedir. Kaplanmamış kağıtlardaki hava geçirgenliği, yüzey pürüzlülüğü, opaklık ve
parlaklık değerleri kağıt yüzeyine pigment, bağlayıcı ve ilave katkı maddelerinden oluşan formülün
kaplanmasıyla iyileştirilmektedir. Bu işlem sayesinde kağıt daha iyi basılabilirlik özellikleri
göstermektedir. Kağıt üzerine yapılan kaplama formülleri için genel olarak kullanılan pigmentler
kalsiyum karbonat, titanyum dioksit, kaolin ve talk, bağlayıcı olarak ta polivinil alkol türleri, nişasta
türleri ve lateks maddeleri gösterebiliriz. Katkı maddeleri ise kağıttan beklenen ekstra özellikleri
sağlamak için formüle eklenir.
Saf selüloz elde edilmesinin maliyeti, zorluğu ve çevresel etkileri nedeniyle geri dönüştürülmüş
selülozlardan kağıt üretimi gittikçe artmaktadır. Artan çevresel duyarlılık geri dönüşümden elde
edilmiş selüloz kullanımını çok önemli hale getirmiştir. Burada geri dönüştürülecek kağıtların
sınıflandırılması kadar üzerlerindeki basılmış mürekkeplerin ve diğer kağıt yüzeyindeki katkıların de
uygun şekilde uzaklaştırılması önem kazanmaktadır. Mürekkep giderme işleminin başarı yüzdesi elde
edilecek hammadde miktarı ve tekrarlanabilme başarısını arttıracaktır. Mürekkep giderme işlemi için
temel olarak flotasyon ve yıkama işlemi kullanılır. Flotasyon işlemi diğer yönteme göre daha yüksek
verimliliğe sahiptir.
Yapılan çalışmada farklı bağlayıcılar ile bir pigment kullanılarak kaplama formülasyonu hazırlanmış
ve baz kağıt üzerine kaplanmıştır. Kaplanmış kağıtlar üzerine elektrofotografik yöntemle baskı yapan
dijital baskı makinesi ile özel hazırlanmış test skalası baskıları yapılmıştır. Basılmış kağıtlar daha
sonra flotasyon yöntemi kullanılarak mürekkep giderme işlemine tabi tutulmuştur. Farklı bağlayıcılara
göre kağıdın fiziksel özellikleri, kaplanmış kağıtlara ait dijital baskı parametreleri ve mürekkep
giderme özellikleri paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Elektrofotografi, Dijital baskı, Kaplama, Mürekkep Giderme, Fiziksel Özellikler,
Basılabilirlik,
GİRİŞ
Basım endüstrisinin temel hammaddesi olan kağıt yazının bulunuşundan sonra insanoğlunun
evrimleşmesini ve gelişimini sürdürmesindeki en önemli etkendir. Yazı ve kağıt medeniyeti ve
geleceği sembolize eder. Kağıt kullanımı geçmişten günümüze hiç bir zaman azalmamıştır.
Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeye rağmen kağıt önemini yitirmemiştir. Zaman içerisinde kağıt
kullanım tercihleri ve taleplerinde değişimler olmuştur. Günümüzde reklamcılık endüstrisinin
gelişimiyle kağıttan da beklentiler de artmalar olmuştur. Basım endüstrisi de beklentileri
karşılayabilmek için basılabilirlik özelliklerini geliştirmeye çalışmaktadır. Temel hammaddeler olan
mürekkep ve kağıttaki gelişmeler basılabilirliğe direkt olarak etki edecektir. Kağıttan istenen
özellikleri sağlamak için genellikle sizing ve kaplama işlemi yapılmaktadır. Sizing işleminde kağıdı
bağlayıcı madde ile kaplayarak yüzeydeki gözenekleri doldurma işlemi yapılır. Kaplama işleminde ise

pigment, bağlayıcı ve bir takım ilave maddeler ile oluşturulan karışım kağıt yüzeyine kaplanır. Kağıt
yüzey kaplama işlemi ile daha iyi basılabilirlik özellikleri elde edilir. Bu özellikleri ise pürüzsüzlük,
opaklık, yüzey düzgünlüğü, kalınlık, parlaklık, beyazlık, yırtılmama ve kopmama olarak sayabiliriz
(Özcan ve Zelzele, 2017:399).
Kaplama işleminde bir veya daha fazla pigment kullanılabilir, hacim olarak karışımdaki en
yoğun maddedir (Lehtinen, 2000). Kaplamada kullanılan pigmentlerden istenen özellikler, kimyasal
dayanıklılık, diğer bileşenlerle uyumluluk, uygun parça büyüklüğü ve şekilsel dağılım, saflık, düşük
yoğunluk, parlaklık, opaklık, iyi akış özellikleri ve daha az miktarda bağlayıcı ihtiyacıdır. Bağlayıcılar
pigment partiküllerinin kağıdın gözeneklerini doldurması için gereklidir, yani bir nevi tutkal işlevi
görür ve kaplamanın reolojik özelliklerini belirler. Kaplama formülasyonunda ağırlıkça %5-20
oranında bağlayıcı kullanılır (Lee vd., 2002). Bağlayıcılardan istenen özellikler de; iyi tutunma, diğer
bileşiklerle uyum, optik ve mekanik özellikler, kimyasal ve mekanik kararlılık ve dayanıklılıktır.
Kaplama işlemlerinde doğal yada sentetik polimerler ve lateks türevleri kullanılmaktadır. Nişasta
kolay tedarik edilebilmesi ve maliyeti nedeniyle en çok kullanılan bağlayıcılardan birisidir (Kearney,
1988:99). Polivinil alkol de suda çözünebilen ve yine kağıt endüstrisinde kullanılan en güçlü
bağlayıcılardan birisidir (Boylan, 1997).
Dijital baskı dijital ortamda hazırlanmış veya dijital ortama aktarılmış dataların baskı
makinesine gönderilerek baskının gerçekleşmesidir (Özcan ve Sarıaslan, 2011). Dijital baskı
sisteminde geleneksel bir kalıba ihtiyaç duyulmadığı için işin baskı makinesine gönderilmesi süreci
çok hızlı ve pratiktir. Geleneksel baskı sistemlerine göre en pratik noktalardan bir tanesi kalıba ihtiyaç
duyulmamasıdır (Kinter ve Noble, 2005). Pazar payı ve kullanım alanı bakımından iki dijital baskı
teknolojisi öne çıkmaktadır (Özcan ve Şentürk, 2017). Bunlar elektrofotografik dijital baskı ve inkjet
baskı sistemleridir. Elektrofotografik dijital baskı literatürde Xerografi olarak ta bilinmektedir. Bu
sistemde baskı işlemi, bir foto iletken tamburunda veya kayışta elektrostatik bir görüntünün
oluşturulması ve bu görüntünün renk verici madde olan toner ile baskıaltı malzemesine aktarması ile
gerçekleşir (Duke vd., 2002). Baskının gerçekleşmesini beş adımda şu şekilde tarif edebiliriz (Şekil 1).
İlk adım görüntü işlemedir. Bu adımda fotoiletken yani ışığa duyarlı baskı silindiri (drum) yüzeyi
homojen bir şekilde lazer ışıkla elektrik yüklenir, sonrasında yine lazer yada led ışık vasıtasıyla
basılması istenen görüntü iletken yüzeyde oluşturulur. Homojen olarak şarj edilen drum üzerinde
pozlandırma sonucu görüntü olan yerlerde voltaj yüksektir. Görüntü olan yerler ile olmayan yerler
arasında voltaj farkı oluşur. İkinci adım toner yada mürekkep verme işlemidir. Üçüncü adım toner
transferidir. Toner direkt kağıt üzerine aktarılabilir yada bazı sistemlerde olduğu gibi blanket yada bir
drum yardımıyla endirekt olarak aktarılabilir. Elektrik yüklü tonerlerin kağıda transferi elektrostatik
basınç ile gerçekleşmektedir. Dördüncü adım da toner partiküllerinin kağıt üzerine sıkıca tutunması ve
sabit görüntü oluşturulması sağlanır. Bu işlem sıcaklık ve basınç etkisiyle gerçekleşir. Beşinci adımda
temizleme işlemi yapılır. Elektrik yükleri ve toner partikülleri baskıdan sonra bir miktar fotoiletken
drum üzerinde kalabilir. Bir sonraki baskı için iletken yüzey hem mekanik hem de elektriksel olarak
temizlenmelidir. Bu işlemden sonra artık fotoiletken drum yeni baskı için tekrar şarj edilebilir ve
görüntü işleme yapılabilir durumdadır (Azadi vd., 2008).
Mürekkep giderme (deinking) atık kağıtlardan geri dönüşüm sayesinde yeniden yüksek kalitede
kağıtlar üretilebilmesi amacıyla bu atık kağıtlardan mürekkeplerin ve diğer yabancı maddelerin
uzaklaştırılması işlemidir. Atık kâğıtların liflerine ayrıştırılması yani hamurlaştırma ve çözünmüş
mürekkep ve diğer yabancı atıkların sistem içerisinden uzaklaştırılması işlemleri olarak iki adımdan
oluşur (Karahan vd., 2015 ve Kırcı, 2000). Yaygın olarak kullanılan iki metot vardır. Bunlar flotasyon
ve yıkama metodudur. Flotasyon işlemi diğer yönteme nazaran, verimliliğin yüksek olması, işlemde
kullanılan suyun daha az oranda kirletilmesi gibi nedenlerden ötürü öncelikli olarak kullanılmaktadır
(İmamoğlu ve Peşman, 2012).

