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Ersin Özince
Yönetim Kurulu Baflkan›

Sevgili fiiflecam mensuplar›, de¤erli konuklar.
Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Aç›l›fl konuflmas›yla onurland›rmamdan bah-
sedildi. Hiç tereddütsüz ve abart›s›z o onur
bana ait. Biraz önce, arkadafllar›m, ve de¤erli
büyüklerimle karfl›laflt›¤›mda, bana “Sizi de
camc› yapt›k.” dediler. Esasen, ülkemizin mu-
kayeseli üstünlük gelifltirdi¤i cam kültürünün,
cam endüstrisinin bütün bireyler taraf›ndan
çok iyi alg›lanmas› ve bunun onurunun da
herkes ve hatta her Türk vatandafl›  taraf›n-
dan iyi duyulmas› gerekir. 

fiirketimize yönetim baflkanl›¤› yapt›¤›m 4. seneden sonra dahi her geçen gün yeni fleyler ö¤re-
niyorum. Bugün 17. si yap›lacak olan Cam Problemleri Sempozyumu’nunun ne oldu¤unu ve
önemini de do¤rusunu isterseniz bu sene iyice anlayabildim. 

Bu de¤erlendirmelerden anlad›klar›m› sizlerle paylaflmak istiyorum. Bunlar›n belki siz ay›rd›ndas›-
n›z. Ama ülkemizin özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde, bugün dünya rekabetinde geldi¤i yer de,
zannediyorum elimizdeki en önemli fleylerden bir tanesi, kurum kültürü. 

Kurum kültürünü ülkemizde benimseyebilmifl çok fazla kurum ve kurum çal›flan› yok. Üstelik bu
pek tarif edilebilir bir fley de de¤il. Hele bir toplumda bunun çok fazla örnekleri olmazsa, bir ku-
rumlar kültürü olmazsa bu daha da anlafl›lamaz, hissedilemez bir fley oluyor. Ve yahut da günü-
müzün kaotik yap›s› içinde bizim ifl ve sosyal hayat›m›zla ilgili çalkant›lar›n içinde bu tür de¤erle-
ri çok fazla hissetmeyebiliyoruz. 

Kanaatimce bu çok önemli ve önümüzdeki dönemlerde de çok daha önemli bir unsur olacakt›r.
Cumhuriyet nesillerinin gururu olarak tan›mlad›¤›m›z fiiflecam’›n, en önemli özelliklerinden biri
yaln›zca kendi baflar›lar› de¤il, bu baflar›lar›yla, prensipleriyle toplumumuza örnek bir kurum ol-
mas›d›r. Türkiye’nin buna halen çok ihtiyac› oldu¤unu düflünüyorum ve bu kurumsall›¤›, müsade-
nizle flöyle bir yak›n zamanda yaflad›¤›m›z örnekle de ifade etmek istiyorum.  

Örne¤in; ‹fltiraklerimizden baz›lar›n›n yapt›¤› yat›r›mlar  veyahut da yat›r›mlar›yla ald›¤› kararlar. Bir
fabrikas›n› kapatmas›, öbür fabrikas›n› açmas›. Bunlar çok k›sa vadeli kararlar. Bunlar›n yans›ma-
lar› ço¤u zaman toplumumuzun, bizim kamuoyumuzun çok dikkatini çekiyor. Halbuki bir kurum
kültürü, kurum yaflam›, kurum ömrü böyle anl›k olaylar›n çok ötesinde. Çok daha uzun fuleli, ge-
nifl boyutlu tan›mlamalar› gerektiriyor. 
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Ben çal›flt›¤›m müessese de bugüne kadar ö¤renebildi¤im en önemli hususlardan biri olarak bu-
nu görüyorum. Yani ifl hayat›na, hatta büyük bir k›sm›n› vakfetti¤iniz kendi hayat›n›za, bir de ku-
rum perspektifi ile bakmak. Bu ülkemiz gibi siyasi ve ekonomik çalkant›larla çok k›sa vadeye en-
dekslenen toplumlarda, bir miyopluk oluflturulan toplumlarda, insan›n kafas›n› kald›r›p belli bir
vadeyi görebilece¤i hiç de¤ilse bir boyutunu teflkil ediyor. 

‹nsan›n çal›flt›¤› müessesenin uzun vadeli bir kurum olmas›n›n tad›n› iyice ç›kartabilmesi laz›m. Ve
zannediyorum burada fiiflecam’›n birkaç nesli bir arada dururken ya da Cam Problemleri Sempoz-
yumu’nun 17. ‘si yap›l›rken bu durum çok net ortaya ç›k›yor. Bunlar› çok iyi vurgulamak gerek di-
ye düflünüyorum. 

O nedenle müsaadenizle bu tespitimi -zannederim sizlerin de zaten tespiti-, paylaflmadan ede-
mem. Türkiye’ye örnek olmas› laz›m bu sempozyumun. Bizim bir fabrikam›z› açmam›z, öbür fab-
rikam›z› kapatmam›z, Rusya’y› fethetmemiz. Efendim, bilmem nerede mal›m›z› satarken mücade-
le etmemizin çok ötesinde bugün burada gerçeklefltirilen bu toplant›. 

Asl›nda bu tür geleneklerin göreneklerin yans›mas› laz›m. Böyle bir toplant›n›n bas›na manflet ol-
mas› laz›m. Ekonomi sayfalar›na manflet olmas› laz›m. Çünkü ne yaz›k ki ülkemizde, araflt›rma ge-
lifltirme, belli bir konuda teknik kültür gelifltirme, onun üstünde strateji bina etme, malumunuz
çok fazla alandaki baflar›m›z de¤il. Hatta abartarak söyleyebilirim, bundan fazla övünmemizin de,
ne yaz›k ki do¤ru olmas›n› kabul edemiyorum. Ama ne yaz›k ki Türkiye’nin mukayeseli üstünlük
gelifltirebildi¤i bir numaral› alan›n, hatta belki de tek alan›n cam oldu¤unu düflünüyorum. Bu ne-
denle fiiflecam’l›lara bu ivmeyi artt›rarak  sürdürmek düflüyor. Bunun da bu perspektifle, bu bilinç-
le çok iyi bir flekilde üstesinden gelinece¤ine inan›yorum. 

Ve nereden nereye diye düflünüyorum. Bunu geçenlerde Rusya’da bir Cam Ambalaj Fabrikas› aç-
t›¤›m›zda bir boyutuyla dile getirmifltik. ‹flte Ruslar›n bize bir teknoloji göstermesinden iflin nere-
ye döndü¤ü, ki orada açt›¤›m›z fabrika Rusya’n›n en modern fabrikas› oldu flu an için. Fakat ifl
onun da ötesinde. Yani  bugün cam teknolojisiyle ilgili problemlerin görüflülece¤i bir sempozyum
tahmin ederim bizim iddiam›z›n, inanc›m›z›n sadece teknolojiyi yak›n çevremizde tafl›mak de¤il, o
teknolojinin gücüyle rekabet edebilmek, en kaliteliyi,  en verimli flekilde üretebilmek iddiam›z›n
da bence çok somut bir flekilde ay›rd›nday›z. 

Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. fiiflecam’›n hayati co¤rafya tan›m› ki, flunu ifade ede-
yim, bu tan›m› da ilk defa bu flirkette gördüm. Ve baflka bir Türk flirketinin hayati co¤rafya tan›-
m› var m›d›r bilmiyorum. Varsa çok iyidir. Ama bu flirkette olmas› yine çok ciddi mukayeseli üs-
tünlüktür. 

Velhas›l bu hayati co¤rafya iddias›n›n her yönüyle, teknolojisiyle, verimlili¤iyle, baflar›l› geliflmesi-
ne müessesemizin, grubumuzun, ülkemizin çok ihtiyac› oldu¤u hepimizin malumu. Bu düflünce-
lerle, özellikle bu sempozyumlar› zaman›nda düflünenleri, düzenlemesinde eme¤i geçenleri, flük-
ranla bir kez daha burada an›yor, hepsine tekrar teflekkür ediyorum. 

Sempozyuma bildiri sunan de¤erli arkadafllar›ma  da bir cam tüketicisi olarak teflekkür ediyor ve
sizlere baflar›lar diliyorum.
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Dr. Olavi Uusitalo
Tampere University of Technology 

Sources of Innovative opportunity, Drucker

The Incongruity

Between reality as it actually is and reality as it is assumed to be or as it ‘ought to be’.
Incongruities do not, however, usually manifest themselves in the figures or reports executives
receive and pay attention to. A fault is an invitation to innovate. Incongruities are qualitative
rather than quantitative. They are a symptom of change. Incongruity are changes within an
industry, a market or a process and they are visible to people within or close to the industry.

Between the reality of an industry and the assumptions about it:
Ro-Ro ships
DHL
Sami inverters (ac-motor in devices which required speed control) 

In the electric industry the breakthrough of semi-conductors was a great change. In the 1960s
Strömberg, was the leading supplier of thyristor-based DC (direct current) drives in Finland. This
area of business was very competitive and Strömberg was not able to export drives. 

Was there any possibility to control the speed of an AC (auxiliary current)  motor? AC motors are
cheaper, smaller and more reliable than DC motors. 

Research of an inverter used as a control device for AC motors started in 1969. The company
chose pulse width modulation (PWM) technology (known since the 1930s). The first application
was the metro train. The development of Strömberg Asynchronous Motor Inverter (SAMI) prod-
ucts was announced in 1976. The switch from DC drives to inverter controlled AC drives took
more than ten years. 

Innovation based on processed need

Necessity is the mother of invention. It exists within the process of a business, an industry, or a
service. Some innovation based on process need exploit incongruities. It starts out with the job
to be done. It is task-focused rather than situation focused. It perfects a process that already
exists, replaces a link that is weak, redesigns an existing old process around newly available
knowledge. Sometimes it makes possible by supplying the ‘missing link’. In innovations that are
based on process need, everybody in the organization always knows that the need exists. Yet
usually no one does anything about it. However, when the innovation appears, it is immediate-
ly accepted as ‘obvious’ and soon becomes ‘standard’.
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Bell’s automatic switchboard 
Duplex filter
Float glass

“Although the twin grinder was hailed as a great technical feat, it was a feat of engineering
rather than of glass making. The whole plant - tank furnace, annealing lehr, twin grinder and
polishers - stretched out in a line no less than 1,400 feet long.” High fixed capital and running
costs (extra 20 percent), noisy and dirty, not entirely continuous process. 

“One quickly became aware that grinding and polishing was an extremely cumbersome way of
making glass free from distortion. The window glass process produced a beautiful surface, which
glass naturally has because it is liquid”. 

The idea was to combined positive sides of the methods.  

The American patent was granted after a four-year process  
Float glass launched on the world market only if it replaces expensive plate glass.  

“It eventually took float 12 years to break even on cash flows. Yet float was a commercial suc-
cess immediately after we had solved its process problems. That’s just how long it takes. If your
company never does undertake major project, then your standing is much lower. Some compa-
nies make thing happen. They take really strategic decisions. Other aren’t prepared to take big
risks to (possibly) achieve great rewards.”

In 1958 float glass was introduced into safety glass without anyone knowing. Announced in
1959. In seven years of the development Pilkington made 100,000 tons of waste glass.

Innovation based on the process need requires five basic criteria:

• a self-contained process

• one ‘weak’ or ‘missing’ link

• a clear definition of the objective 

• that the specifications for the solution can be defined clearly

• widespread realization that ‘there ought to be a better way’, that is, high receptivity.

There are also important pieces of advice or constraints:
1. The need must be understood

2. We may even understand a process and still not have the knowledge to do the job.
Complementary assets / complementary technologies or competitive manufacturing (ref. the
US patents)

3. The solution must fit the way people do the work and want to do it.
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Opportunities for innovation based on process need can be found systematically.

Figure 1. S-curves Almost Always Appear (Foster, 1986:102)

Dyson Bagless vacuum cleaner

• Vacuum cleaner have used the same principle in decades 

• technology relied on holes in the bag to allow clean air to pass through;

• clogging > suction begins to deteriorate. same principle. 

James Dyson saw manufacturers use cyclones to collect the powder. 

• a 15-year project (two cyclones and several filters to capture dirt and dust). 

• The bagless vacuum cleaner = a clear technological discontinuity in vacuum cleaners for con-
sumers, other manufacturers and marketing outlets. 

1. new technology is adopted in different phases among users. 

2. the there social, political and organizational influences in adoption of technology.  
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Technology adoption cycle, Rogers & Moore

Figure 2 Technology Adoption Life Cycle (Rogers, 1983)

Figure 3

Innovators = Technology enthusiasts

• these you have in families or in offices

Early Adopters = Visionaries

• true revolutionaries, bring real money on the table

Early Majority = Pragmatists

• make the bulk, do not love technology for its own sake, 

• believe in evolution nor revolution, not visionaries, 
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• adopt innovation only after proven track record of useful productivity improvement, 

• including strong references from people they trust. 

• they protect infrastructure from novel intrusion (a tough nut to crack to shift to the new par-
adigm. When shift, they prefer to buy the market leader because; 1) everyone else in the mar-
ket makes their products work with the leader’s and 2) market leader attracts many third-party
companies into its aftermarket.

Late Majority = Conservatives

Laggards = Skeptics

Visionaries

Intuitive
Support revolution

Contrarian 
Break away from the pack
Follow their own dictates

Take risks
Motivated by future opportunities

Seek what is possible

Bowling Alley, Moore

• focus on the economic buyer and the end user; approach the infrastructure buyer late in the
sales cycles.

• emphasize return on investment as the compelling reason to buy.

• differentiate your whole product (problem solution) for a single approach.

• partner with a value-added distribution channel to ensure customized solution delivery.

• use value-based pricing to maximize profit to maximize profit margins.

• avoid competition to gain niche market share.
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Figure 4.

Sociology of Technology, Tushman & Rosenkopf

Figure 5.  Toward a Sociology of Technology (Tushman & Rosenkopf, 1992) 

Network as an obstacle to change, Håkansson

The network can be used in a positive way but can also be a very important limitation factor.

The product is one of these interdependencies. If a product is changed other relationships might
also have to be changed. This can only be done at a certain cost. The most common types of
dependency which may be obstacles are:
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1. Technical dependencies
2. Knowledge dependencies
3. Social dependencies
4. Logistic and administrative dependencies

Technical dependencies are due to the fact that individual products are used together with other
products or within technical system. In a mature technology this integration of products is usu-
ally quite extensive. It takes both time and great effort before a new product can merge into the
network. 

Knowledge dependencies occur because the user needs certain product knowledge in order to
use a product. How many these are and how difficult this is depends both on the characteristics
of the product and the buying company. 

The network is a social construction and as such built upon social relationships between compa-
nies. The normal social process of groups in terms of values, norms, legitimisation, etc. are relevant.

Logistic and administrative dependencies can also create problems for a new product. They have
been more important during the last decades of internationalisation.

It is crucial to have a comprehensive and full picture of theses dependencies before the launch
of a new product.

Informal and formal co-operation, 
(Håkansson & Johansson)

The distinction between formal and informal cooperation

1. Formal co-operation is more visible
2. Informal co-operation is based on trust developed through social exchange. (impossible with-

out business exchange). This takes time and resources. The parties invest in the relationship
with each other. Business comes first and visibility later- if it comes. In formal co-operation vis-
ibility comes first and business later - if trust can be developed. Formal co-operation does not
often lead to real co-operation, and that real co-operation is often not visible. 

3. Informal co-operation by those who are directly involved in the business  (line managers on
the middle management level).  Formal co-operation by a higher management level with a lot
of staff.

In IB formal co-operation gives messages  directed at

1. competitors (this market is not for you, that is create a monopoly)
2. suppliers (supply us; we are the leaders)
3. or complementary suppliers (our systems are worth developing) 

Informal co-operation will be used when the parties are interested in business with counterpart’s
network without visibility (to avoid competitive moves by competitors). 

In an internal struggle, formal co-operation may be an crucial tool as it makes it possible for
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groups who control the formal side of the firm, but not the actual business relations, to commit
the firm to new network relations.

Benecol, a cholesterol lowering food stuff

• in 1993, the Finnish company, Raisio, made a long-range stanol ester study
• results published in the New England Journal of Medicine in 1995. 
• a cholesterol lowering margarine, Benecol, launched in Finland in 1995. 
• the stock of Raisio sky-rocketed > great expectations

• Raisio knew the value of Benecol > negotiations with a (many) large partner(s) to “conquer the
US (and  the world) quickly”. 

• the expectations of the potential partner high > only an exclusive agreement.
• in July 1997 agreement (Raisio with the McNeil) on selling Benecol products on the NA mar-

ket. Next year enlarged to the whole world. 

• formal co-operation > message to competitors and distribution outlets was clear: do not both-
er, this is our business (= a monopoly). 

• the stock price of Raisio sky-rocketed again. Not a single Benecol product was sold in the US.
The attitudes of the Federal Drug Administration towards Benecol (and “monopoly”) was still
unknown.

• In a formal co-operation > orders of co-operation to lower organizational levels, How does it
work? If the co-operation does not work salespersons will switch to McNeil’s products. NIH
(Not Invented Here) - syndrome, as well? 

• Raisio’s informal co-operation with several partners? Raisio looks now at third parties within
the milk, candy, and soft drink industries.

The monopoly situation does not give any benefit to the customer

Trends in Electronic Commerce, Choi et. al.

Figure 6. Trends in Electronic Commerce (Choi et al 1997)
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The early success of the Finnish e-banking (Uusitalo,2001)

Recently The Banker again presented Nordea, a Swedish, Finnish and Danish bank, with global
award for the best e-banking strategy. Much of the success of Nordea is based on the work done
in the Finnish part of Nordea, Merita bank. 

We can look the early success of the Finnish e-banking from the perspective of the payment sys-
tem, which of course is a small part of the activities in the bank and the Internet bank. There are
several payment ways for consumers: 1) over the counter, 2) the bankcard 3) via automatic teller
machine, 4) PC banking 5) by telephone and 6) over the internet. 

As a summary we can say that the early success of e-banking is based on several social innova-
tion (wages to banks, bank offices at offices, the employees ability to use PC banking at work)
and the easy and safe positioning of the Internet services. People already knew for instance the
digital payment methods.

Marketing Myopia, 
(Lewitt, 1960)

Selling focuses on the needs of the seller, marketing on the needs of the buyer. 

Selling is preoccupied with the seller’s need to convert his product into cash, marketing with the
idea of satisfying the needs of the customer by means of the product and the whole cluster of
things associated with creating delivering, and finally consuming it. 

Most important, what it offers for sale is determined not by the seller but by the buyer. The sell-
er takes his cues from the buyer in such a way that the product becomes a consequence of the
marketing effort, not vice versa.
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Nedim Erinç
TfiCFAfi, Projeler Müdürlü¤ü

Özet

Teknolojik yenilik, uluslararas›laflma e¤ilimlerinin artmas› ile fliddetlenen rekabetle bafla ç›kman›n
bugün bafll›ca yolu olarak kabul edilir. Dolay›s›yla teknoloji yönetimi, dünya çap›nda firmalar›n
“stratejik” olarak kabul ederek ifl stratejileriyle uyumunu özenle sa¤lad›klar› bir aland›r. Bu çal›fl-
mada teknoloji yönetiminin ya da bugünkü yayg›n kullan›m›yla yenilik yönetiminin tarihsel gelifli-
mi incelenmifl, uluslararas› bir k›yaslama modeli çerçevesinde yenilik yönetiminin ana unsurlar›;

• Pazar, rakip, teknoloji istihbarat›
• Yenilik fikirleri yönetimi
• Ürün/süreç, ve teknoloji strateji ve planlar›
• Program ve proje yönetimi
• Ürün/süreç teknik bak›m yönetimi
• Donan›m, insan kaynaklar› ve beceri havuzu yönetimi

bafll›klar› temelinde s›n›fland›r›lm›flt›r.  

Teknolojik bilginin niteli¤ine iliflkin araflt›rmalar›n ortaya koydu¤u gibi yenilik, bir firman›n Ar-
ge’den üretim, pazarlama ve sat›fla, pek çok noktas›nda simultane olarak yürüyen birbiriyle iliflki-
li pek çok yarat›c› sürecin belirli bir hedefe yönelik olarak adeta bir orkestran›n performans›na
benzer bir flekilde ifllemesi ile gerçekleflebilir.  Bilimden teknolojiye ya da Arge’den pazarlamaya
ard›fl›k bir süreçten söz edilemeyece¤i, “boru hatt›”  modelinin de¤il “a¤ matris” benzefliminin
gerçekçi oldu¤u ortaya konulmaktad›r.  Sanayide teknolojik yenilik dinamiklerini ortaya koymak
üzere son 20 y›lda yap›lan ve do¤rudan firma araflt›rmalar›na  dayanan ampirik bulgu esasl› arafl-
t›rmalar, endüstriyel Arge’nin yönetimine iliflkin olarak önemli baz› saptamalar yap›labilmesine
olanak vermektedir;

• Arge, yenilik sürecinin canal›c› ama sonuca etkili unsurlardan yaln›zca biridir
• Yenilik fikrinin firma için de¤er yaratan sona ulaflmas›nda “stratejik bir yenilik mimarisi” nin var-

l›¤›ndan söz edilebilir.  Say›s›z yarat›c› fiil, bir çok noktada ama ayn› yönde bir yenilik gücü vek-
törü olufltururlar

• Bu matris içinde Arge’nin stratejik yönelimlerinin firman›n gelecek senaryolar› ile çak›flmas› ya
da bir baflka türlü ifade edilerse, flirketin aç›k ve belirgin de¤er yaratma hedeflerinin Arge’nin
stratejisine esas oluflturmas› flartt›r. 

• Bununla birlikte, Arge’nin firman›n de¤er yaratan süreçlerinin bilimsel de¤erlendirilmesinde, ge-
lece¤e yönelik senaryolar›n ve stratejilerin oluflmas›nda vazgeçilmez bir rolü bulunur.

Vurgulamak gerekirse, sanayide teknolojik geliflme, sektör dinamikleri ve genel iktisat alanlar›n›n
çak›flt›¤› bir alanda yer alan “yenilik yönetimi” ,  uzunca bir süre Arge yönetimi olarak adland›r›-
lan  prati¤in yerini alm›flt›r. Yenilik yönetimi ise tüm di¤er yönetim sistemleri gibi kavramsal hiye-
rarflide en üst düzlemi oluflturan “firma yönetimi” nin bir altbafll›¤›d›r. 

Teknolojik yenilik, uluslararas›laflma e¤ilimlerinin artmas› ile fliddetlenen rekabetle bafla ç›kman›n

17. CAM PROBLEMLER‹ SEMPOZYUMU - 19 -

YEN‹L‹K YÖNET‹M‹NDE DÜNYA KLASMANI;
B‹R MODEL ÜZER‹NE DÜfiÜNCELER



bugün bafll›ca yolu olarak kabul edilir. Dolay›s›yla teknoloji yönetimi, dünya çap›nda firmalar›n
“stratejik” olarak kabul ederek ifl stratejileriyle uyumunu özenle sa¤lad›klar› bir aland›r. 

Bu çal›flmada teknoloji yönetiminin ya da bugünkü yayg›n kullan›m›yla yenilik yönetimine iliflkin
uluslararas› bir k›yaslama modeli çerçevesinde yenilik yönetiminin ana unsurlar› irdelenmekte çe-
flitli kategorilerde firmalar k›yaslanmaktad›r. Bunu yapabilmek için yenilik yönetimi süreci afla¤›da
gösterilen modüllere ayr›lm›flt›r. 

• Pazar, rakip, teknoloji istihbarat›
• Yenilik fikirleri yönetimi
• Ürün/süreç, ve teknoloji strateji ve planlar›
• Program ve proje yönetimi
• Ürün/süreç teknik bak›m yönetimi
• Donan›m, insan kaynaklar› ve beceri havuzu yönetimi

Yenilik yönetimi sürecinin bu basamaklar›  afla¤›da verilen bir s›n›flama temelinde ayr›nt›l› biçim-
de incelenmifllerdir. 
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Yenilik fikirlerinin yönetimi
(Fikir gelifltirme; toplama/zenginlefltirme; de¤erlendirme/ay›klama)

Teknoloji kaynaklar›n›n ve yeteneklerinin gelifltirilmesi
(Temel teknolojiler/prosesler; beceriler & üstünlükler; )

Pazar,
Rakip ve
teknoloji
istihbarat›

Ürün /
Proses /
Teknoloji /
Pazarlama
Stratejisi

Program
ve proje
yönetimi

Ürün /
Proses /
teknik
bak›m›

Sektörlerinde teknolojik geliflmenin h›z›n› veSektörlerinde teknolojik geliflmenin h›z›n› ve
yönünü tayin etti¤i bütün rakiplerince kabulyönünü tayin etti¤i bütün rakiplerince kabul

edilen firmalaredilen firmalar

En ‹yiEn ‹yi

Ba¤›ms›z rBa¤›ms›z rota çizme yetene¤ine sahip firmalarota çizme yetene¤ine sahip firmalarGeliflmiflGeliflmifl

TTeknolojik reknolojik rekabeti genel olarakekabeti genel olarak
sürsürdürülebilir tutan ve baz› nifllerdürülebilir tutan ve baz› nifllerde liderde lider

olabilecek firmalarolabilecek firmalar

Kabul edilebilirKabul edilebilir

Ba¤›ms›z rBa¤›ms›z rota çizme yetene¤inden uzak,ota çizme yetene¤inden uzak,
teknik standartlar› rakipleriyleteknik standartlar› rakipleriyle

k›yasland›¤›nda her an alta düflebilecek,k›yasland›¤›nda her an alta düflebilecek,
sürsürekli takipçi konumunda firmalarekli takipçi konumunda firmalar

Standart-alt›Standart-alt›

TTANIMANIMSINIFLAMASINIFLAMA



Bu k›yaslaman›n sonuçlar› her bir süreç k›sm› için afla¤›daki tablolarda verilmektedir.

Pazar rakip ve teknoloji istihbarat›

Yenilik fikirlerinin yönetimi
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1. standart-alt›

Pazar, teknoloji ve
rakiplerle ilgili istihbarat
ve bilgi keyfi olarak elde
edilir ve esas olarak
kiflilerde toplan›r.

Bu enformasyonun de¤ifl
tokuflu kifliler aras›
iliflkilere ba¤l›d›r ve
güçlükle yap›l›r.

2. kabul edilebilir

Kifliler ya da birimler
pazar›n, teknolojilerin ya
da rakiplerle ilgili
bilgilerin belli k›s›mlar›n›n
toplanmas›yla
görevlendirilmifllerdir.

Bu toplama ifli esas
olarak  bulunulan
sektöre yönelik olarak
yap›l›r.

Elde edilen enformasyon
genel anlamda kurumun
tümüne aç›kt›r.

3. geliflmifl

Kifliler ya da birimler
pazar›n, teknolojilerin ya
da rakiplerle ilgili
bilgilerin belli k›s›mlar›n›n
toplanmas›yla
görevlendirilmifllerdir.

Bu görevlendirmede
yaln›z faaliyet gösterilen
sektör de¤il baflka
komflu sektörleri de içerir.

stihbarat ve
enformasyon tüm
kuruma aç›k olmakla
kalmaz ayn› zamanda
eylemli biçimde da¤›t›m›
yap›l›r.

4. en iyi uygulama

Hem sektöre yönelik
hem sektör -d›fl› ve tüm
s›nai dallar› kapsayan
birden çok kaynakl›
sistematik  bir istihbarat
toplama faaliyeti tüm
birimler taraf›ndan
yürütülür.

Enformasyon a¤lar› ve
yöneticileri biliflim
teknolojilerini kullanarak
sistematik olarak
toplanan
enformasyonun ifle yarar
istihbarata dönüflmesine
yard›mc› olurlar.
Gereksinimi ve iste¤i
olana da¤›t›l›r.

1. standart-alt›

Yenilik ya da inovasyon
yönetimin resmi
gündemi içinde de¤ildir.

Yenililk fikirlerini
yönetecek tan›lanm›fl bir
süreç olmad›¤› gibi bu
fiikirleri toplay›p
s›ralaycak,ay›klay›p
s›n›fland›racak ve  kay›t
edecek bir mekanizma
yoktur

Bafllang›ç aflamlar›nda
fikirleri de¤erlendirecek
birimleraras› bir süreç
yürürlükte de¤ildir.

2. kabul edilebilir

Genel anlamda stratejik
yönelim d›fl›nda Yönetim
yeniliklerin nerelerde
gerçekleflmesini istedi¤ini
aç›k olarak
belirtmemifltir.

fiirketin Arge ve
Pazarlama birimleri
yenilik fikirlerinin ortaya
ç›kaca¤› ve
de¤erlendirilece¤i
süreçler çal›flt›rmakla
birlikte bu süreçler
birbirinden ba¤›ms›z
çal›fl›r. Üstelik bu
süreçlerin ne kadar
tan›ml› ve sistematik
oldu¤u tart›flmal›d›r.