Şekil 1: Elektrofotografik dijital baskı sistemi şematik görüntüsü (Kipphan, 2001)
MALZEME VE METOD
Çalışmada kaolin pigmentine Polivinil Alkol (PVOH) ve Katyonik Nişasta karıştırılarak
kaplama formülasyonları hazırlanmış ve baz kağıda kaplamaları gerçekleştirilmiştir. Baz kağıt ve
kaplanmış kağıtlara ait optik ve fiziksel özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Kaplama formülasyonunda
kaolin katı madde oranı %70, katyonik nişasta ve polivinil alkol katı madde oranı %40, dağıtıcı katı
madde oranı %40 ve katılaştırıcı katı madde oranı %30 olarak alınmıştır. Kaplanmış ve kaplanmamış
kağıtlara HP CP2025 elektrofotografik yöntemle baskı yapan dijital baskı makinesi ile daha önceden
özel hazırlanmış test skalası basılmıştır (Şekil 2). Örnek baskılardan nokta kazancı, nokta yapısı,
L*a*b* renk evrenleri ve parlaklık ölçümleri yapılmıştır. Bağlayıcı farklılığına göre basılabilirlik farkı
olup olmadığı gözlemlenmiştir. Basılmış kağıtlar daha sonra flotasyon yöntemi kullanılarak mürekkep
giderme işlemine tabi tutulmuştur. Mürekkep giderme (Deinking) işleminde INGEDE 11 metodu
kullanılmıştır. Elektrofotografik dijital baskı parametreleri, farklı bağlayıcı etkisi ve mürekkep
giderme işlemi sonrası kağıda ait optik özellikler paylaşılmıştır.
Tablo 1: Çalışmada kullanılan baz kağıdın fiziksel ve optik özellikleri
Baz Kağıt
Renk
Doygunluğu
Opaklık

Kaolin
PVOH

Standart

87.17

86.67

T452

88.21

92.17

90.81

T425

Birim

Ort.

%

88.43

%
2

Kaolin
K.Nişasta

Gramaj

g/m

54.59

59.39

59.25

T410

Pürüzlülük

(mikron)

194.06

166.06

165,18

T538

Porosite

(mL/min)

9.68

325.27

245,18

T460

Kalınlık
Parlaklık

(mikron)
75° (%)

81
6.10

107
14.1

105
13.1

T411
T480

97.10
0.22
3.63

96.55
0.36
3.68

96.32
0.29
3.61

T527

CIE Beyazlık

77.87

74.63

74.35

T527

ASTM Sarılık

6.17

CIE

L*
a*
b*

7.25

7.09

Kaplamaların hazırlanmasında karıştırma ve dağıtma işlemi için Arrow 1750 üç bıçaklı mikser
ve Cowles CM-100 Lab Dissolver, katı madde oranlarını belirlemek CEM Smart Solids Analyzer (katı
madde oranı %55), pH (pH:8.7) ve viskozite içinde Corning pH metre ve Brookfield Viskozimetre
(100rpm, #4 , 1200cps) kullanılmıştır (Şekil 3). Kağıtların CIELab renk değerleri, sarılık ve beyazlık
değerleri Technidyne Brightimeter Micro S-5 ve opaklık, pürüzlük, porozite, kalınlık ve 75° parlaklık
ölçümleri Technidyne Profile Plus ile yapılmıştır (Şekil 4).

Şekil 2: Test baskıları için özel oluşturulmuş skala

Şekil 3: Kaplama formülasyonlarının hazırlanmasında kullanılan a) Cowles CM-100 karıştırıcı, b)
Arrow 1750 üç bıçaklı mikser, c) CEM Smart Solids Analyzer d) Corning pH metre ve e) Brookfield
DV-III Ultra Reometre

Şekil 4: Technidyne Brightimeter Micro S-5 ve Technidyne Profile Plus.
Elektrofotografik dijital baskı makinesi HP CP2025 ile şekil 1’de görseli verilen özel
hazırlanmış olan test skalası basılmıştır. Test skalası oluşturulurken Adobe Illustrator CC ve Adobe
InDesign CC programları kullanılmıştır. Test skalası üzerindeki ilgili alanların ölçümü için X-Rite
i1iO, X-Rite i1Pro Spektrofotometre ve X-Rite eXact taşınabilir Spektrofotometre kullanılmıştır.
Ölçümler ISO 12647-8:2012 Grafik Teknolojisi standardına (D50 ışık kaynağı, 2° gözlemci, 23°C +/1°C sıcaklık, 40-60% nispi nem) göre yapılmıştır.
Kağıtların defibrasyonu için Micro Maelstrom Pulper ve küçük parçalara ayırmak için Pulp
Disintegrator, handsheet ve presleme işlemi için ise HandSheet Maker and Pressing kullanılmıştır
(Şekil 5). Deinking işleminden sonra deinking yapılmış ve deinking yapılmamış handsheetlerden
karşılaştırma yapmak için CIE Lab renk değerleri, beyazlık ve sarılık ölçümleri yapılmıştır.