Arge biriminin uzun
vadeli riskli projelere
ay›rd›¤› bir bütçe ve insan
kayna¤› bulunmaktad›r.

3. geliflmifl

Yenililk aç›k bir yönetim
politikas›d›r, ve bunu
yapmak için gerekli
süreçler aç›kça
tan›mlanm›flt›r.

‹fle yarayan yenilik fikirleri
belirli bir ay›klama
sürecinin sonunda
yönetimin oluflturdu¤u
bir yenilik fikirleri
grubunun  olurunu
ald›ktan sonra Pazarlama
ve Arge birimlerinin
ön-de¤erlendirme
çal›flmalar› bafllat›l›r.

4. en iyi uygulama

Yenilik, yönetimin  en
öncelikli politikas› olarak
belirlenir. Pazar ve
teknoloji e¤ilimlerinin
tan›mlanm›fl süreçlerle
sürekli olarak izlendi¤i
ve raporland›¤›  bir
sistem içinde ortak bir
gelecek tasar›m›n›n
yaratt›¤› f›rsatlar
biçiminde  alg›lan›r.

Yenilik kapsam› ve
öncelikleri aç›kça
belirtilmifltir.

Yenilik fikirleri yönetimi
tüm kurumu harekete
geçiren ve yönetimce
ödüllendirilen bir
mekanizman›n
parças›d›r.

Ciddi eleme ve
de¤erlendirme
süreçlerinin sonunda
tüm firma yetenek
havuzundan insan
kayna¤› kullanan proje
fidanl›klar›na teslim
edilir.



Ürün, proses, pazarlama, teknoloji stratejisi
Nerede ve nas›l rekabet?

Ürün, proses, pazarlama, teknoloji stratejisi
Kime karfl› ne zaman rekabet? 

17. CAM PROBLEMLER‹ SEMPOZYUMU - 22 -

1. standart-alt›

Önceliklerin ve yap›lan
seçimlerin; co¤rafi alan,
kapsam ve derinlik
bak›m›ndan ürün
portfolyosunu
tan›mlad›¤›  aç›k bir ifade
mevcut de¤ildir.

Performans ve ifllevsellik
özelliklerine ba¤l› olarak
ürün konumland›rmada
yap›lan seçimler ve
önceliklendirme aç›k
de¤ildir.

2. kabul edilebilir

Önceliklerin ve yap›lan
seçimlerin; co¤rafi alan,
kapsam ve derinlik
bak›m›ndan ürün
portfolyosunu
tan›mlad›¤›  aç›k bir ifade
mevcuttur.

Çeflitli ürün
bölümlemelerinde
ürünlerin konumlanaca¤›
temel platform aç›kt›r ve
her platform için rakip
ürün analizlerini takiben,
rekabet edilecek ve
hedeflenecek  ürün
özellikleri aç›kça
saptanm›flt›r.

3. geliflmifl

Önceliklerin ve yap›lan
seçimlerin; co¤rafi alan,
kapsam ve derinlik
bak›m›ndan ürün
portfolyosunu
tan›mlad›¤›  aç›k bir ifade
mevcuttur. Bunu
gerçeklefltirmek için
seçilen da¤›t›m stratejisi
tan›mlanm›flt›r.

Çeflitli ürün
bölümlemelerinde
ürünlerin konumlanaca¤›
temel platform aç›kt›r ve
her platform için rakip
ürün analizlerini takiben,
rekabet edilecek ve
hedeflenecek  ürün
özellikleri, teknik
alanlardaki ihtiyaçlar
dahil, aç›kça
saptanm›flt›r. Saptanan
teknik alanlardaki Arge
ya da d›flardan edinim
muhasebeleri yap›lm›fl
ana teknik bileflenlerile
ilgili izlenecek yol aç›kl›¤a
kavuflturulmufltur.

4. en iyi uygulama

Önceliklerin ve yap›lan
seçimlerin; co¤rafi alan,
kapsam ve derinlik
bak›m›ndan ürün
portfolyosunu
tan›mlad›¤›  aç›k bir ifade
mevcuttur. Bu
portfolyaya seçilmifl butik
alanlar dahildir. Herhangi
bir ürün alan›ndan
çekilme koflullar› aç›kça
saptanm›flt›r. Bunu
gerçeklefltirmek için
seçilen da¤›t›m stratejisi
tan›mlanm›flt›r.

Çeflitli ürün
bölümlemelerinde
ürünlerin konumlanaca¤›
temel platform aç›kt›r ve
her platform için rakip
ürün analizlerini takiben,
rekabet edilecek ve
hedeflenecek  ürün
özellikleri, teknik
alanlardaki ihtiyaçlar
dahil, aç›kça
saptanm›flt›r. Saptanan
teknik alanlardaki Arge
ya da d›flardan edinim
muhasebeleri yap›lm›fl
ana teknik bileflenlerile
ilgili izlenecek yol aç›kl›¤a
kavuflturulmufltur.

1. standart-alt›

Ürünleri esas alan
rekabet stratejisi aç›k
de¤ildir ve günün
flartlar›yla pazar›n dikte
ettiklerl ba¤lam›nda
geliflir.

2. kabul edilebilir

Ürün zamanlamas›na
iliflkin rekabet stratejisi
aç›kt›r. Hangi ürünlerin
ne zaman pazara
girecekleri ya da
ç›kacaklar› bellidir(Ürün
çevrimleri)

Ana rakiplerin ürün
bölümlerindeki
konumlar› saptanm›flt›r.

3. geliflmifl

Ürün zamanlamas›na
iliflkin rekabet stratejisi
aç›kt›r. Hangi ürünlerin
ne zaman pazara
girecekleri ya da
ç›kacaklar› bellidir(Ürün
çevrimleri)

Pazar bölümleri ve
rakipler bak›m›ndan
co¤rafi hedefleri de
içeren  kim? ve ne
zaman? sorular›n›n
yan›tlar› aç›k olarak
verilmifltir.

4. en iyi uygulama

Ürün zamanlamas›na
iliflkin rekabet stratejisi
aç›kt›r. Hangi ürünlerin
ne zaman pazara
girecekleri ya da
ç›kacaklar› bellidir(Ürün
çevrimleri).

Stratejik müflteri ve
tedarikçi  ürün haritalar›,
rakiplerin hareket
tarzlar›yla ilgili senaryolar
ve bafll›ca d›fl etkenlerle
ilgili etki
de¤erlendirmeleri
yap›lm›flt›r(örne¤in
mevzuat de¤ifliklikleri).



Ürün, proses, pazarlama, teknoloji stratejisi
Ürün planlama

Ürün, proses, pazarlama, teknoloji stratejisi
Teknoloji planlama

Ürün, proses, pazarlama, teknoloji stratejisi
Teknoloji stratejisi
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1. standart-alt›

Ürün planlama çevrimleri
yaln›zca mevcut
gelifltirilmekte olan
ürünleri kapsar.

Yaln›zca gelifltirme ve
devreye al›nma süreleri
dikkate al›n›r.

2. kabul edilebilir

Çevrim ufku bir ürün
grubunun piyasadaki
ortalama ömrüne eflittir.

Devreye alman›n yan›s›ra
genel hedefler ve
beklenen sat›fl hacimleri
dikkate al›n›r.

3. geliflmifl

Çevrim ufku piyasadaki
bilinen bir ürün
grubunun ömrünün iki
kat›d›r.

‹lk çevrim için ;
devreye alma süreleri,
genel hedefler, sat›fl
hacimleri ve hedef
maliyet belirlenmifltir.
‹kinci çevrim için;
devreye alma zaman› ve
genel hedefler
belirlenmifltir.

4. en iyi uygulama

Çevrim ufku piyasadaki
en uzun ömre sahip ürün
grubu ömrünün iki
kat›d›r.

‹lk çevrim için ;
devreye alma süreleri,
genel hedefler, beklenen
sat›fl hacimleri, hedef
maliyet, hedef fiyat,
gerekli yat›r›mlar ve
öncekine göre farkl› olan
de¤ifliklikler belirlenmifltir.
‹kinci çevrim için;
devreye alma zaman› ve
genel hedefler
belirlenmifltir.

1. standart-alt›

Teknoloji gelifltirme
planlar› mevcut de¤ildir.
Arge yaln›zca mevcut
ürünlerin  gelifltirilmesi
ile ilgili olarak planlara
yans›r.

2. kabul edilebilir

Arge planlar› ürün ve
proses konular›nda her
proje için çal›flman›n
amaçlar›n› ve terminlerini
gösterir.

3. geliflmifl

Teknoloji yol haritalar›
dengeli iç Arge, Arge
iflbirlikleri ve teknoloji
sat›n alma portfolyosunu
saptar. Her proje için
amaçlar, riskler, kaynak
gereksinimleri,
seçenekler bellidir.

4. en iyi uygulama

Teknoloji yol haritalar›
dengeli iç Arge, Arge
iflbirlikleri ve teknoloji
sat›n alma portfolyosunu
saptar. Her proje için
amaçlar, riskler, kaynak
gereksinimleri,
seçenekler bellidir.

1. standart-alt›

Mevcut Arge projelerinin
bütçelerini ve amaçlar›n›
içeren listeler yap›l›m›flt›r.
Bu listeler zaman zaman
güncellenir.

Arge yat›r›m kararlar›
ilgili Arge yöneticileri
taraf›ndan al›n›r.

2. kabul edilebilir

Y›ll›k olarak güncellenen
 bir planla Arge projeleri
anlat›l›r.

Arge yat›r›m kararlar›
di¤er birimlerle
görüflmelerden sonra
Arge yöneticileri
taraf›ndan al›n›r.

3. geliflmifl

Y›ll›k olarak güncellenen
bir doküman ifl
birimlerinin  mevcut ve
birkaç y›ll›k teknoloji
gereksinimlerini belirler.
Mevcut teknolojilerin
analizi, Arge planlar› ve
gelece¤e yönelik
teknoloji edinim
hedefleri de bu
dokümanda yer al›r.

Kurumun farkl›
birimlerinden gelenlerin
tart›flmalar› ile ‹fl ve
Teknoloji stratejileri
bütünlefltirilmifltir.

4. en iyi uygulama

Sürekli olarak
güncellenen bir
doküman, ifl ve teknoloji
hedefleri ile ilgili analizleri
ve bu hedefleri
gerçeklefltirmek için
gerekli iç ve d›fl Arge
programlar›n› belirler.
Sat›n alma ve gelifltirme
gerekçeleri ve amaçlar›
bellidir.

Üst-düzey karma bir ekip
bütünleflik bir stratejiyi
yönetir, tüm anahtar
düzeylerde anlafl›lmas›n›
güvenceye al›r ve
tart›fl›lmas›n› sa¤lar.



Program ve proje yönetimi
Ekip çal›flmas›

Program ve proje yönetimi
Kilometre tafllar› yönetimi
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1. standart-alt›

Kilometre tafllar› var›lan
noktalarda  tariflenir.

Kilometre tafllar› teknik
özellikleri ve proje
bütçesi/zamanlamas› ile
ilgili de¤erlendirme
yapmak için kullan›l›r.

2. kabul edilebilir

Proje plan› tüm ç›kt›lar›
ve de¤erlendirme
noktalar›n› aç›kça tespit
eder.

Planda her noktaya
hareket etmenin zaman
ve para bedeli bellidir.
Kilometre tafllar›nda hem
teknik hem pazar
boyutlar› de¤erlendirilir.

Her istasyonun ç›kt›lar›
tan›mlanm›flt›r.

3. geliflmifl

Proje plan› tüm ç›kt›lar›
ve de¤erlendirme
noktalar›n› aç›kça tespit
eder.

Planda her noktaya
hareket etmenin zaman
ve para bedeli bellidir.

Proje lideri, müflterileri
ve de¤erlendiricileri
birlikte olur.

Kilometre tafllar›nda
teknik, pazar, üretim,
lojistik v.s tüm boyutlar
de¤erlendirilir.

Her istasyonun ç›kt›lar›
tan›mlanm›flt›r.

4. en iyi uygulama

Proje plan› tüm ç›kt›lar›
ve de¤erlendirme
noktalar›n› aç›kça tespit
eder.

Planda her noktaya
hareket etmenin zaman
ve para bedeli bellidir.

Proje lideri, müflterileri
ve de¤erlendiricileri
birlikte olur.

‹lerideki kilometre tafllar›
için önceden
de¤erlendirmeler yap›l›r.

Kilometre tafllar›nda
teknik, pazar, üretim,
lojistik v.s tüm boyutlar
de¤erlendirilir.

Her istasyonun ç›kt›lar›
tan›mlanm›flt›r.



Program ve proje yönetimi
Performans ölçümü ve yönetimi

Teknoloji kaynaklar›n›n ve yeteneklerinin yönetimi

Firmalar›n sürecin çeflitli basamaklar›ndaki yetenekleri, kuflkusuz onlar›n k›sadan uzun vadeye
rekabet güçlerinin de en önemli göstergesi olur. Bu rekabet gücü firmalar›n ‘karneleri’ esas›nda
afla¤›daki flekilde gösterilmifltir:
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1. standart-alt›

Yeni ürünler için
performans hedefleri
önceden
belirlenmemifltir.

2. kabul edilebilir

Performans ölçütleri  yeni
ürün gelifltirme sürecinin
sonucuna odakl›d›r.
pazar pay› ya da büyüme
oran› gibi eksikleri vard›r.

Ölçütler için gerçekçi ve
say›sal hedefler
mevcuttur.

3. geliflmifl

Performasn ölçütleri
yaln›zca sonuca de¤il
sürece odakl›d›r. Pazar
pay› ve büyüme gibi
göstergeler ölçütlere
dahildir.

Hedefler iddial› ama ayn›
zamanda gerçekçidir.
Ölçütler say›sald›r.

Hedefe ulaflma baflar›s›
sürekli izlenir ve notlan›r.

4. en iyi uygulama

Performasn ölçütleri
yaln›zca sonuca de¤il
sürece odakl›d›r. Pazar pay›
ve büyüme gibi göstergeler
ölçütlere dahildir.

Hedefler iddial› ama ayn›
zamanda gerçekçidir.
Ölçütler say›sald›r.

Hedefe ulaflma baflar›s›
sürekli izlenir ve notlan›r.