Şekil 5: a) Micro Maelstrom Pulper, b) Pulp Disintegrator, c) HandSheet Maker ve d) Pressing
SONUÇLAR
Brightness (rengin doygunluğu), opaklık, yüzey pürüzlülüğü ve gözeneklilik değerleri az da olsa
katyonik nişasta kullanılan kaplamalarda daha yüksek çıkmıştır. Kaplama miktarları hassas olarak
hazırlandığı için gramaj değerleri eşit seviyede çıkmıştır. Nişasta polivinil alkole göre daha yoğun
olduğu için kalınlık değerleri ölçümünde nişasta kullanılan kaplamalar biraz yüksek çıkmıştır.
Parlaklık değerleri katyonik nişasta kullanılan kaplamalarda ve sarılık değerleri de yine
katyonik nişasta kullanılan kaplamalarda daha yüksek çıkmıştır. Bunun yanında beyazlık değerleri ise
PVOH kullanılan kaplamada daha yüksek çıkmaktadır. Burada bahsettiğimiz farklar kağıt
kaplamasında basılabilirlik açısından çok büyük farklar değildir. Ancak yine de tercih yapmak
gerekirse kağıt son kullanım gereksinimlerine göre tercihler yapılmalıdır. Beyazlığın önemli olduğu
işlerde bağlayıcı olarak polivinil alkol tercih edilebilir, diğer yandan renk doygunluğu istiyorsak
nişasta tercih edilebilir. Ambalaj kağıtlarında da yine bağlayıcı olarak nişasta tercih edilebilir.
Mürekkep giderme işlemi yapıldıktan sonraki parlaklık değerleri (Şekil 6) ve CIE Lab renk
değerleri incelendiği zaman farklı bağlayıcı kullanılmasının parlaklık ve renk değerleri açısından pek
farkı olmadığı gözlenmiştir.
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Şekil 6: Bağlayıcı olarak katyonik nişasta ve polivinil alkol eklenmiş kaplamalara ait mürekkep
giderme işlemi sonrası renk doygunluğu değerleri
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Abstract
Superhydrophilic organic coatings have good dirt resistance in air and excellent antifouling
performance under water. Unfortunately, traditional top organic coatings, such as polyurethane
coatings, fluorocarbon polymer coatings, and polysiloxane coatings, have weakly hydrophobic (water
contact angle: 56°–65° < Ɵ < 90°) or hydrophobic (90° ≤ Ɵ < 120°) surfaces, making them easily
polluted by dust, oily dirt, proteins, and bacteria. Increasing the surface hydrophilicity of organic
coatings is thus urgently required.
Polyethyleneimine (PEI) thin coating had been built up on silanized glass surfaces via a layer-by-layer
process, which was stepwise characterized by means of multi-surface analysis including X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS), transmittance spectra and contact angle measurements. Firstly,
glass slides were cleaned in piranha solution and hydroxyl functionalized glass slides were silanized
using 3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilane (GPTMS). Epoxy modified-glass samples were immersed
in Polyethyleneimine (PEI) solution. PEI modified glass slides were successfully prepared. The major
findings from this work are as follows: (1) The modification of GPTMS onto the glass surface has
been successfully accomplished and proved by XPS. (2) After the reaction of polyethyleneimine with
glass surface, formation of amino group was determined by XPS. (3) The surface hydrophobicity or
hydrophilicity can be determined by contact angle measurements. When the contact angle is larger
than 90° the solid surface is said to be hydrophobic. The glass surface coated with polyethyleneimine
has a lower contact angle value and is more hydrophilic. Moreover the surface hydrophilicity of the
glass slides enhanced as a result of the increased amino groups.
Keywords: Hydrophilicity, polyethyleneimine, contact angle, hydrophilic coating

Yüksek hidrofilik polietilen imin kaplamaların hazırlanması ve
karakterizasyonu
Özet
Süperhidrofilik organik kaplamalar, havada iyi bir kir direncine ve su altında mükemmel kirlenme
önleyici performansa sahiptir. Ancak, poliüretan kaplamalar, florokarbon polimer kaplamalar ve
polisiloksan kaplamalar gibi geleneksel kaplamalar, zayıf hidrofobik (su temas açısı: 56°–65° < Ɵ <
90°) veya hidrofobik (90° ≤ Ɵ < 120°) yüzeylerdir. Bu yüzeyler toz, yağlı kir, protein ve bakteriler
tarafından kolayca kirletilir. Organik kaplamaların yüzey hidrofilikliğini arttırmak bu nedenle
gereklidir.
Polietilen imin (PEI) kaplama, katman-katman silanlanmış cam yüzeyler üzerine inşa edilmiş; bu
çoklu katmanların yüzey karakterizasyonları, X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), transmitans
spektrumu ve temas açısı ölçümleri ile yapılmıştır. İlk olarak, cam örnekleri piranha çözeltisinde
temizlenerek hidroksil fonksiyonelleştirilmiş daha sonra 3-Glisidiloksipropiltrimetoksisilan (GPTMS)
kullanılarak silanlanmıştır. Epoksi modifiye cam örnekleri daha sonra polietilen imin (PEI) çözeltisine
daldırılmış ve amin modifiye edilen cam örnekler başarıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen
başlıca sonuçlar şöyledir: (1) GPTMS'nin cam yüzeyine modifikasyonunun başarılı bir şekilde
gerçekleştirildiği XPS ile kanıtlanmıştır. (2) Polietilen imin ile cam yüzeyinin modifikasyonundan
sonra, XPS ile amino grubu oluşumu belirlenmiştir. (3) Yüzey hidrofobikliği veya hidrofilliği, temas
açısı ölçümleriyle belirlenmiştir. Temas açısı 90°'den büyük olduğunda, katı yüzeyin hidrofobik
olduğu söylenmektedir. Amin grupları ile modifiye edilen cam yüzeyin daha düşük temas açısı
değerine sahip olduğu ve daha fazla hidrofilik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca cam örneklerin yüzey
hidrofilikliği, artan amino gruplarının bir sonucu olarak artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hidrofilite, polietilen imin, temas açısı, hidrofilik kaplama

GİRİŞ
Islanabilirlik, yüzeyin kimyasal bileşimi ve geometrik yapısı tarafından kontrol edilen katı
yüzeyin önemli bir özelliğidir (Otitoju vd., 2017:23), (Sorcar vd., 2017:203). Uygulamaya yönelik
ayarlanabilen yüzeyler, çok çeşitli pratik uygulamalardaki güçlü potansiyelleri nedeniyle temel
araştırmalar için büyük önem taşımaktadır (Sahu vd., 2015:32), (Shimizu vd., 2010:3275). Islatma
özelliklerinin kontrolü (Fang vd., 2010:1651), yapışma ve seçici emilim (Yuan vd., 2008:333), kendi
kendini temizleme ve buğulanmayı önleme (Feng ve Jiang, 2006:3063), biyo-medikal materyallerin
geliştirilmesi (Shimizu vd., 2010:3275) vb. çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Bu
uygulamalardan bazıları sıvıların katı yüzeyleri tamamen ıslatmasını gerektirir.
Genel olarak, yüzey ıslanabilirliği, yüzey kimyası, serbest yüzey enerjisi ve morfoloji tarafından
yönetilir. Ek olarak, sıvının özellikleri önemli bir rol oynar (Liu vd., 2014: 10045), (Lai vd.,
2009:3800). Bir yüzeyin ıslatma özelliklerini ifade etmenin kolay bir yolu, yüzey üzerinde bulunan su
damlacıklarının temas açısı (CA) ile olur. CA (θ) sıvı-katı ara yüz ile eğrinin teğet çizgisi arasındaki
katı, sıvı ve gazın temas noktasındaki açıdır (Yan vd., 2017:2210). Bir yüzeyin ıslatma davranışı temel
olarak, katı ve gaz atmosferi/buharı (ƔSV) arasındaki, sıvı ve gaz atmosferi (ƔLV) arasındaki ve katı ve
sıvı (ƔSL) arasındaki ara yüzey enerjilerinin ilişkisi ile belirlenir. (Şekil 1). Bu miktarlar ile yüzeydeki
bir damlacık temas açısı arasındaki ilişki Young denklemiyle açıklanmıştır.
ƔSV-ƔSL
Cos Ɵ =
(1)
ƔLV

Şekil 1: Burada θ temas açısıdır. ƔSV, ƔSL ve ƔLV, sırasıyla katı-buhar, katı-sıvı ve sıvı-buhar yüzey
serbest enerjileridir (Otitoju vd., 2017:23).
“Süperhidrofilite” terimi ilk kez Fujishima ve ark. (Fujishima vd., 2000:2) tarafından
kullanılmıştır. Bu tarz yüzeylerde su, damlacıklar şeklinde değil, düz bir film gibi bir yüzey üzerinde
uzanır (Drelich vd., 2011:9805) ve yüzeydeki kir ve diğer lekelenme maddeleri, bu süper yayılan su
tabakası ile kolayca yıkanabilir. Bu yüzeyin ıslanabilirliği yüzey serbest enerjisine ve yüzey geometrik
yapısına bağlıdır (Wenzel, 1936:990). Spesifik olarak, süperhidrofilik yüzeyler, yüzeyleri 10°’den
daha düşük su temas açıları (WCA) sergileyen malzemelerdir.
Yüzey modifikasyonunun ana amacı, pürüzlülük, yüzey enerjisi, yüzey yükü, hidrofilite,
biyouyumluluk ve işlevsellik gibi yüzey özelliklerini genişleterek performanslarını iyileştirmektir.
Süperhidrofilik yüzeylerin üretilmesi için çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır, buhar biriktirme,
hidrotermal işlem, ara yüzey polimerizasyonu, elektrokimyasal anodizasyon, elektrospinleme daha
önce literatürde bahsedilen yöntemlerden bazılarıdır. Buna rağmen her üretim yönteminin kendi
avantajları ve sınırlamaları vardır. Bununla birlikte, tüm bu yöntemler, kullanılan bileşenlerin ve
kullanılan tekniklerin özelliklerine bağlıdır. Tablo 1’de bazı yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarından
bahsedilmiştir.

Tablo 1: Süperhidrofilik yüzeylerin üretim yöntemi, avantajları ve dezavantajları (Otitoju vd.,
2017:23).
Üretim yöntemi
Avantajlar
Dezavantajlar
UV ışınları ile
 Düşük üretim maliyeti.
 Yüzey
yanmaya
ve
bozulmaya daha yatkındır.
 Hafif
reaksiyon
koşullarında
çalışabilir.

Sol-jel işlemi

Elektrospining

Spreyle kaplama



Kaplanmış
kararsızlığı.

yüzeyin



Basitlik.



Enerji tüketimi açısından daha
verimlidir.




Düşük sıcaklıkta sentez.
Geniş alanlı yüzeylerde imalat.







Uygulaması basit.
İnce tozlar oluşturulabilir.

Öncülerin yüksek maliyeti.
Kurutma sırasında büzülme
ve çatlama.





Daha iyi homojenlik.

Kalan gözenekliliği ve OH
gruplarını önlemek zor.



Daha az enerji tüketimi



Mükemmel mekanik özellikler.







Basit ve düşük maliyetli ekipman.
Süreci ölçekleme imkanı.
Lif morfolojisini kontrol etme
imkanı.

Süreç birçok
bağlıdır.



3D yapıların yanı sıra
yeterli gözenek büyüklüğü
elde etmekte sorunludur.



Kullanılan
toksik olabilir.



Genellikle
malzeme
israfına yol açar.



Kaplama
kalınlığını
kontrol etmek zordur.



Aşırı püskürtme ile yüzey
hataları (portakal kabuğu
gibi) oluşabilir.



Düşük maliyet ve sadelik.



Ölçeklenebilirlik.



Kısa
sürelidir
ve
koşullar
ekonomiktir.
Büyük üretimlere uyarlanabilir.



değişkene

solventler

Bu çalışmada, çift katman yapısına sahip kendi kendini temizleyen (süperhidrofilik) bir cam
kaplama malzemesi basit sentez süreci ve düşük maliyetle hazırlanmıştır. Bu amaçla, epoksi silan asit
muamele edilmiş cam yüzeyine süperhidrofilik tabakaya bağlı hidrofobik ara tabaka olarak ustaca
kullanılmıştır; burada etkili bileşen, (3-glisidiloksipropil)trimetoksisilan (GPTMS) olarak adlandırılan
özel bir silan bağlama maddesidir. Ara tabakanın iki önemli avantajı vardır: ilki, Polietilen imin’in
(PEI) sterik engellemesi açık bir şekilde azalacaktır çünkü moleküllerin çoğu ara katman üzerinde
düzenli olarak toplanır; ikincisi, epoksi modifikasyonu çok daha fazla aşılama olanağı sağlar,
reaksiyon şartları daha kolaydır ve böylece daha fazla amin grubu aşılanır.
İkinci aşamada bu epoksi grupları PEI ile muamele edilmiş ve amin gruplarıyla halka açılma
reaksiyonu üzerinden bağlanmıştır. Böylece yüzeyde çok miktarda amin grubu içeren bir kaplama
malzemesi hazırlanmıştır. Her iki basamakta da kaplamaların XPS analizleri, transmitans spektrumları
ve temas açısı ölçümleri alınmış ve literatürle kıyaslanmıştır. Orijinal camla karşılaştırıldığında
şeffaflığın azalmadığı görülmüş, hazırlanan kaplamanın şeffaf olduğu sonucuna varılmıştır.