Mümkün oldu¤unda rakip
ve uluslararas› performans
k›yaslamlar› yap›l›r.

1. standart-alt›

Gerek insan kayna¤›
gerek teknik olarak
mevcutlar›n envanteri
bulunmaz

Gelece¤e yönelik haz›rl›k
yoktur.

E¤itim yetersizdir ve
stratejik yönelimler ile
aras›nda bir iliflki
bulunmaz

2. kabul edilebilir

‹nsan kayna¤› ve
teknolojiler envanteri
ç›kar›lm›flt›r.

Mevcutlarla alg›lanan
çekirdek yetenekler
aras›nda yaz›l› kültüre
dayanmayan sezgisel
iliflkiler kuruludur.

E¤itim düzeyi kabul
edilebilir ancak stratjilerle
uyum gözetilmez.

3. geliflmifl

Kaynaklar envanteri
bugün ve yar›n›n
ihtiyaçlar› gözetilerek
haz›rlanm›flt›r.

Bilgi yönetimi k›smen
kurumsallaflm›flt›r.

Sürekli e¤itim stratejik
ihtiyaçlarla uyumludur.

4. en iyi uygulama

Elde bulunan potansiyel,
rekabetçi konum ve
gelecek ihtiyaçlar› temel
al›narak haz›rlanan
‘çekirdek yetenekler
haritas› mevcuttur.

Dinamik kurumsal de¤iflim
için ‘bilgi yönetimi’ araçlar›
bütünlefltirici olarak kullan›l›r.

Sürekli e¤itim bugünün
ve yar›n›n ihtiyaçlar›n›
gözetir. Stratejik planlarla
uyumludur.

YEN‹L‹K
ALT-

SÜREC‹

REKABETÇ‹ KONUM

En iyi Geliflmifl Kabul edilebilir Standart alt›

BUGÜNÜN FIRSATLARI
‹Ç‹N REKABET AVANTAJI

HER AN
BATAB‹L‹R

GÜNÜ
KURTARIR

ENDÜSTR‹
ORTALAMASI

Bak›m

Kaynaklar

Proje Yönetimi

Strateji

Yenilik
Fikirleri

YARININ FIRSATLARI
‹Ç‹N REKABET AVANTAJI

GELECEK
TEHL‹KEDE



Zeynep Eltutar, Lale Önsel, Orhan Oruç
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

ÖZET

CE 2 nolu f›r›n so¤uk tamiri projesi (Proje no: 243) kapsam›nda f›r›n tasar›m›na yönelik model ça-
l›flmalar› yap›lm›flt›r. Öncelikle, cam banyosu ve f›r›n atmosferi modellerinde “unit melter” tipi f›-
r›nlar›n modellenebilmesi için gerekli düzenlemeler tamamlanm›fl ve çal›flmalara mevcut CE 3
no’lu f›r›n esas al›narak bafllanm›flt›r. CE 2 no’lu f›r›n için öngörülen kapasite ve kalite ihtiyaçlar›-
n› karfl›layacak özelliklerin belirlenmesi amac› ile yap›lan model çal›flmalar› kapsam›nda;

• F›r›n›n eni ve boyu,

• F›r›n cam derinli¤i ve bubblerlar›n cam derinli¤i üzerindeki etkisi,

• Bubbler adedi, bubble say›s› ve hava debisi,

• Elektrik takviye miktar›, güç da¤›l›m›, elektrod adedi, konumlar› ve boylar› ile

• Bubbler ve elektrik takviye sisteminin birbirleri üzerindeki etkileri

incelenmifltir. 

- G‹ZL‹L‹⁄‹ NEDEN‹YLE YAYIMLANMAMIfiTIR. -
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CAM ELYAF SANAY‹ A.fi. 
2 NO’LU FIRINI MODEL ÇALIfiMALARI



Arca ‹yiel
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

Ümit Özmerdiven, Zeki Köfldere
Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas›

Özet

Renk geçifli ve üretim sorunlar› nedeniyle oluflan cam k›r›klar›n›n de¤erlendirilmesine yönelik Trak-
ya Cam Sanayii A.fi. Trakya fabrikas›nda 2002 y›l› yeflil renkli cam kampanyalar›nda yüksek oran-
da cam k›r›¤› kullan›lmas›na karar verilmifltir. Bugüne kadarki kampanyalarda cam k›r›¤› seviyesi
geçmifl tecrübeler, literatür ve yabanc› dan›flmanlar›n görüflleri do¤rultusunda maksimum % 38
civar›nda gerçeklefltirilmifltir. Ancak bu kez geçmifl kampanyalardan farkl› olarak renk geçifli ve
üretim süresince %50-67 oran›nda cam k›r›¤› kullan›lm›flt›r.

Bu amaçla, harman kompozisyonu, cam k›r›¤› tart›m ve serim yöntemi ve f›r›n iflletme flartlar›nda
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Kampanya süresince üretim koflullar›, renk parametreleri ve optik perfor-
mans ile kimyasal analizlerin takip s›kl›¤› artt›r›larak üretim gerçeklefltirilmifltir.

Yüksek oranda cam k›r›¤› kullan›m› yan›s›ra geçmifl deneyimlerden edinilen bilgiler ›fl›¤›nda uygun
operasyon zamanlamalar› sayesinde 

• harman maliyeti azalm›fl,

• üretim rand›manlar› artm›flt›r.

1. Girifl

Renk geçifli ve üretim sorunlar› nedeniyle oluflan cam k›r›klar›n›n de¤erlendirilmesine yönelik Trak-
ya Cam Sanayii A.fi. Trakya fabrikas›nda 2002 y›l› yeflil renkli cam kampanyalar›nda yüksek oran-
da cam k›r›¤› kullan›lmas›na karar verilmifltir. Bugüne kadarki kampanyalarda cam k›r›¤› seviyesi
geçmifl tecrübeler, literatür ve yabanc› dan›flmanlar›n görüflleri do¤rultusunda maksimum % 38
civar›nda gerçeklefltirilmifltir. Ancak bu kez geçmifl kampanyalardan farkl› olarak renk geçifli ve
üretim süresince %50-67 oran›nda cam k›r›¤› kullan›lm›flt›r.

Bu amaçla, harman kompozisyonu, cam k›r›¤› tart›m ve serim yöntemi ve f›r›n iflletme flartlar›nda
de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Kampanya süresince üretim koflullar›, renk parametreleri ve optik perfor-
mans ile kimyasal analizlerin takip s›kl›¤› artt›r›larak üretim gerçeklefltirilmifltir.

2. Teorik Bilgiler

2.1 Demirin Etkisi

Görünür ve k›z›l ötesi bölgelerdeki ›fl›nlar›n so¤urulmas›, günefl ›s› ve ›fl›k miktar›n›n camdan ge-
çiflinin kontrolü için üretilen harmandan renklendirilmifl günefl kontrol camlar›, renk verici metal
oksitlerin cam harman›na yeterli oranda eklenmesiyle elde edilmektedir. Renkli camlar içerisinde
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YEfi‹L RENKL‹ CAM ÜRET‹MLER‹NDE 
YÜKSEK ORANDA CAM KIRI⁄I KULLANIMI



üretimi zor olanlardan biri demir oksitle renklendirilen yeflil camlard›r. Demir camda Fe+2 (ferrous)
ve Fe+3 (ferric) formunda bulunur. Demirin cama verdi¤i renk demir iyonlar›n›n oksidasyon duru-
muna ba¤l› olarak de¤iflir. Fe+2 cama mavimsi yeflil, Fe+3 ise sar›ms› yeflil renk verir. Fe+2’nin k›z›l
ötesi bölgede 1050 nm dalgaboyunda merkezlenen kuvvetli bir absorpsiyonu vard›r. Günefl kont-
rol camlar›na demir eklenmesinin ana nedeni Fe+2’nin yak›n IR bölgede verdi¤i bu absorpsiyon ile
camda ›s› kontrolünün sa¤lanmas›d›r. Bu absorpsiyon band› görünür bölgede 500 nm dalgabo-
yuna kadar devam eder. Fe+3 ise, görünür bölgede 380, 430 ve 440 nm dalgaboylar›nda merkez-
lenen ve morötesi bölgede devam eden absorpsiyon band›na sahiptir. 

Fe+2’nin ›s› absorpsiyonunun yüksek olmas›, demir ile renklendirilmifl ›s› kontrol camlar›n›n üreti-
minde iflletme koflullar›na baz› zorluklar getirmektedir. Camda Fe+2 miktar›n›n artmas›, cam›n alt
katmanlar›na ›s› geçiflinin engellenmesi sonucunda f›r›n taban› ile cam›n yüzeyi aras›nda s›cakl›k
fark› artmaktad›r. Artan s›cakl›k fark› nedeniyle, öncelikle dinlendirme havuzu olmak üzere f›r›n›n
çeflitli bölgelerinde taban s›cakl›klar› düflmekte ve cam ak›mlar› yavafllamaktad›r. Bunun sonucu
olarak f›r›n içi hareketlere kat›lan aktif ergimifl cam hacmi azalmaktad›r. Söz konusu so¤uma so-
nucu ortaya ç›kan kristallenme ve so¤uk cam oluflumu, cam kalitesini olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Fe+2 iyonunun f›r›n iflletme koflullar›na getirdi¤i k›s›tlamalar uygun f›r›n tasar›m›, ergimede
elektrik takviye, izolasyon ve bubbler uygulamalar›yla iyilefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

2.2  Matematiksel Simülasyonlar

Bilindi¤i gibi, matematiksel model tekni¤i ile yap›lan simülasyon çal›flmalar›, cam üretim sürecinin
tasar›m, optimizasyon, kontrol ve hata giderme aflamalar›nda, giderek daha yo¤un olarak kulla-
n›lmaya bafllam›flt›r. Bu tür simülasyon çal›flmalar›, yüksek maliyetli ve kendine özgü risk ve zor-
luklar› olan her alanda oldu¤u gibi, cam üretiminde de cam teknologlar› ve üreticilerine büyük
kolayl›klar sa¤lamaktad›r.

Cam endüstrisinde kullan›lan matematiksel simülasyonlar›n en önemli bölümü, Hesaplamal› Ak›fl-
kanlar Dinami¤i (Computational Fluid Dynamics-CFD) tekni¤i ile yap›lan tank modellerini kapsa-
maktad›r. Bu modeller, amaca ba¤l› olarak sadece ergitme tank›ndaki s›cakl›k ve cam ak›m› da¤›-
l›mlar›n› belirlemek için gelifltirildi¤i gibi, çal›flma havuzu, foreheartlar, yanma flartlar›, cam kalite-
si gibi bir çok özelli¤i de içine alan çok amaçl› modeller olarak da gelifltirilmektedir. F›r›n geomet-
risi bak›m›ndan iki veya üç boyutlu, ve zamana ba¤›ml› (geçici durum - transient state) veya za-
mandan ba¤›ms›z (sabit durum-steady state) türünde yap›lan bu modeller ile, bir cam üretim sü-
recinin tüm detaylar› hakk›nda oldukça faydal› bilgiler elde edilebilmektedir. 

Bu tür modeller kullan›larak yap›lan simülasyonlar ile cam üretim süreci çok kapsaml› ve detayl›
olarak incelenmekle birlikte, bu modellerin oluflturulmas› için kapsaml› ve uzun süreli bir çal›flma
dönemine ve yüksek kapasiteli bilgisayarlara gereksinim vard›r. Bu nedenle, bazen daha pratik uy-
gulamalar için, bu tür matematiksel modeller belirli bir  yaklafl›m tekni¤i ile ‹ndirgenmifl Modelle-
re (Reduced Models) dönüfltürülürler. Renk geçiflinde kullan›lan model, ergimifl camda renk de¤i-
flim sürecini zamana ba¤l› olarak ifade eden CFD modelinin indirgenmifl model haline dönüfltü-
rülmesi ile gerçeklefltirilen simülasyon çal›flmalar›n› içermektedir.

2.3  Matematiksel Teori

Cam eriyi¤indeki renk de¤iflimi, genel bir matematiksel tan›m olarak, kütle tafl›n›m› (mass trans-
port) ve kar›fl›m (mixing) mekanizmalar›n›n zamana ba¤l› olarak de¤iflimi ile ifade edilmektedir.
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Yani, renk verici herhangi bir malzemenin konsantrasyonunun cam eriyi¤i içindeki zamana ba¤l›
olarak de¤iflimi, bu konsantrasyonun cam ak›flkan› ile tafl›nma h›z›na ve konsantrasyonun cam
ak›flkan› içindeki kar›fl›m h›z›na ba¤l›d›r. Bu tan›m, afla¤›daki gibi bir diferansiyel denklem ile ifa-
de edilmektedir.

Vektöriyel formda yaz›lm›fl bu eflitlikte U h›z vektörü, 1, 2 veya 3 boyutlu (x, y, z) olarak u, v ve w
bileflenlerinden bir veya daha fazlas›n› içermektedir. Bir operatör olan ∇ ise afla¤›daki eflitlik ile ta-
n›mlanmaktad›r.

Eflitlik-1’in sa¤ taraf›nda yeralan konsantrasyonun zamana ba¤l› de¤iflimi ve ak›flkan›n hareketi ile
bir noktadan di¤erine tafl›n›m›, sol tarafta yer alan ve d-difüzyon katsay›s›na ba¤l› olarak gerçek-
leflen kar›fl›m mekanizmas› ile dengelenmektedir. Konsantrasyonu bir noktadan di¤erine tafl›yan
ak›flkan h›zlar› ve konsantrasyona ait difüzyon katsay›s›n›n ba¤l› oldu¤u cam s›cakl›¤› da¤›l›mlar›
ise, Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin çözümü ile elde edilmektedir. Eflitlik-1 ve Navier-Sto-
kes denklemleri, uygun bafllang›ç ve s›n›r flartlar› ile birlikte, say›sal model tekni¤i kullan›larak bil-
gisayar ortam›nda efl-zamanl› olarak çözülmektedir. Elde edilen sonuçlardan, bir f›r›n›n tamam›n-
da, ak›fl, s›cakl›k ve renk parametresi (konsantrasyon) de¤iflimleri zamana ba¤l› olarak incelene-
bilmektedir. 