DENEYSEL BÖLÜM
Malzemeler
(3-glisidiloksipropil)trimetoksisilan (GPTMS), polietilen imin (PEI), potasyum hidroksit
(KOH), aseton, sodyum klorür, sülfürik asit ve hidrojen peroksit Sigma Aldrich firmasından temin
edilmiştir.
Camların hazırlanması
Camlar (30 x 30 x 1 mm) kullanılmadan önce tüm inorganik ve organik kalıntıların
giderilmesi için ilk önce 30 dakika boyunca 200 mL 1M KOH içinde daha sonra 15 dakika aseton
içinde ultrasonikatörde bekletilmiştir. Daha sonra her biri distile suda 10 dakika boyunca 4 kez
ultrasonik banyoda karıştırılmış ve son olarak azot gazıyla kurutulmuştur. Temizlenmiş ve kurutulmuş
camlar 250 mL'lik behere alınmış ve üzerine 200 mL'lik piranha çözeltisi eklenmiştir. (Kuvvetli
sülfürik asit (% 98.08) ile hidrojen peroksit (% 30) 7:3 oranında karıştırılarak hazırlanmıştır.)
Patlamaları önlemek için buz banyosu kullanılarak sabit sıcaklık korunmuştur. Daha sonra 1 saat 75
°C sıcaklıkta ultrasonikatörde tutulmuştur. Piranha çözeltisi güçlü bir oksitleyici ajandır; OH grupları
ekleyerek camın yüzeyini hidroksiller ve böylece camı hidrofilik hale getirir. Daha sonra camlar bütün
sülfürik asit kalıntılarını uzaklaştırmak ve reaktif hidroksil gruplarının homojen dağılımını sağlamak
için birkaç kez distile su ile yıkanmış ve azot gazı ile kurutulmuştur.
Epoksi modifiye camların hazırlanması
Hazırlanan camlar, 200 mL GPTMS çözeltisi içinde 1 saat 75 °C’de ultrasonik banyoda
karıştırılmıştır. GPTMS muamelesi ile, camların yüzeyindeki hidroksil gruplarına silisyum üzerinden
epoksi grupları bağlanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2: Epoksi modifiye camların hazırlanması
Amin modifiye camların hazırlanması
Hazırlanan epoksi modifiye edilmiş camlar reaksiyon balonu içerisine alınmış 15 mL su ve 6 g
PEI eklenerek 65 °C’de 24 saat çalkalamalı su banyosunda tutulmuştur. Daha sonra filmler NaCl
çözeltisiyle ve pH 5 fosfat tamponu ile yıkanmış ve kuruması için 60 °C’de vakum etüvünde 24 saat
bekletilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3: Amin modifiye camların hazırlanması
Karakterizasyon
Cam, piranha çözeltisi ile muamele edilen, epoksi modifiye edilen ve amin modifiye edilen
camların XPS ile yapı analizi yapılmıştır. XPS analizleri, Boğaziçi Üniversitesi İleri Teknolojiler ArGe Merkezi’nde bulunan, Thermo Scientific K-Alpha X-ray Fotoelektron Spektrometresi ile
yapılmıştır.
Cam, piranha çözeltisi ile muamele edilen, epoksi modifiye edilen ve amin modifiye edilen
camların hidrofillik/hidrofobluk özellikleri temas açısı ölçümleri ile yapılmıştır. Bu amaçla Cep
Goniometre Modeli PG-X, (FIBRO Systems AB, İsveç), zamanın fonksiyonlarını belirlemek için 3.4
program versiyonu ile ıslatma sıvısı olarak distile su kullanılarak yapılmıştır. Herbir örnek için 5
ölçüm yapılmış beşinin ortalaması alınarak sonuçlar belirlenmiştir. Su damlacıklarının görüntüleri
daha sonra bir CCD video kamera kullanılarak kaydedilmiştir.
Cam, piranha çözeltisi ile muamele edilen, epoksi modifiye edilen ve amin modifiye edilen
camların optik özellikleri, Shimadzu 3100 markalı UV-VIS-NIR spektrometresi kullanılarak
ölçülmüştür.
SONUÇLAR
XPS sonuçları
XPS analizi, önce ve yüzey modifikasyonlarından sonra element kompozisyonlarını belirlemek
için kullanılmıştır (Şekil 4). Amin ve epoksi gruplarının cam yüzeyinde tutulumunu değerlendirmek
için, yüzey araştırması ve C 1s, N 1s ve O 1s yüksek çözünürlüklü spektrumları incelenmiştir. Tablo 2,
herhangi bir işleme maruz kalmamış camın ve yüzeyi değiştirilmiş camların XPS element
kompozisyonlarını göstermektedir. Beklendiği gibi, herhangi bir işlem görmemiş camın yüzeyinde
silika, kalsiyum, sodyum, oksijen ve karbon tespit edilmiştir. Karbon her yerde bulunur ve atmosfere
maruz kalan tüm örneklerde tespit edilir. Bu yüzden karbon C 1s pikinin, 284.6 eV’de referans olarak
kullanılması yaygın bir uygulamadır (Michel vd., 2005:12329), (Gruian vd., 2012:1826).
Tablo 2. Camların yüzey modifikasyonlarından önce ve sonra element kompozisyonları.
Örnek
Element kompozisyonu (%)
Si

Ca

Na

C

O

cam

33.2

1.1

3.3

9.7

52.8

Piranha
muamelesinden
sonra cam
Epoksi
modifiye cam
Amin modifiye

28.9

0.8

1.6

7.8

60.3

26.8

0.9

0.5

21.6

49.9

23.1

0.6

0.7

28.6

34.9

N

12.1

cam

Şekil 4: XPS tarama spektrumları
Analiz sonuçlarından görüldüğü üzere piranha çözeltisiyle muamele edilen camın oksijen
miktarı artmıştır, bu beklenen bir durumdur, yüzeyde modifikasyona yardımcı olmak için hidroksil
gruplarının oluştuğunu göstermektedir. GPTMS ile muamelesinden sonra artan karbon miktarından,
GPTMS’nin yüzeye bağlandığı görülmektedir. En son PEI ile muamelesinden sonra daha önce yapıda
bulunmayan azotun piki görülmektedir. Buda yüzeyde amin gruplarının varlığını göstermektedir. Tüm
modifikasyonlarımızın başarı ile oluştuğu XPS analizlerinden görülmektedir.
Kaplamaların optik özellikleri
Kaplamaların ıslanabilirliği, su temas açısı (WCA) değerlerinin belirlenmesi ile incelenmiştir.
Tablo 3’ten görülebileceği gibi herhangi bir işleme maruz kalmamış camın WCA değeri 73.6°’dir.
Piranha çözeltisi ile muamele edilen camın temas açısı değeri düşmüştür, bu da yüzeyde oluşan
hidroksil gruplarına atfedilebilir, yüzey hidrofilikliği artmış ve temas açısı değeri düşmüştür, bu
beklediğimiz bir durumdur ve literatürle uyumludur (Huan vd., 2017:37686), (Azzouzi vd.,
(2016:344). Daha sonra GPTMS muamelesinden sonra yüzeyde bol miktarda epoksi grupları
bulunduğu için yüzey hidrofobikliğe doğru kaymıştır. Buda beklenen ve literatürle uygun bir sonuçtur
(Kamra vd., 2015: 282), (Islam vd., 2010:1032). PEI ile muamelesinden sonra WCA 10°’den küçük
bulunmuştur. Buda yüzeyin süperhidrofillik olduğunu göstermektedir. Yüzeydeki yüksek amin
yoğunluğunun buna sebep olduğunu söyleyebiliriz.

Şekil 5: Temas açısı fotoğrafları
Tablo 3: Temas açısı ölçümleri ve serbest enerji değerleri
Temas açısı (°)

Serbest enerji
(mj/m2)

73,6

38,4

54,3

45,4

79,3

36,4

8,7

65,1

Cam
Piranha çözeltisi muamelesinden sonra
cam
Epoksi modifiye cam
Amin modifiye cam

Optik özellikleri
Kaplamaların optik özellikleri 300-800 nm aralığında transmitans spektrumları alınarak
belirlenmiştir. Herhangi bir işlem uygulanmadan önceki cam ve modifikasyonlardan sonraki camların
transmitans spektrumları Şekil 6’da, aynı zamanda hepsinin çakıştırılmış spektrumu da Şekil 7’de
verilmiştir. Cam bilindiği üzere şeffaftır ve yüzey modifikasyonları esnasında şeffaflığın azalmadığı
tümünün çakıştırılmış spekturumdan görülmektedir.

Şekil:6 Transmitans spektrumları

Şekil 7: Çakışık olarak transmitans spektrumları

Biz bu çalışmamızda, süperhidrofillik bir cam kaplama malzemesi basit sentez süreci ve düşük
maliyetle hazırlanmıştır. Bunun için ilk önce cam yüzeyi piranha çözeltisiyle yıkanmış, daha sonra
GPTMS muamelesi ile yüzeye epoksi grupları bağlanmış, en son aşamada da PEI ile muamele
edilerek yüzeyin yüksek miktarda amin içermesi sağlanmıştır. Yüzeydeki yoğun amin varlığı
sayesinde yüzey su seven bir yapıya haline gelmiş ve temas açısı değeri 10°’den küçük olarak
belirlenmiştir. Bu tarz malzemeler kendi kendini temizleyebilen ve buğulanmayı önleyici malzemeler
olarak kullanılmaktadır.
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Abstract
Block polymers are frequently used in many fields such as medicine, nanotechnology, paint,
cosmetics. Amphiphilic colloids are systems spontaneously formed by amphiphilic substances where
certain conditions such as concentration and temperature are suitable. Amphiphilic substances, also
referred to as surfactants, consist of two separate moieties in the same molecule or ion that are of
interest to opposite solutions. Micelles are a condition in which a core material can be suspended by
block polymer without collapsing. Surfactant molecules that can form micelles in the resilient
structure have been investigated and in turn results in the amphiphilic block copolymers that form
polymeric micelles in aqueous media on (di-block, tri-block and graft copolymers like) it has attracted
attention. Amphiphilic block copolymers composed of hydrophilic and hydrophobic monomer units
are used in micellization. Copolymers can form different morphological structures, which can be
repeated under controlled conditions, depending on the composition of the block copolymer in the
aqueous medium, the concentration of the copolymer in the medium, the interactions between the
hydrophilic chains forming the shell, the addition of the acid, base or salt, the organic solvent used, the
polarity of the solvent used and the relative solubilities of the blocks in the solvent. In these systems,
while the core acts as a repository that allows the active substances to be dissolved, The shell part
provides the hydrophilic property to the whole system. With amphiphilic polymers, molecules in the
lipophilic structure can be encapsulated.
In the first part of this work, polyethylene glycol-polypropylene glycol -Polyethylene glycol (PEGPPG-PEG) ABA type hydrophilic, hydrophobic, hydrophilic block polymer was synthesized by Atom
Transfer Radical Polymerization. The chemical structure of ABA block polymer is illuminated by
ATR-FTIR. Polymerisation ratios were calculated by 1H-NMR. In the second part of the study;
lavender oil was added to the synthesized polymer mixture and as a result of the interaction of oilhydrophobic end of polymer, the oil molecules are stored as micellar nuclei.. Micelle size analysis was
performed with SEM. As a result, PEG-PPG-PEG polymer has been successfully synthesized and it
has been found that the encapsulation of lavender oil can be achieved by using the obtained polymer
by the micellisation method.

Keywords: Block polymer, Encapsulation, Lavander oil.

PEG-PPG-PEG ABA Tipi Blok Polimer Sentezi ve Lavanta Yağı
Kapsülasyonunda Kullanılması
Özet
Blok polimerler tıp, nanoteknoloji, boya, kozmetik vb. birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
Amfifilik kolloidler, konsantrasyon ve sıcaklık gibi belirli koşulların uygun olması halinde amfifilik
maddeler tarafından kendiliğinden oluşan sistemlerdir. Yüzey aktif madde ya da yüzey etkin madde
olarak da adlandırılan amfifilik maddeler, aynı molekül veya iyon içinde yer alan ve zıt çözeltilere ilgi
gösteren iki ayrı kısımdan oluşur. Miseller bir çekirdek malzemenin blok polimer tarafından
çökmeden askıda kalabileceği durum olarak adlandırılır. Dayanıklı yapıda misel oluşturabilecek yüzey
aktif madde molekülleri araştırılmış ve bunun sonucunda da sulu ortamda polimerik miseller oluşturan
amfifilik blok kopolimerler (di-blok, tri-blok ve graft kopolimerler gibi) dikkat çekmiştir. Hidrofilik ve
hidrofobik monomer ünitelerinden oluşan amfifilik blok kopolimerler miselizasyonda
kullanılmaktadır. Kopolimerler sulu ortamda blok kopolimerin bileşimine, ortamdaki kopolimer

konsantrasyonuna, kabuğu oluşturan hidrofilik zincirler arasındaki etkileşimlere, ortama asit, baz veya
tuz eklenmesine, kullanılan organik çözücüye, çözücünün polaritesine ve blokların çözücüdeki bağıl
çözünürlüklerine bağlı olarak, kontrollü koşullar altında tekrarlanabilir, farklı morfolojik yapılar
oluşturabilmektedir. Bu sistemlerde, çekirdek kısmı etkin maddelerin çözünmesine olanak sağlayan bir
depo gibi görev görürken, kabuk kısmı tüm sisteme hidrofilik özellik sağlamaktadır. Amfifilik
polimerlerle, lipofilik yapıdaki moleküller enkapsüle edilebilmektedir.
Bu çalışmanın ilk kısmında Polietilen glikol-Polipropilen glikol-Poli etilen glikol (PEG-PPG-PEG)
ABA tipi hidrofilik, hirdofobik, hidrofilik blok polimer atom transfer Radikal Polimerizasyonu ile
sentezlenmiştir. ABA blok polimerin kimyasal yapısı ATR-FTIR ile aydınlatılmıştır. Polimerin
birleşim oranları 1H-NMR ile hesaplanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında elde edilen polimerin
bulunduğu ortama lavanta yağı eklenmiş yağ ile elde edilen polimerin hidrofobik ucu ile etkileşimi
sonucu yağ molekülleri misel çekirdeği halinde depolanmıştır. SEM ile misel boyut analizi yapılmıştır.
Sonuç olarak PEG-PPG-PEG polimeri başarıyla sentezlenmiş, lavanta yağının kapsüllemesi
miselizasyon yöntemi ile elde edilen polimeri kullanarak gerçekleştirebileceği bulunmuştur
Anahtar Kelimeler: Blok polimer, Enkapsülasyon, Lavanta yağı.
GİRİŞ
Mikrokapsül; öz ve kabuk kısmından oluşan, boyutları 1-100 µm boyutlarında değişen
yapılardır. Yapıdaki etkin madde çekirdek, kaplama maddesi ise kabuk veya duvar adını almaktadır
(Erkmen, 2013:23). Mikrokapsüller; öz kısım olarak, ilaç, protein, boya veya kozmetikler gibi çeşitli
kimyasalların sıvı, gaz veya katı formuyla, uygun bir kabuk içerisine hapsedilmesiyle oluşur (Koç
2015). Mikrokapsüller maddelerin mikroskobik seviyede depolanmasını sağlayarak sıvı ya da gaz
formundaki maddenin de katı olarak daha kolay taşınmasına izin vermektedir (Bansode vd., 2011:39).
Maddelerin kabuk içerisine kapsüllenmesindeki amaç ise kapsüllenen maddenin uygun olmayan çevre
koşullarına karşı korunmasını sağlamaktır (Alay, 2010:56; Demirbağ, 2014:34).
Mikrokapsüller çekirdek ve bir ya da daha fazla kabuk (duvar) maddesi olmak üzere iki
kısımdan oluşmaktadır. Çekirdek madde kapsüllenen ağırlık kısmı, duvar madde ise çekirdek maddeyi
kapsayan ve koruyan kısmıdır. Çekirdek madde çeşitli niteliklere sahip olabilir. Çekirdek maddeler
katı, sıvı damlası, gaz, emülsiyon veya süspansiyon şeklinde olabilmektedir (Erkmen, 2013:24). Duvar
maddeleri çekirdek maddeyle reaksiyona girmeden çekirdek maddeye bağlanarak film oluşturabilen
maddelerdir. Duvar maddesi olarak doğal, yarı doğal ve sentetik polimerler kullanılmaktadır.
Mikrokapsül duvar maddesinin dayanıklılık, geçirmezlik ve esneklik gibi bazı özelliklere sahip olması
beklenmektedir (Karagönlü, 2013:169). Ayrıca duvar maddesinin seçiminde mikrokapsül üretim
yöntemi, kullanılacak çekirdek madde özellikleri ve hangi amaçla kapsülleme yapılacağı gibi
hususlara dikkat edilmelidir.
Mikrokapsülleme işleminin tamamı esasen birbirinden ayrı üç farklı süreci kapsar. İlk süreç,
içerdeki materyalin etrafında bir duvar katmanı oluşturmaktır. İkincisi, içerideki materyalin
oluşturulan bu dış duvar katmanından dışarı çıkışını engellemektir. Yanı sıra, dış duvar katmanı
içerideki materyale zarar verebilecek istenmeyen materyallerin içeri girişini de engellemelidir.
İçerideki materyali dışarıya doğru zaman başlangıcında ve doğru oranda almak ise üçüncü süreç
esnasında gerçekleşir (Erikçi, 2010:23).
Koku maddeleri uçucu özelliklere sahiptir. Isı, nem ve diğer tüm dış etkenlerden etkilenerek
buharlaşabilirler (Xiao, 2014:167). Bir polimerik kabuk içerisine hapsedilerek kullanılması
gerekmektedir. Bu nedenle, kokuların, bir kabuk materyali tarafından çevrelenerek, kapsüllenmesi
gerekmektedir (Asbahani, 2015:222).
Öz malzemenin dışa salınımı yukarıda da anlatıldığı gibi, kapsül çeşidine göre değişiklik
göstermekle beraber, ana hatlarıyla şöyle sıralanabilmektedir.
 Mekanik bir etkiyle kapsül duvarının kırılmasıdır.
 Çözücü vasıtasıyla ya da sıcaklık yoluyla, kapsül duvarının eriyerek, çekirdek
materyalinin serbest kalmasıdır.
 Ortam pH’ına bağlı değişikliklerdir.
 Öz malzemenin düşük hızda difüzyonudur (Çimen, 2007:62).