2.4 ‹ndirgenmifl (Reduced) Model Yaklafl›m›

Cam eriyi¤inde herhangi bir konsantrasyonun de¤iflimine ba¤l› olarak incelenen renk geçifli simü-
lasyonlar›n›, yukar›da aç›klanan matematiksel modelin belirli bir yaklafl›mla indirgenmifl model ha-
line getirilmesiyle de yapmak mümkündür. Bunun için öncelikli olarak, cam eriyi¤inin dinamik
tepki (davran›fl) özellikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Bir cam tank›n›n dinamik tepkilerini
iki ana grupta incelemek mümkündür:

1. Makro-kar›fl›m tepkisi: Bu tepki do¤rudan çekifl ve do¤al konveksiyonlar›n bileflimi ile oluflan
konvektif kar›fl›ma ba¤l›d›r ve harman kompozisyonu veya çekifl de¤iflikli¤inin etkilerini yans›t›r.

2. Is›l difüzyon tepkisi : Cam eriyi¤indeki ›s›l (radyasyon) geçifllere ba¤l› olan s›cakl›k tepkisidir ve
›s›tma veya so¤utma kapasitelerindeki de¤iflikliklerden etkilenir.

Renk de¤iflimi olarak tan›mlanan, bir konsantrasyonun cam eriyi¤i içindeki zamana ba¤l› de¤ifli-
mi, cam›n makro-kar›fl›m tepkisine göre belirlenen bir özelliktir. Dolay›s›yla, renk yap›c› bir  mad-
de konsantrasyonunun harmandaki (cam k›r›¤› ile birlikte) de¤iflimi ve  konvektif kar›fl›m etkisi
renk de¤ifliminin kontrol parametreleridir. Bu parametrelerin daha somut ve pratik uygulamada-
ki tan›mlar›n› afla¤›daki gibi vermek mümkündür:

a) Çekilen camdaki (ürün) renklendirici konsantrasyonun seviyesi, f›r›na beslenen harmandaki o
konsantrasyonun eflde¤er cama çevrilmifl miktar›n›n bir fraksiyonu (F) olarak ifade edilir.
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b) Harmanda yap›lan de¤iflikli¤in ilk an›ndan sonra geçen zaman ad›mlar› (t), cam›n f›r›n içinde-
ki ortalama  kal›fl süresinin (residence time-τr) fraksiyonlar› olarak ifade edilir.

Renk de¤ifliminin eflitlik-1 ile ifade edilen modelinin indirgenmifl duruma getirilmesi için esas al›-
nan dayanak noktas›, f›r›na giren harman›n (veya eflde¤er cam›n) f›r›nda zaten var olan cam eri-
yi¤i ile anl›k olarak tam bir kar›fl›m› gerçeklefltirmesidir. Dolay›s›yla, f›r›n içindeki cam›n homojen
bir renklendirici konsantrasyon da¤›l›m›na sahip oldu¤u ve çekilen cam ile tamamen benzer ol-
du¤u kabul edilir. 

Eflitlik-1 esas itibariyle eliptik bir difransiyel denklem olup, çözümü eksponansiyel bir fonksiyon
içerir. Yukar›da tan›mlar› verilen kontrol parametreleri ve yap›lan varsay›mlar birlikte de¤erlendiri-
lerek, indirgenmifl bir model olan konsantrasyon dönüflüm fonksiyonu elde edilmifltir: 

Bu eflitlikte yer alan cam›n f›r›n içindeki ortalama kal›fl süresi (residence time-τr):

olarak ifade edilmektedir. Eflitlik-3, esas itibariyle, f›r›n içindeki cam›n herhangi bir özelli¤inin za-
man ad›ml› olarak de¤iflimini kontrol eden bir fonksiyondur. Bu nedenle, sadece renklendirici
konsantrasyonlar için de¤il ayn› zamanda, herhangi bir kompozisyon veya cam›n konsantrasyo-
nuna do¤rudan veya dolayl› olarak ba¤l› herhangi bir fiziksel özelli¤inin (örn: yo¤unluk) zaman
ad›msal de¤iflimleri için de kullan›labilir. Ancak bu çal›flmada sadece float f›r›nlar›ndaki renklendi-
rici konsantrasyonlar›n de¤iflimleri incelenmifltir.

Eflitlik-3 incelendi¤inde, dönüflümün bafllang›c›nda (ilk ad›mda, t=0), F=0 de¤erindedir, ve zaman
ad›m› artt›kça, F-fonksiyonuna ba¤l› olarak, dönüflüm devam eder ve teorik olarak F=1 oldu¤un-
da ise, dönüflüm tamamlanm›fl olur.

Renk de¤iflim modelinde, belirli bir hedef konsantrasyona ulaflmak için girifl harman›ndaki kon-
santrasyonu (cam eflde¤eri) artt›rmak gerekiyorsa, belirli bir art›fl faktörünü F-fonksiyonunun içi-
ne koymak gerekmektedir. Afl›r› yükleme katsay›s› (YK) olarak tan›mlad›¤›m›z bu faktör ile birlik-
te F-fonksiyonu:

halini al›r. Girifl harman›na afl›r› yükleme yap›larak, konsantrasyon seviyesinin istenilen hedef de-
¤ere ulaflmas› için gereken süre veya YK de¤eri, Eflitlik-5 deki F de¤erinin 1’e eflit olmas› ile bulu-
nur. Afla¤›da verilen Tablo.1, cam›n f›r›n içinde ortalama kal›fl süresi τr= 30 saat olan bir tankta
hedef konsantrasyon de¤erine ulaflmak için seçilen toplam sürelere karfl›l›k gelen YK de¤erlerini
göstermektedir.
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Tablo.1. Seçilen dönüflüm süreleri için YK de¤erleri,τr =30 s

Seçilen Hedef Süre (t-saat) t /τr YK

30 1 1.58

15 0.5 2.54

7.5 0.25 4.52

Bu örnekten de görüldü¤ü gibi, teorik olarak toplam dönüflüm süresinin en fazla cam›n tank için-
deki kal›fl süresi kadar olmas› gere¤ine ba¤l› olarak, afl›r› yükleme katsay›lar› hesaplanm›flt›r. An-
cak pratik f›r›n uygulamalar›nda, gerek harman+cam k›r›¤› (cam eflde¤eri) giriflli afl›r› yüklemenin
belirli s›n›rlar içinde olmas›, gerekse teorik olarak hesaplanan cam›n tank içindeki kal›fl süresinin
pratikte farkl›l›k göstermesi nedeni ile, toplam dönüflüm süresi ve afl›r› yükleme katsay›s› her f›r›-
n›n kendi flartlar› göz önüne al›narak saptanmal›d›r.

2.5 Float F›r›n› ‹çin ‹ndirgenmifl Model

Konsantrasyon da¤›l›m›n›n indirgenmifl formu olan F-Fonksiyonu bir cam tank›ndaki herhangi bir
konsantrasyonun zamana ba¤l› olarak de¤iflimini vermekle birlikte, modelin bu formu daha çok
küçük hacimli cam tanklar› için geçerli olmaktad›r. Pratik uygulamalarda, bu model yaklafl›m›n›n
80-100 ton/gün çekiflli f›r›nlarda kabul edilebilir sonuçlar verdi¤i literatürde belirtilmektedir. Tank
hacmi büyüdükçe, f›r›n içindeki cam döngülerinin daha farkl› hale gelmesi, ayr›ca büyük f›r›nlar›
tek bir tank gibi varsayarak hesaplanan kapasite ve cam›n kal›fl sürelerinin pratik de¤erlerden
farkl›l›k göstermesi nedeni ile, indirgenmifl modelin farkl› bir formda yeniden düzenlenmesi ge-
rekmektedir.

Cam Araflt›rma Merkezi’nde (CAM), float f›r›n›nda farkl› renklerde üretim yapmaya yönelik ola-
rak, geçifl öncesi haz›rl›k çal›flmalar›n› ve geçifl s›ras›nda da üretim kontrolünü kolaylaflt›rmak ama-
c›yla yukar›da aç›klanan model esas al›narak, float f›r›nlar›na özgü bir model haz›rlanm›flt›r. 1991
y›l›ndan 1997 y›l›ndaki so¤uk tamire kadar TR-1 f›r›n›nda bu model baz al›narak renk geçiflleri ya-
p›lm›flt›r. Ancak, gerek so¤uk tamir, gerekse gelifltirme çal›flmalar› sonras› yap›lan çal›flmalarla, f›-
r›n sanal olarak 6 ayr› cam döngüsüne (alt› tank) ayr›lm›flt›r (fiekil.1). 

fiekil 1: TR-1 f›r›n› için haz›rlanan matematiksel modele göre f›r›n›n döngü bölümleri
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Her f›r›n özelinde farkl›l›k gösterebilen döngü bölümleri TR-1 f›r›n› için,

• harman beslemeden 1.zon elektrodlar›n sonuna kadar olan bölge (Döngü-1), 
• 1.zon elektrodlardan kademeli taban›n bafllang›c›na kadar (Döngü-2), 
• kademe bafllang›c›ndan bitifline kadar olan bölge (Döngü-3), 
• kademe ç›k›fl›ndan boyun girifline kadar (Döngü-4), 
• boyun bölgesi (Döngü-5) ve 
• dinlendirme havuzu (Döngü-6) 

olarak ayr›lm›fl, bu bölümler birbirleri ile dinamik olarak ard›fl›k (cascade) flekilde ba¤lanm›fllard›r.
Yani, bir bölümün ç›k›fl s›n›r flartlar› ba¤lant› halinde oldu¤u di¤er bölüm için girifl s›n›r flartlar› ola-
rak verilmifltir. Bu varsay›ma ba¤l› olarak genellefltirilmifl F-fonksiyonu ve bu fonksiyona ba¤l› kon-
santrasyon de¤iflim fonksiyonu tan›mlar› afla¤›da verilmektedir.

Bu eflitliklerde,

i : döngü numaras›
t : zaman
∆t : zaman ad›m›
Fi,t : i-döngüsünde, t-zaman›ndaki dönüflüm fonksiyonu
τr : i-döngüsünde cam›n kal›fl süresi
Cib : i-döngüsündeki bafllang›ç (t=0) konsantrasyonu
Ch : hedef konsantrasyonu
AY : afl›r› yükleme konsantrasyonu
HCK : harman + cam k›r›¤› eflde¤eri konsantrasyon
ys : konsantrasyon yükleme süresi
olarak tan›mlanm›flt›r.

Her döngü için cam›n tank içindeki kal›fl süresi hesaplan›rken, cam kütlesinin belirli bir bölümü-
nün o döngü içinde dolaflmay›p do¤rudan di¤er döngüye geçebilece¤i varsay›lm›flt›r. Bu varsay›-
ma ba¤l› olarak, i-döngüsünde cam›n kal›fl süresi :

olarak hesaplanmaktad›r. Bu eflitlikte, %cam, döngü içinde kalan cam yüzdesini vermektedir, ve
TR-1 simülasyonlar›nda bütün döngülerde kapasitenin %90 (0.9) l›k bölümünün döngü içinde
dolaflt›¤› varsay›lm›flt›r. Renk dönüflüm süreci simülasyonlar›nda zaman birimi saat olarak al›nd›¤›
için de, cam›n döngü içindeki kal›fl süresi saat (x24) cinsinden hesaplanm›flt›r.
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Eflitlik-8 de verilen konsantrasyon denklemi incelendi¤inde, bafllang›çta (t=0), yani harmandan
renklendirici konsantrasyon verilmeden önce, bütün döngülerde (f›r›n›n tamam›) o konsantrasyo-
nun camdaki de¤eri bulunmaktad›r. Geçifl bafllad›¤›nda ise, afl›r› konsantrasyon yüklemesi olarak
harman + cam k›r›¤› eflde¤eri bir konsantrasyon (HCK) Döngü-1’e girmektedir. Renk geçifl simü-
lasyonlar›nda, bir döngüden di¤erine cam geçiflinin 1 saatlik süre içinde gerçekleflti¤i varsay›lm›fl-
t›r. Yani, afl›r› yükleme yap›ld›ktan sonra konsantrasyondaki ilk de¤iflimin, Döngü-1’in sonunda
(Döngü-2’nin girifli) 1. saatin sonunda, Döngü-2’nin sonunda (Döngü-3’ün girifli) 2. saatin sonun-
da, Döngü-3’ün ç›k›fl›nda ise 3. saatin sonunda oluflaca¤› varsay›lm›flt›r. Dolay›s›yla, Döngü-1 de-
ki konsantrasyon 1.saatten itibaren de¤iflmeye bafllarken, Döngü-2 de ilk 2 saat, ard›fl›k döngü-
lerde de birer saat arayla camdaki bafllang›ç konsantrasyon de¤erinin (Cib) de¤iflmedi¤i kabul edil-
mifltir. Gerek döngülerin saat baz›ndaki bu özellikleri, gerekse iflletme kolayl›¤› bak›m›ndan da,
zaman ad›m›, ∆t=1 saat olarak al›nm›flt›r. Di¤er taraftan, afl›r› yükleme uygulamas›n›n süresi de
renk geçifli için önemli parametrelerden birisidir. Afl›r› yükleme konsantrasyonu, önceden belirle-
nen yükleme süresince (ys) uygulanmakta, bu sürenin sonunda afl›r› yüklemenin kesilip, daha son-
raki tüm zamanlarda sabit olarak, ulafl›lmas› gereken hedef konsantrasyon (Ch) de¤eri kullan›l-
maktad›r. Eflitlik-8’in sa¤ taraf›nda görüldü¤ü gibi, herhangi bir t zamanda AY (veya hedef de¤er-
Ch), bir önceki zamandaki konsantrasyon de¤erine eflit oldu¤u zaman, t zaman›ndaki konsant-
rasyon de¤eri ile bir önceki zamandaki konsantrasyon de¤eri birbirine eflit duruma gelmektedir.
Yani, bu t zaman›ndan sonra, konsantrasyonda herhangi bir de¤ifliklik olmamakta ve hedef kon-
santrasyon de¤erine ulafl›lmaktad›r.

3.  TR-1 F›r›n›nda Renk Geçifl Program›

Yukar›da anlat›lan bilgiler ›fl›¤›nda ve önceki bölümde anlat›lan ard›fl›k ad›ml› F reaksiyon e¤risi ya-
z›l›m›yla, TR-1 f›r›n›nda renk geçiflleri gerçeklefltirilmifltir.