Mikrokapsülasyon teknolojisi; kullanılan çekirdek materyali ve bunun nasıl mikrokapsüllendiğine
göre değişiklikler göstermektedir. Mikrokapsüller, farklı çeşitlerde olabilirler. Küre şeklinde, düzensiz
şekilde, tek çekirdekli, çok çekirdekli veya matris yapıda olanları mevcuttur (Loxley, A, 1998: 51;
Atkin,2004:7981; Torza,1970:68; Dowding, 2004:11375).
Kokuların mikrokapsüllenmesinde ise; kokunun saklanmasının yanı sıra var olan kokunun yavaş
salınımlarla dışarıya difüzyonu, çevresel bozunmalara karşı dengeleme, sıvı olan aromatik kokunun,
kabuk tarafından sarılarak katılaşması sayesindeki kolay kullanım ve 5-10-20 tekrarlı yıkamaya karşı
dayanımı amaçlanmıştır (Kebapçı 2012:48). Mikrokapsül üretiminde birçok teknik kullanılmaktadır.
Çekirdek materyalin tipi, istenilen partikül boyutu, kabuk materyalinin geçirgenliği gibi özellikler
önem taşımaktadır. Hedeflenen etkiye göre mikrokapsülasyon tekniği seçilmelidir (Çimen, 2007:62).
Mikrokapsüller eczacılıkta, sağlıkla ilgili ilaç, vitamin, krem, kozmetik gibi bütün ürünlerde, son
yıllarda kullanılmaya başlanmıştır (Övez, 2002:27). Günümüzde parfümlerin oksidasyona karşı
korunmasında kokulu-parfümlü eşyalarda, basınca hassas kaplama kâğıtlarında, daktilo şeritlerinde,
fotoğraf malzemelerinde, gıda ürünlerindeki tat ve koku verici maddelerde, tarımda ilaçlamada, böcek
ilaçlarında, yavaş salgılanması istenen gübrelerde, boya malzemelerinde, tütün ürünlerinde, korozyon
inhibitörlerinin ve canlı hücrelerin kapsüllenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır (Jtoyhi,
2012:511). Tekstille mikrokapsülleri birleştiren akıllı tekstil uygulamaları ile askerlerin ve sporcuların
kullandığı ürünlerden ev tekstil sektöründe kullanılan ürünlere (Antibakteriyel, stres alıcı, tedavi edici
özellik taşıyan yastık, nevresim kılıfı ve çarşaflar kir, su yağ itici; kötü kokuları absorbe eden
döşemelik ve perdelik kumaşlar) vücudu dış etkilere karşı koruyan giysilerden vitamin esanslı
kimyasallarla üretilen, cilt bakımı yapan giysilerden ısı yalıtımı ve ısı yönetimi yapan tekstil ürünleri
gibi birçok ürüne son zamanlarda talep artmak da tüketici bu ürünlere daha çok ilgi duymaktadır
(Övez, 2002:27).
Genel olarak mikrokapsülleme yöntemi fiziksel ve kimyasal kapsülleme olarak ikiye ayrılır.
Ancak günümüzde fiziksel yöntemler fiziko-kimyasal (koaservasyon (basit koaservasyon, kompleks
koaservasyon), fotoelektrolit çok tabaka ile enkapsülasyon, süper kritik akışkanların hızlı genleşmesi
ile polimer enkapsülasyonu) ve fizikomekanik yöntemler (eş-ekstrüksiyon, sprey kurutma, akışkan
yataklı teknoloji, eğirme diski) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Mikrokapsül üretiminde kimyasal
yöntemler ise konvansiyonel emülsiyon, miniemülsiyon, mikroemülsiyon, ters emülsiyon, dispersiyon,
polikondenzasyondur (Mayya, 2003:645).
Blok polimerler iki veya daha fazla monomer ile sentezlenmiş polimerlerdir. Genellikle
istenilen özellik kazandırmak için kullanılırlar. İki farklı uca sahiptir. Örneğin bir ucu hidrofilik diğer
ucu ise hidrofobik tasarlanabilirler. Mikro emülsiyon sisteminde blok polimerler emülsiye edici olarak
kullanılırlar. Ancak emülsiye edicilerin çalışma şartları sağlanırsa emülsiyon oluşabilir. Blok polimer
üretiminde kullanılan yöntemlerin epoksit halkasının açılması ile gerçekleşen polimerler ve yaşayan
polimerizasyon teknikleri olan ATRP, GTP veya NMP olarak sıralanabilir (Kandırmaz, 2018:37).
Uçucu yağ, bitkilerin yaprak, meyve, kabuk veya kök kısımlarından elde edilen, oda
sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristalleşebilen genellikle renksiz veya açık sarı renkli, uçucu,
kuvvetli kokulu, doğal bir üründür. Güzel kokulu olmasından dolayı esans ya da eterik yağda
denilmektedir. Su ile karışmadıkları için yağ olarak tanımlansalar da sabit yağlardan farklıdırlar.
Kimyasal yapılarında en büyük grubu terpenler oluşturmaktadır. Bununla birlikte az miktarda alkoller,
aldehitler, esterler, fenoller, azot ve kükürt içeren bileşiklerde bulunmaktadır. Terpenlerin oksitlenmesi
ile meydana gelen oksijenli türevler koku, tat ve terapik özellikteki maddelerdir.
Lavanta yağının; aromaterapi, böcek kovucu, antiseptik, antiflarmetuvar gibi bir çok özelliği
bulunmaktadır (Balchin, 2002:200).
Bu çalışmada ülkemizde yetişen doğal, kokulu uçucu yağlara farklı kullanım alanları açmak ve
literatüre kokulu mikrokapsüllasyona uygun yeni bir blok polimer kazandırmak amacıyla lavanta
uçucu kokulu yağının PEG-PPG-PEG ABA tipi blok polimerik dış materyale sahip mikrokapsüller
sentezlenmiş, karakterize edilmiştir.
MATERYAL ve METOD
Malzemeler
4- (Dimetilamino) piridin, trietil amin, 2-Bromopropionil klorit, diklorometan, Polipropilen
Glikol 1500, dietil eter, etanol, etilen glikol, bakır bromür ve bipiridin Sigma Aldrich firmasından