2000 y›l›ndan önce TR-1 f›r›n›nda gerçeklefltirilen renk geçifllerinde ve üretim süresince camda
özellikle optik inhomojenite (ream) ve tafl bazl› (dü¤me, AZS, segregasyon, nefelin mullit gibi) ha-
talar nedeniyle güçlüklerle karfl›lafl›lm›fl, rand›manlar düflmüfl, at›l durumdaki cam k›r›¤› miktar›
artm›flt›r. ‹flletme koflullar› aç›s›ndan dikkat gerektiren, demirle renklendirilmifl indirgen camlarda
rand›man›n yükseltilmesi amac›yla 2000 y›l›n›n ilk yar›s›nda f›r›nda ve ard›ndan renk geçifl operas-
yonlar›nda modifikasyonlar yap›lm›fl, ergitme bölgesinde cam›n daha s›cak ve s›cakl›¤›n da homo-
jen olmas› sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu çal›flmalar s›ras›nda fiiflecam’›n deneyimli kadrosu yan›s›ra
yabanc› bir dan›flmandan da destek al›nm›flt›r. 

Nisan 2001’de gerçeklefltirilen renksiz camdan yeflil  renge geçifli, May›s ay›nda ilk kez gerçeklefl-
tirilen yeflil + (ara yeflil) geçifli izlemifltir. Yeflil + ürün al›m›ndan k›sa süre sonra elde olmayan ne-
denlerle sat›labilir cam al›m› durdurulmufl, yaklafl›k 20 gün sonra tekrar ürün al›m› gerçeklefltiril-
mifltir. Sat›labilir cam al›namayan bu süre içerisinde float f›r›nlar›nda kullan›lan cam k›r›¤› oran› ka-
demeli olarak %96’ya kadar ç›km›fl, daha sonra yine kademeli olarak %40’a inilmifltir. Ancak,
sözkonusu dönemde ürün al›namad›¤› için cam›n kalitesi de¤erlendirilememifltir.

Renkli cam kampanyalar›nda gerek geçmifl deneyimler ve yabanc› dan›flmanlar›n görüflleri, gerek-
se literatür bilgileri ›fl›¤›nda float cam f›r›nlar›nda kullan›lan cam k›r›¤› seviyesi maksimum %38
olarak gerçeklefltirilmifltir. %40 seviyesinin renkli camda s›n›r de¤er oldu¤u, bu seviyenin üzerine
ç›k›lmas› durumunda cam k›r›¤›n›n miktar›, kimyasal kompozisyonu, rutubet miktar›, boyutlar› ve
kal›nl›¤›n›n önem kazanmas› ve herbirinin hata kayna¤› olabilece¤i düflüncesi yan›s›ra harman sis-
teminin cam k›r›¤›n›n harman üzerine homojen seriminin yüksek cam k›r›¤› oran›na uygun olma-
mas› nedenleriyle 2002 renkli cam kampanyalar›na kadar bu oran›n üzerine ç›k›lmam›flt›r. 
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Ancak, renk geçifli ve üretim problemleri nedeniyle oluflan bu cam k›r›klar›n›n de¤erlendirilmesi
amac›yla 2002 y›l› yeflil renkli cam kampanyalar›nda yüksek oranda (%50-67 aras›) cam k›r›¤› kul-
lan›lm›flt›r. 

Bu amaçla, harman kompozisyonu, cam k›r›¤› tart›m ve serim yöntemi ve f›r›n iflletme paramet-
relerinde de¤ifliklikler yap›lm›fl; üretim koflullar›, renk parametreleri ve optik performans ile kim-
yasal analizler hassasl›kla izlenmifl, s›k› kontrollerle üretim problemsiz gerçeklefltirilmifltir.

4. Yüksek Oranda Cam K›r›¤› Kullan›m›

4.1 Neden ?

Önceki bölümlerde söz edildi¤i gibi, renk geçifli ve üretim problemleri nedeniyle renkli cam kam-
panyalar›nda yukar›da belirtilen çekinceler sonucu cam k›r›¤› kullan›m oran›nda %40’›n üzerine
ç›k›lmam›flt›r. Yeflil renkli cam k›r›klar›n›n tüketilmesine yönelik son y›llarda yap›lan çal›flmalar art-
m›fl olmas›na karfl›n, en yüksek tüketimin oldu¤u cam ambalaj üretiminde ürün spesifikasyonunu
rahats›z etmeyecek oran›n düflüklü¤ü yan›s›ra  f›r›n kapasitelerinin float cama göre düflük olmas›
ile kullan›m miktar›n›n azl›¤› bu cam k›r›klar›n›n tüketiminin s›n›rl› olmas›na neden olmufltur.
Renkli cam k›r›klar›n›n renksiz float cam üretiminde kullan›m›nda da renk ve optik performans aç›-
s›ndan k›s›tlamalar vard›r. Bu nedenle, sözkonusu cam k›r›klar›n›n tüketimi yavafl olmakta, her
renk geçiflinden sonra da renkli cam k›r›¤› miktar› artmaktad›r. 

Bu cam k›r›klar›n›n tüketilip harman maliyeti ve enerji tasarrufu olarak verime dönüfltürülmesi
amac›yla TR-1 f›r›n›nda May›s 2002’de bafllayan renksizden yeflil renge geçifl ve üretimin ard›ndan
s›ras›yla gerçeklefltirilen yeflil ++ ve yeflil + renk geçiflleri ve kampanyalar›nda kullan›lacak cam k›-
r›¤› oran› en az %50 olacak flekilde ve gerekli f›r›n operasyon ve iflletme koflullar› sa¤lanarak renk
geçifli ve üretim gerçeklefltirilmifltir.

4.1.1 Cam K›r›¤›n›n Getirisi-Götürüsü

Cam üretimde vazgeçilmez kaynaklardan biri cam k›r›¤›d›r. Kullan›m amac› ve tüketim flekli nede-
niyle en çok geri dönüflümün gerçekleflti¤i cam türü olan ambalajda %100 cam k›r›¤› kullan›la-
rak cam üretimi yap›ld›¤› bilinmektedir. Float camlar›n kullan›m sürelerinin uzun olmas› yan›s›ra
elde edilen cam k›r›¤›n›n (kesme kay›plar› ve kalite kontrol s›ras›nda reddedilen camlar d›fl›nda ge-
ri dönüflüm yoktur) düflük oranda olmas› nedeniyle float f›r›nlar›nda cam k›r›¤› kullan›m oran› en
fazla %40 civar›nda olabilmektedir.

Cam k›r›¤›, cam›n ergimesi aflamas›nda ergimeyi kolaylaflt›ran, kimyasal dönüflümü tamamlanm›fl
homojen bir birleflimdir. Bu nedenlerle ticari cam üretiminde belirli bir oran›n üzerinde kullan›m›
tercih edilir.

Ancak, cam k›r›¤› kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken, problem potansiyeli olan konular da göz
ard› edilmemelidir. Bunlar özetle

• Kimyasal kompozisyonunun bilinmesi
• Kimyasal kompozisyondaki saç›lmalar›n (maksimum, minimum ve ortalama de¤erlerin) veya ka-

rarl›l›¤›n bilinmesi
• Kirlili¤in (organik ve inorganik) olmamas›
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• F›r›n içerisindeki cama göre redoksunun bilinmesi ve harman redoksu hesaplan›rken dikkate
al›nmas› 

• Cam k›r›klar› aras›nda hava olaca¤› dikkate al›narak, bu havan›n cam›n oksidanl›¤›na etkisinin
göz önünde bulundurulmas›,

• Cam k›r›¤›n›n haz›rlanmas›  sürecinde karfl›lafl›labilecek zorluklar›n(çok ince tanelerin nemle
agglomerasyonu ile oluflan kütleler ve cam k›r›lmadan önce k›r›lmak üzere atmosfer koflullar›na
aç›k olarak paketler halinde stoklanan camlar›n korozyon nedeniyle yap›fl›p büyükçe kütleler
oluflturmas›n›n) bilinmesi

• Cam k›r›¤› tane boyutu ve da¤›l›m›n›n bilinmesi,
• Cam k›r›klar› aras›ndaki havan›n hava kapan›m› habbesi oluflturma potansiyeli oldu¤unun göz

önünde bulundurulmas› 

olarak s›ralanabilir.

4.2 Ön Haz›rl›k

Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya fabrikas›nda 1999 y›l›ndan itibaren gerçeklefltirilen renk geçiflleri
ve üretim kay›plar› nedeniyle üretime kat›lmayan cam k›r›klar›, içerdikleri renk verici oksitlere gö-
re s›n›fland›r›larak, -plaka fleklinde saklan›yorsa- kullan›m s›ras›na göre k›r›l›p kullan›ma haz›r du-
ruma getirilmifllerdir.

Renk geçiflinden yaklafl›k 1 gün önce bafllayarak dinlendirme havuzu cam s›cakl›¤› kademeli ola-
rak 60-65°C  yükseltilmifl, ergitme havuzunda elektrik takviye sistemi devreye al›nm›flt›r. 

F›r›n ve dinlendirme havuzunda s›cakl›k kay›p h›z›n› azaltmak amac›yla izolasyon panelleri ve bat-
taniyeler kullan›lm›fl, cam içeri¤indeki demir oksit (özellikle Fe2+ iyonu) oran›n›n art›fl›na (daha ko-
yu renklere geçifllere) ba¤l› olarak izolasyon miktar› a¤›rlaflt›r›lm›flt›r.

Tüm f›r›n s›cakl›klar› ve iflletme parametreleri yak›ndan kontrol edilerek izlenmifl, ve kararl›l›¤›n ko-
runmas› sa¤lanm›flt›r.

4.2.1. Cam K›r›¤› Serim Yöntemi

Cam k›r›¤› tart›m kilosu ve harman katsay›s›, cam k›r›¤› kullan›m oran›n›n %40’›n üzerine ç›kma-
s› durumunda, harman üzerine homojen serim olana¤› vermedi¤inden; renksiz cam üretimi s›ra-
s›nda bu sorunu aflmak amac›yla besleme ve kalite problemlerine yönelik denemeler yap›lm›flt›r.

Yüksek (>%40) cam k›r›¤› kullan›m›nda, tart›lmas› gereken cam k›r›¤› miktar›n›n yar›s› harman
üzerine, di¤er yar›s› harman besleme bunkerine eflit serim ve tart›m fleklinde yap›lmaktad›r. Bu ifl-
lemlerin gerçekleflebilmesi için gereken program, PLC yard›m›yla otomatik serime olanak verecek
flekilde, flirket içinde gelifltirilmifltir.

4.3 Renk Geçifli

TR-1 f›r›n›nda daha önce yap›lan renk geçifllerinden edinilen deneyimler, renk geçifli matematik-
sel modeli, geçifl süresince uygulanacak operasyonlar ve kullan›lacak cam k›r›¤› kompozisyonu ve
miktar› dikkate al›narak gerçeklefltirilen renk geçiflleri, K1 ürün rand›man› aç›s›ndan bu kampan-
yadan önceki, rand›man aç›s›ndan en iyi ve kararl› kampanya olan 2001 y›l› son (3.) kampanyaya
göre,

17. CAM PROBLEMLER‹ SEMPOZYUMU - 35 -



Yeflil camda : 10 saat
Yeflil ++ camda :   3 saat,

erken olarak tamamlanm›flt›r.

Yeflil + camda ise ilk kez yeflil ++ camdan yeflil + cama geçilmesi nedeniyle renk geçifl süresinde
karfl›laflt›rma yap›lamam›flt›r. 

Bu bildiride yeralan tüm de¤erlendirmeler TR-1 f›r›n› 2002 y›l› ilk kampanyas› ile 2001 y›l› 3.renk
kampanyas›n›n karfl›laflt›rmal› de¤erlendirmesidir.

2002 y›l› renk geçifllerinin önceki kampanyalardan fark› afla¤›da aç›klamal› olarak s›ralanm›flt›r.

Bu kampanyan›n önceki kampanyalara göre en büyük fark› yüksek oranda cam k›r›¤› kullan›m›
yan›s›ra f›r›n s›cakl›klar›nda yüksek çal›fl›lmas›d›r.

4.3.1. Cam K›r›¤› Kullan›m›

Renk geçiflleri süresince cam k›r›¤› kullan›m› 

Renksizden Yeflile geçiflte : %50
Yeflilden Yeflil ++ geçiflte : %52
Yeflil ++’dan Yeflil + geçiflinde: %50

olarak uygulanm›flt›r. Bu geçifllerde düflük demirli (yeflil renkli camdan renksiz cama ve renksizden
yeflil renkli cama geçifl) camdan yüksek demir içeren (yeflil ++) camlara kadar de¤iflken kompozis-
yonlarda cam k›r›klar› kullan›lm›flt›r. 

2002 y›l›nda gerçeklefltirilen renk geçifllerinde kullan›lan cam k›r›klar›n›n kullan›m süreleri, Fe2O3

içerikleri ve miktarlar› EK-1’de verilmifltir.

4.3.2. F›r›n Operasyonlar› ve ‹flletme Koflullar›

F›r›n operasyonlar›nda referans al›nan 2001 y›l› renk geçifllerinde izlenen yol takip edilmifl, renk
geçiflinin bafllad›¤› (renk dönüflümü yap›lan ürünün son al›nd›¤›) saat baz al›narak f›r›n operasyon-
lar› 2001-3. renk geçiflleriyle efl zamanl› olarak gerçeklefltirilmifltir.

F›r›n operasyonlar› ve iflletme parametrelerinden

• boyun so¤utucunun seviyesi ve operasyon zamanlamas›
• elektrik takviye ile f›r›na verilen enerji da¤›l›m› ve miktar›
• bubbler seviyesi ve miktar›
• ikinci boyun so¤utucunun (submerged cooler) seviyesi ve operasyon zamanlamas›
• yak›t da¤›l›m›
• kar›flt›r›c›lar›n operasyon zamanlamas›
• dinlendirme beklerinin devreye al›nma zamanlamas› ve yak›t da¤›l›m›

yap›lan f›r›n matematiksel model çal›flmalar› ve deneyimlerle edinilen kriterler yard›m›yla belirlenmifltir. 
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Renk geçiflleri süresince 4. optik s›cakl›¤›, ergitme havuzu (E/H) ç›k›fl› (T5) ve dinlendirme havuzu
(D/H) ç›k›fl› (T7) taban s›cakl›klar› ile E/H ve D/H cam s›cakl›klar›n›n renksizden yeflile ve yeflilden
yeflil ++ renge geçiflte izledi¤i yol afla¤›da yeralan grafiklerde verilmektedir.

fiekil 2.a) Renksizden yeflil renge geçiflte T5 ve T7 taban s›cakl›klar›ndaki de¤iflim

fiekil 2.b) Renksizden yeflil renge geçiflte E/H ve D/H cam s›cakl›klar›ndaki de¤iflim
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fiekil 3.a) Yeflilden yeflil ++ renge geçiflte optik 4 s›cakl›klar›ndaki de¤iflim

fiekil 3.b) Yeflilden yeflil ++ renge geçiflte T5 ve T7 taban s›cakl›klar›ndaki de¤iflim

fiekil 3.c) Yeflilden yeflil ++ renge geçiflte E/H ve D/H cam s›cakl›klar›ndaki de¤iflim
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Yukar›da yeralan grafiklerde bulunan s›cakl›klar f›r›n iflletmesi aç›s›ndan kritik s›cakl›klar olup
renk geçiflleri ve üretim süresince yak›ndan takip edilerek gerekti¤inde operasyonlarla kontrolü
sa¤lanm›flt›r.

4.3.3. Renk Katk› Maddeleri ve Cam Kompozisyonu

2002 y›l› renk geçifllerinde cam k›r›¤› oran›n›n yüksek olmas› nedeniyle camda kullan›lan sodyum
sülfat ve kömür miktarlar›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Cam k›r›¤›ndan cama gelen SO3, harman-
dan cama gelen SO3 miktar›ndan daha düflük seviyede kalaca¤› ve bunun sonucunda afinasyona
yeterli olamayaca¤› bilgisi yan›s›ra, tafl kökenli olas› hatalar›n oluflumunu önlemek amac›yla cam
k›r›¤› yüzdesindeki 15 puanl›k art›fl dikkate al›narak, kg cam için sodyum sülfat kullan›m›nda
%15’lik art›fl uygulanm›flt›r.

Yine, cam k›r›¤› kullan›m oran›n›n yüksekli¤i ve kullan›lan cam›n içerdi¤i Fe2O3 miktar›na göre har-
man redoksunda daha önce belirlenen de¤erlere ulafl›labilmesi için indirgen malzeme olarak kul-
lan›lan kömür miktar›nda da ayarlamalar yap›lm›flt›r. Teorik olarak, cam k›r›¤›n›n Fe2O3 içeri¤i art-
t›kça harmandan tart›lan hematit miktar›n›n azalmas›yla harman redoksunun daha indirgene kay-
mas› beklenmifl, ancak, teorik ile pratik sonuçlar aras›nda fark oldu¤u görülmüfl ve deneyimler ›fl›-
¤›nda, farkl› Fe2O3 içeren camk›r›klar› kullan›m›nda de¤iflken indirgen malzeme miktar› belirlen-
mifltir. Bununla birlikte, kampanya süresi uzad›kça harmanda de¤ifliklik olmasa bile, f›r›n koflulla-
r›n›n oksidana do¤ru kaymas› deneyimlerle bilinmektedir. Bu nedenle, f›r›n redoksunu sabit tut-
mak için kampanyan›n bafllang›c›nda kullan›lan indirgen malzeme miktar›nda kampanya sonuna
do¤ru art›fl yap›lmas› gereklili¤i ve art›fl miktar› yine deneyimlerle belirlenmifltir.

4.4  Üretim

Günde 500-550 ton renkli cam üretilen TR-1 f›r›n›nda renk geçifl sürelerinin k›salt›lmas›, üretim
kayb›n›n azalmas› yan›s›ra baflar›l› geçifl sonras› f›r›n›n kararl›l›¤›n›n uzun süre istenen düzeyde kal-
mas› sonucunu da beraberinde getirmifltir. Rand›man aç›s›ndan geçiflin baflar›s›yla paralellik gös-
teren üretimde %67’lere kadar ç›k›lan cam k›r›¤›n›n de¤iflken kompozisyonuna karfl›n renk ve op-
tik performansta olabildi¤ince kararl› renk alanlar›nda çal›fl›lm›fl, cam›n üretimi ve flekillendirilme-
si aflamalar›nda problemle karfl›lafl›lmam›flt›r.

fiekil 4.a) TR-1 f›r›n› yeflil renkli cam üretim alan›n›n C.I.E. renk diyagram›nda gösterimi (2001.3 ve 2002.1 kam-

panyalar)
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Tablo 2.a): TR-1 yeflil renkli cam üretiminde optik performans de¤erleri (6 mm standart kal›nl›¤a göre)

Yeflil %τv %τe

Ekim 2001 73.83 - 72.53  (73.13) 43.50 - 43.10

May›s 2002 73.67 - 72.10 (72.92) 44.20 - 42.60

Olmas› gereken 73±1 44±1

Yeflil ++ renkli cam üretim renk alanlar›n›n C.I.E. renk diyagram›ndaki konumlar› ile optik perfor-
mans de¤erleri afla¤›da yeralan grafik ve tabloda gösterilmifltir.

fiekil 4.b) TR-1 f›r›n› yeflil ++ renkli cam üretim alanlar›n›n C.I.E. renk diyagram›ndaki konumlar› (2001.3 ve

2002.1 kampanyalar)

Tablo 2.b): TR-1 yeflil ++ renkli cam üretiminde optik performans de¤erleri (3.2 mm standart kal›nl›¤a göre).

Yeflil ++ %τv %τe

Aral›k 2001 71.48 - 70.50  (71.20) 42.20 - 41.90

Temmuz 2002 71.92 - 70.49  (71.11) 41.40 - 41.10

Olmas› gereken > 70  (72±1) ≤ 45

Üretim süresince etkili olan parametreler ve bunlara iliflkin de¤erlendirmeler afla¤›da s›ralanm›flt›r:

4.4.1 Cam K›r›¤› Kullan›m›

Renkli cam üretimi süresince cam k›r›¤› kullan›m oranlar› afla¤›daki tabloda verilmifltir:

Tablo 3: Yeflil + için 2001.2, yeflil ve yeflil ++ için 2001.3 kampanyalar› ile tüm yeflil renkler için 2002.1 kampan-

yalar›nda gerçeklefltirilen renkli cam üretimleri süresince kullan›lan cam k›r›¤› oranlar› (% olarak)

2002.1 kampanyas› 2001 kampanyalar›

Cam rengi En fazla En az En fazla/En az

Yeflil 52 50 35

Yeflil + 50 50 35

Yeflil ++ 67 52 35
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Cam k›r›¤› kullan›m oran› fark›n›n en belirgin oldu¤u yeflil ++ kampanyas›nda cam k›r›¤›nda ya-
p›lan de¤ifliklikler afla¤›daki grafikte (flekil 5) verilmifltir. 

fiekil 5: Yeflil ++ renkli üretim süresince cam k›r›¤› kullan›m oranlar›nda de¤iflim

2002.1 kampanyas›nda kullan›lan cam k›r›klar›n›n Fe2O3 içerikleri (en fazla, en az ve ortalama ola-
rak), kullan›m oran› ve miktarlar› EK-1’de yer almaktad›r. Kullan›lan cam k›r›¤› oran›n›n yükseltil-
mesi ya da düflürülmesiyle eflzamanl› olarak cam harman›nda kullan›lan sodyum sülfat miktarla-
r›nda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Ayn› flekilde, cam k›r›¤›n›n Fe2O3 içeri¤ine göre harmandan verilen
Fe2O3 ve cam›n rengi yan›s›ra optik özelliklerini de belirleyen, indirgen madde olarak kullan›lan
kömür miktar›nda da gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r. 

4.4.2. F›r›n Operasyonlar› ve ‹flletme Koflullar›

Üretim parametrelerinin kontrolü bak›m›ndan dikkat gerektiren, üretimi zorlay›c› kriterlere sahip,
yüksek Fe2O3 içeren (%0.6-1.1 Fe2O3) camlar› geleneksel float f›r›nlar›nda çok uzun süre üretebil-
mek proses gere¤i zordur. Cam f›r›n›nda Fe2+ iyonu konsantrasyonunun artmas› sonucu taban s›-
cakl›klar›n›n düflmesi kristallenme oluflumu olas›l›¤›n› artt›rmakta, bu da özellikle banyoya giriflte
ve cam›n flekillendirmesi s›ras›nda probleme neden olabilmekte, ayr›ca ürünün kopmas› (shut-
down) riskini yükseltmektedir. Bu nedenle özellikle taban s›cakl›klar› yak›ndan takip edilerek s›-
cakl›klar›n fazlaca düflmemesi sa¤lanmal›d›r. 

Rand›manlar›n yüksek oldu¤u 2001.3.  ile 2002.1. kampanyalar›nda sat›labilir ürün al›nan süre-
lerde f›r›n s›cakl›klar›ndaki de¤iflim afla¤›daki grafiklerde gösterilmifltir.
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fiekil 6.a) Yeflil renkli üretim süresince 4.optik s›cakl›k de¤erleri

fiekil 6.b) Yeflil renkli üretim süresince T5 ve T7  s›cakl›klar›ndaki de¤iflim

fiekil 6.c) Yeflil renkli üretim süresince E/H ve D/H cam optik s›cakl›klar›ndaki de¤iflim
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1442

1444

süre, gün

s›
ca

kl
›k

, C

1155
1157
1159
1161
1163
1165
1167
1169
1171
1173
1175

Ekim.01 E/H cam May›s.02 E/H cam

Ekim.01 D/H cam May›s.02 D/H cam

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65



fiekil 7.a) Yeflil ++ üretim süresince optik 4 s›cakl›k de¤erleri

fiekil 7.b) Yeflil++ renkli üretim süresince T5 ve T7  s›cakl›klar›ndaki de¤iflim

fiekil 7.c) Yeflil++ renkli üretim süresince E/H ve D/H cam s›cakl›klar›ndaki de¤iflim
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Yeflil ++ Üretimde
4.Optik s›cakl›klar›

1590

1595

1600

1605

süre, saat

s›
ca

kl
›k

, C

Aral›k.01 Temmuz.02

7 15 39 63 87 111 135 159 183 207 231 255 279 303 327 351 359

Yeflil ++ Üretimde
T5 ve T7 S›cakl›klar›

1050

1052

1054

1056

1058

1060

1062

1064

1066

1068

süre, saat

s›
ca

kl
›k

, C

865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920

Aral›k.01 T5 Temmuz.02 T5

Aral›k.01 T7 Temmuz.02 T7

7 15 39 63 87 111 135 159 183 207 231 255 279 303 327 351 359

Yeflil ++ Üretimde
E/H ve D/H cam s›cakl›klar›

1420

1425

1430

1435

1440

1445

1450

süre, saat

s›
ca

kl
›k

, C

1172
1173

1174
1175

1176
1177

1178
1179

1180
1181

Aral›k.01 E/H cam Temmuz.02 E/H cam

Aral›k.01 D/H cam Temmuz.02 D/H cam

7 15 39 63 87 111 135 159 183 207 231 255 279 303 327 351 359



Daha önce TR-1 f›r›n›nda gerçeklefltirilen yeflil renkli kampanyalardan farkl› olarak, gerek yüksek
cam k›r›¤› kullan›m› gerekse f›r›n s›cakl›klar›n›n yüksek çal›fl›lmas› sonucu hata yo¤unluklar› düflük
seviyelerde olmufl, rand›manlar afla¤›da yeralan Tablo 4’de verildi¤i gibi, büyük oranda artm›flt›r.  

Tablo 4: Yeflil renkli kampanya rand›manlar›

Renk Yeflil Yeflil + Yeflil ++

Kampanya 2001.3 2002.1 2001.2 2002.1 2001.3 2002.1

Rand›man 75.2 82.6 - 85.1 73 84.5

Yeflil + renkli cam›n ilk (2001.2) kampanyas›nda yaklafl›k 20 gün sat›labilir ürün al›namad›¤› ve
f›r›n kararl›l›¤› elde olmayan nedenlerle tam olarak korunamad›¤› için bu kampanya rand›man
aç›s›ndan de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r.

5. De¤erlendirme

Bu y›l içerisinde gerçeklefltirilen renk geçifllerinde oldu¤u gibi üretim süresince de hata yo¤unlu¤u
düflük seviyede olmufl, cam kalitesi ve rand›manlar TR-1 f›r›n›nda üretilen yeflil renkli cam kam-
panyalar› içerisinde en üst de¤erlere ulaflm›flt›r. 

TR-1 f›r›n›nda 2002 y›l› May›s ay› ortas›nda bafllay›p A¤ustos ay› ortas›nda son bulan renkli cam
kampanyalar›n›n daha önce yine ayn› f›r›nda gerçeklefltirilen kampanyalara göre farklar› afla¤›da
s›ralanm›flt›r:

• F›r›n iflletme koflullar› çok yak›n takip edilerek olabildi¤ince kararl›l›k sa¤lanm›flt›r.

• Harman ile f›r›nda gerçeklefltirilen operasyonlar ve bunlar›n zamanlamalar›n›n uygun olmas›yla
renk geçifl süreleri k›salm›fl, üretim rand›manlar› yüksek olmufltur.

• Farkl› Fe2O3 içeren ve %50-67 aras›nda de¤iflen oranda cam k›r›klar› kullan›larak üretime kat›l-
m›fl, sözkonusu cam k›r›klar›n›n (at›l durumdan kullan›labilir cam üretilmesiyle) stok maliyeti
azalt›larak gerek çevresel gerekse estetik aç›dan temizlik sa¤lanarak yarar edinilmifltir.

• Hatalar ve sürekli hatalar azalm›fl, bunun yan›s›ra hata türünde tafl bazl› hata miktarlar› ve oran-
lar› da düflük seviyelerde kalm›flt›r. Bununla birlikte, kristal bazl› hatalar›n azalmas› nedeniyle
üretimin kesilmesi (shut-down) riskinin azalmas› ve üretimde süreklili¤in sa¤lanmas›yla iflletme
güvenli¤i artm›flt›r.

• Harman maliyetinden $439.000 tasarruf sa¤lanm›flt›r (cam k›r›¤› kullan›m oran›n›n%35’den
%50-67’lere ç›kmas› nedeniyle oluflan fark). 

• Çok farkl› Fe2O3 içeren camlar›n kullan›lmas› nedeniyle yeflil camlar için önemli olan, istenilen
renk ve optik performans›n sa¤lanmas› ve korunmas› için üretim süresince harmana (özellikle
hematit ve kömür miktarlar›na) sürekli müdahale edilmesi gerekmifltir. Çok zor olan kararlar
teorik bilgiler ve deneyimler ›fl›¤›nda verilerek istenilen özellikte camlar üretilmifltir.

Kaynaklar

1. Cam Araflt›rma Merkezi, Trakya Cam Sanayii A.fi.TR-3 F›r›n›nda Füme Renkli Cam Kampanyas›,
Mavi Rapor, Haziran 2001, rapor no:578, sayfa 11-20.