temin edilmiştir. Lavanta uçucu yağı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü – Yalova
civarında üretilen lavantalardan elde edilmiştir.
PEG-PPG-PEG blok polimeri sentezi
10 mL kuru metilen klorürde 7.5 mmol 4- (Dimetilamino) piridin, 5.0 mmol trietil amin ile
karıştırıldı. Elde edilen karışım damlatma hunisi, azot girişi, geri soğutucu ve manyetik karıştırıcı ile
donatılmış 250 ml lik üç boyunlu balonda buz banyosunda 0 dereceye soğutulduktan sonra 12.5 mmol
2-Bromopropionil klorit ve 10 mL CH2Cl2 çözeltisinde eklendi. Oluşan sarı renkli dispersiyona, azot
gazı altında 1 saat boyunca damla damla 50 mL kuru CH2CI2 içinde 2.5 mmol polipropilenglikol 1500
ilave edildi. Reaksiyon buz banyosundan çıkarılıp oda sıcaklığında 18 saat boyunca karıştırıldı.
Çözelti süzüldü, çözücünün yarısı buharlaştırıldı, Elde edilen PPG makro başlatıcı soğuk eterde
çöktürüldü saflaştırma amacıyla tekrar etanolde çözülüp tekrar çöktürüldü ve vakum etüvünde
kurutuldu. Elde edilen PPG makrobaşlaştıcısı ile etilen glikol monomeri varlığında, bakır bromür
bipiridin katalizör sistemiyle, 110 derecede atom transfer radikal polimerizasyonu ile sentezlenmiştir
(Kandırmaz, 2018:40).

Şekil 1: PEG-PPG-PEG blok polimer sentezi
Mikrokapsülasyon
Kapsülleme çalışmasında 0,8 g PEG-PPG-PEG blok polimeri 50 mL deiyonize su içerisinde
çözülmüş ve üzerine 4 mL 1M sitrik asit çözeltisi ilave edilmiştir. Karışıma 1 ml lavanta yağı damla
damla eklenmiş ve 2 saat boyunca 500 rpm de karıştırılmıştır. Elde edilen kapsüller süzülerek
ayrılmış, yıkanmış ve kurumaya bırakılmıştır. Elde edilen kapsüllerin kimyasal yapısı ATR-FTIR ve
morfolojik özellikleri SEM ile aydınlatılmıştır (Lee, 2002:561).

Şekil 2: Lavanta- PEG-PPG-PEG mikrokapsül üretimi
SONUÇLAR

Polietilen glikol-Polipropilen glikol-Poli etilen glikol ABA tipi miselizasyon ajanı Atom
Transfer Radikal Polimerizasyonu ile sentezlenmiştir. Elde edilen polimerin kimyasal yapısı 1HNMR
ve ATR-FTIR ile aydınlatılmıştır.
PEG

PEG-PPG-PEG

Şekil 3: PEG ve PEG-PPG-PEG ATR-FTIR spektrumu
Şekil 3’te PEG ve PEG-PPG-PEG polimerinin ATR-FTIR spektrumu görülmektedir. 2880 cm'de PEG ve PPG'nin CH2 simetrik germe özelliğini görülmüştür. 1242, 1281 ve 1469 cm-1'de deforme
edici alkil CH, Tekrarlanan -OCH2CH2-birimlerinin karakteristik C-O-C gerilme titreşimi, hem PEG
hem de PPG için 1082 cm-1'de gözlenmiştir. Bunların dışında 1723 cm-1'de yoğun bir karbonil germe
bandı, saf PPG'nin spektrumunu karakterize eder. Mavi spektrumdaki 2000-2200 civarında COC
pikleride PEG’in literatürü ile uyumludur (Khosravi, 2015:12850).
1

PEG-PPG-PEG polimerinin spesifik 1HNMR sinyalleri Şekil 4’te verilmiştir. Şekil
incelendiğinde PPG blokta bulunan CH3 üzerindeki protonlar 1,13 ppm’de ve PEG ve PPG üzerindeki
protonlar 3,5-3,7 ppm’de görülmektedir. Ayrıca baş ve son PEG protonları 0,9 ppm’de açığa çıkmıştır.
Sentezin başarıyla gerçekleştiği 1HNMR’dan açıkça görülmektedir. Ayrıca Şekil incelendiğinde 1,13
ppm’deki pikler ile 3,5 ppm’deki piklerin alan oranları karşılaştırıldığında birleşme oranı PEG-PPGPEG 30-40-30 olarak belirlenmiştir.

Şekil 4: PEG-PPG-PEG 1HNMR spektrumu

Elde edilen polimer ile asidik ortamda lavanta yağı enkapsüle edilmiştir. Kapsülasyon
ortamından alınan örneğin ATR-FTIR ile yapı incelemesi yapılmıştır. Şekil 5 incelendiğinde bütün
yağın kapsüllendiği ve sadece blok polimere ait piklerin görüldüğü belirlenmiştir. Ortamda yağ
piklerinin bulunmaması mikrokapsülasyonun başarı ile gerçekleştiğini göstermektedir.
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Şekil 5: Mikrokapsül ve Lavanta yağı ATR-FTIR spektrumu
Mikrokapsül üretimi esnasında kapsülasyonun sadece asidik pH’larda gerçekleştiği nötr ve
bazik pH’ın kapsülasyon için uygun ortamı oluşturmadığı görülmüştür (Şekil 6). Ayrıca elde edilen
mikrokapsüllerin boyutları taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile ölçülmüş kapsül boyut dağılımının
monodispers olduğu ve yaklaşık olarak 6,5 nm olduğu ölçülmüştür.

Şekil 6: Mikrokapsül SEM Görüntüsü ve pH bağlı oluşum resmi
DEĞERLENDİRME
Sonuç olarak Polietilen glikol-Polipropilen glikol-Poli etilen glikol (PEG-PPG-PEG) ABA tipi
blok polimerin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ile başarıyla sentezlendiği 1H-NMR ve ATRFTIR ile belirlenmiştir. Elde edilen blok polimer kullanılarak lavanta yağı kapsülasyonunu ATR-FTIR
ile belirlenmiştir. Mikrokapsülasyonun gerçekleşmesi için asidik pH’ların uygun olduğu bulunmuştur.
Elde edilen kapsüllerin boyutları SEM ile 6,5 nm ölçülmüştür. Böylelikle lavanta yağı kapsülasyonu
için yeni bir teknik geliştirilmiştir.
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