17. CAM PROBLEMLER‹ SEMPOZYUMU - 44 -



Teflekkür

Bu çal›flma süresince destek ve yard›mlar›n› esirgemeyen Sn.Ahmet Turan Öner, Sn.fievket Asil-
kazanc›, Sn.Erkan Hepflen, Sn.Nevin Belen, Sn.Hande Sengel, Sn.Lale Önsel ve Sn.Akif Özcan ile
haz›rlad›klar› yaz›l›mla renk geçifl program›n›n k›sa sürede hesaplanmas›n› sa¤layan Sn.Fehiman
Akmaz ve Sn.Mustafa Oran’a teflekkürlerimizi sunar›z.

Ek
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07.05.2002
09.05.2002
11.05.2002
13.05.2002
15.05.2002
19.05.2002
20.05.2002
20.05.2002
21.05.2002
25.05.2002
27.05.2002
28.05.2002
28.05.2002
29.05.2002
01.06.2002
02.06.2002
03.06.2002
03.06.2002
03.06.2002
06.06.2002
07.06.2002
07.06.2002
09.06.2002
11.06.2002
12.06.2002
13.06.2002
14.06.2002
15.06.2002
16.06.2002
17.06.2002
19.06.2002
19.06.2002
20.06.2002
21.06.2002
21.06.2002
23.06.2002
24.06.2002
27.06.2002
05.07.2002
06.07.2002
07.07.2002
09.07.2002
10.07.2002
10.07.2002
11.07.2002
13.07.2002
16.07.2002
18.07.2002
20.07.2002
22.07.2002
24.07.2002
28.07.2002
31.07.2002
01.08.2002
02.08.2002
04.08.2002
05.08.2002
05.08.2002
07.08.2002
07.08.2002
07.08.2002
08.08.2002
08.08.2002
10.08.2002
12.08.2002
13.08.2002
18.08.2002

20:00
8:00
7:00
7:00
7:00
22:00
13:00
21:00
20:00
7:00
5:00
9:00
13:00
20:00
1:00
0:00
0:00
12:00
16:00
18:00
0:00
17:00
17:00
16:00
15:00
12:00
18:00
11:00
6:00
7:00
11:00
17:00
17:00
0:00
18:00
1:00
17:00
13:00
18:00
22:00
12:00
12:00
9:00
12:00
12:00
21:00
20:00
9:00
1:00
1:00
5:00
18:00
11:00
2:00
9:00
19:00
14:00
17:00
3:00
12:00
22:00
9:00
23:00
4:00
20:00
12:00
22:00

0,493 VE HEDEF: 0,600
0,493
0,755
0,618
0,622
0,899

HEDEF:0,610
0,678 ve HEDEF:0,620

0,844
1,116
1,106

HEDEF:0,630
TONAJ DÜfiÜRÜLDÜ

0,744
0,615 VE HEDEF:0,615

HEDEF:0,610
HEDEF:0,600

TONAJ DÜfiÜRÜLDÜ
HEDEF:0,595

0,615
HEDEF:0,605

0,610 VE HEDEF 0,600
0,616 VE HEDEF 0,590
0,877 VE HEDEF 0,605
0,877 VE HEDEF 0,610
1,154 VE HEDEF 0,622
1,077 VE HEDEF 0,615
1,154 VE HEDEF 0,640
1,077 VE HEDEF 0,620
0,960 VE HEDEF 0,620
0,960 VE HEDEF 0,620
0,960 VE HEDEF 0,610
0,960 VE HEDEF 0,600
0,612 VE HEDEF 0,600
0,612 VE HEDEF 0,590
0,612 VE HEDEF 0,585
0,612 VE HEDEF 0,595
0,625 VE HEDEF 0,595
0,163 VE HEDEF 0,590
0,163 VE HEDEF 0,575
0,460 VE HEDEF 0,590
0,460 VE HEDEF 0,595
0,595 VE HEDEF 0,595
0,605 VE HEDEF 0,595
0,615 VE HEDEF 0,595
0,615 VE HEDEF 0,605
1,113 VE HEDEF: 1,4
1,113 VE HEDEF: 1,06
0,857 VE HEDEF: 1,06
1,08 VE HEDEF: 1,06
1,1 VE HEDEF: 1,04

1,012 VE HEDEF: 1,04
1,012 VE HEDEF: 1,04
1,08 VE HEDEF: 1,02
1,08 VE HEDEF: 1,02
0,625 VE HEDEF: 1,02
0,625 VE HEDEF: 1,02
0,625 VE HEDEF: 1,04
0,841 VE HEDEF: 1,02
0,841 VE HEDEF: 1,02
0,100 VE HEDEF: 0,880
0,841 VE HEDEF: 0,880
1,074 VE HEDEF: 0,880
0,915 VE HEDEF: 0,880
0,900 VE HEDEF: 0,880
0,900 VE HEDEF: 0,870
0,100 VE HEDEF: 0,100

0.601
0.601
0.860

0.694

1.123
1.120

1.168
1.108
1.168
1.108

1.102
1.102

0.249
0.249
0.649

0.646

1.108
1.089

1.146
1.043
1.146
1.043
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232
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50
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52
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67
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525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

TAR‹H
Tüm de¤iflimlerin
uygulama saati

Cam k›r›¤›ndaki
ortalama  % Fe203 maksimum minimum

Cam k›r›¤›
miktar›,ton

% Cam
k›r›¤›

F›r›n
tonaj›



Dr. Hakan Sesigür
TfiCFAfi, Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Kemal Özkan
Anadolu Cam Sanayii A.fi. Mersin Fabrikas›

Korozyon malzemenin fiziksel ve/veya kimyasal etkiler at›nda bozulmas› anlam›na gelmekte olup
bu nedenle yaflanan kay›plar GSMH’ m›z›n % 4.5’ine tekabül etmektedir. Gerek uygun malzeme
seçimi ve gerekse çeflitli korunma yöntemlerinin uygulanmas› ile ülkemizde önlenebilir korozyon
2.5 milyar $ mertebesindedir. Cam ambalaj ve cam ev eflyas› üretim prosesinin çeflitli aflamalar›n-
da kullan›lan metal malzemeler de korozyon nedeni ile bozulmaya u¤ramaktad›r. Ancak burada
kay›p korozyona u¤rayan malzeme ile s›n›rl› kalmay›p üretilen cam ürüne de yans›maktad›r.  

Cam  ambalaj üretimimizde, kal›p kaynakl› sorunlar nedeni ile y›llard›r yaflanan rand›man kay›p-
lar›n› minimuma indirmek cam kal›plar›n›n yüzey kalitelerini ve çal›flma sürelerini artt›rmak amac›
ile Cam Araflt›rma Merkezi taraf›ndan “Cam Kal›p ve Metal Malzeme Yüzey ‹yilefltirme Projesi”
bafll›kl› bir T‹DEB Projesi yürütülmüfltür.  Bu çal›flma s›ras›nda elde edilen bulgular zaman zaman
kal›p d›fl› malzemelerde ve Cam  Ev Eflyas› Grubuna ait iflletmelerimizde de denenmifl ve baflar›l›
sonuçlar al›nm›flt›r.

Yap›lan çal›flmalar sonucunda;

• IS makinelerinde kullan›lan makaslarda 4 kata kadar ömür at›fl›,
• NNPB ebiflörlerinde 2 kat›na kadar ömür art›fl› ve H46 kaplamas›z çal›flma,
• Harman mikseri pabuçlar›na 10-12 kat ömür art›fl›,
• Özellikle el imalat› prestij ürünlerinde yüzey kalitesi art›fl›,
• IS kal›plar›nda “kar›ncalanma” ve “bal pete¤i görünüm” problemlerinin çözümü,
• NNPB mastörlerde % 60’ a varabilecek tasarruf sa¤lanmas› (çal›flma devam etmektedir),

gibi önemli maliyet düflürücü ve kalite artt›r›c› sonuçlar elde edilmifltir.  

Bu bildiride yukar›da özetlenen çal›flmalar ile birlikte elde edilen bulgular ›fl›¤›nda Anadolu Cam
Sanayii A.fi. Mersin Fabrikas›nda ebiflör kaplamalar› ve NNPB mastörleri konular›nda gerçeklefl-
tirilen çal›flmalar ve sonuçlar› aktar›lacakt›r.

- G‹ZL‹L‹⁄‹ NEDEN‹YLE YAYIMLANMAMIfiTIR. -
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CAM fiEK‹LLEND‹RMEDE KULLANILAN 
MALZEMELERDE GEL‹fiT‹RME VE MAL‹YET 

DÜfiÜRME ÇALIfiMALARI



Osman Öztürk - Bahtiyar Dalg›ç
Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.

Özet

Züccaciye üretiminde önemli  bir  yer  tutan  ve  talebi  fazla  olan  ürünlerin bafl›nda ayakl› bar-
daklar grubu gelmektedir.

Bu ürünler el imalat› ve otomatik makinalarda  üretilmektedir. El  imalat›nda günlük üretim ade-
dinin az olmas› nedeniyle üretici firmalar otomatik makinalarda üretime yönelmifllerdir.

Dünya cam sektöründe söz sahibi olan Paflabahçe‘de  yap›lan  çal›flmalar sonunda 

1- Tablal› ve ayakl› üretim (Ayak ve Tabla oran› 1/2 olarak)
2- Pres üflemede çekme ayakl› üretim.
3- Ocmi ‘de yap›flt›rma ayakl› üretim
4- ‹lk 1 ‘de ayakl› üretim.
5- Forma ayakl› üretim.

Projeleri baflar›yla sonuçland›r›lm›flt›r. Bu üretimlerin  hepsinde  belli  kal›plar  içerisinde   ve  bel-
li  kal›nl›kta  ayaklar›  elde  ederek  gerçekleflmektedir.  Bu  tür teknolojiler giderek yayg›nlaflmak-
ta, dolay›s›yla Pazar pay›  düflme e¤ilimine girmektedir.

Yeni ve ulafl›lmas› zor pazarlar elde etmek,Ürün park›n› geniflletmek amac›yla Ocmi’de çekme
ayakl› üretim çal›flmalar› bafllat›lm›fl ve olumlu sonuçlar al›narak sat›fla sunulmufltur.

1. Girifl

Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. de  bu  yönde bafllat›lan çal›flmalar dört ana grup-
ta toplanm›flt›r.

1- Dizayn, malzeme seçimi ve kal›b›n haz›rlanmas›.
2- Makinan›n çal›flma flartlar›.
3- Ocmi‘de yap›flt›rma ve çekme
4- Ocmi sonras› prosesler.

2. Yap›lan Çal›flmalar

Prosesin gerçeklefltirilmesi için teknolojik iflbirli¤i yapt›¤›m›z Japon firmas› ISHIZUKA GLASS ile ya-
p›lan çal›flmalardan olumlu bir sonuç elde edilememifltir. Mevcut kadromuzun çabalar› sonucu yu-
kar›da belirtilen  parametreler  baflar›  ile sonuçland›r›larak seri üretim gerçekleflmifltir.

2.1. Dizayn, malzeme seçimi ve kal›b›n haz›rlanmas› :

Talep  edilen  mamulün  formunu  ve  ayak  kal›nl›¤›n›  çekme  sonras›  elde edilecek  flekilde  cam
miktar› hesaplanarak dizayn oluflturulur.
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YAPIfiTIRMA AYAKLI BARDAK MAK‹NASINDA
ÇEKME AYAKLI BARDAK ÜRET‹M‹



Cam›n flekillenmesine etki edebilecek en önemli unsurlardan biri olan ebüflör ve finisör malzeme-
si  seçilir.

Cam›n kal›ptan rahat ç›kmas›,ayn› formunu koruyabilmesi için Ebüflör,Mastör ve finisör aç›lar› tes-
pit edilir.

Finisörler GGG 42 malzemeden hava ve su tahliye kanallar› aç›ld›ktan  sonra 150 mesh elek alt›
mantarla bezir ya¤› kullan›larak kaplan›r.

Ebüflörlerin  flekillenme  esnas›nda  dibinde  s›k›flan  havay›  tahliye  edecek sistem oluflturulur.

2.2. Makinan›n çal›flma flartlar›:

Bütün  mamullerin  + 0,2 mm  farkla  boylar›n›n  eflit  olmas›  için  Finisör  ve Müldeba¤ aras› me-
safeler eflitlenir.

Mamulün son fleklini veren hava bas›nçlar› ideal konuma getirilir.Aktarma  organlar›nda defor-
masyon olmamas› için tedbirler al›n›r.

2.3. Ocmi‘de yap›flt›rma ve çekme:

Pres makinas›ndan hatas›z olarak ç›kan  3 mm  kal›nl›ktaki  estetik  tablalar 370° C s›cakl›kta Oc-
mi ‘ye yüklenir. Ayn› anda O-90 makinas›ndan salg›s›z olarak gelen  gövdelerin 610° C  s›cakl›k-
ta  birlefltirilmesi  için, her  ikisine  de  tavlama uygulan›r. Ve ard›ndan yap›flma gerçekleflir.

Yap›flmadan  sonra  ayak  k›sm›nda  tavlama  ifllemi  devam  ederek  çekme prosesine geçilir. ‹s-
tenen form,kal›nl›k ve boy elde edildi¤inde so¤utma ve aktarma  yap›l›r.

2.4. Ocmi sonras› prosesler:

Ocmi‘de  yap›flmas›  ve  çekmesi tamamlanan  kapelli  mamuller  Kesme makinas›na yüklenerek,
Kordonsuz kesme yap›larak istenen boy elde edilir. Talebe ba¤l› olarak kapelli al›narak so¤uk kes-
me yap›l›p müflteri memnuniyetini sa¤lamak mümkündür.

3. Sonuçlar

Ayakl›  bardak üretimi ve talebinin yo¤unlaflt›¤› pazar›n darald›¤› günümüzde, dünyada 1-2 ülke-
nin baflarmaya çal›flt›¤›  ve  tam  olarak  rand›mana  sokamad›¤›  Yap›flt›rma  Ayakl›  Bardak  Ma-
kinas›nda,  çekme  ayakl›  bardak yap›m› baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirildi ve böylece züccaciye
de  dünya  liderli¤ine  göz  dikmifl Cam Ev Eflyas›  grubunda önemli bir ad›m at›lm›fl oldu.
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Ayfle Ersoy - Hüseyin Parlar
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

Özet

Cam çok eski geçmifli olan bir malzemedir. Günlük hayat›n hemen hemen her kesiminde kulla-
n›lmaktad›r. Bununla birlikte teknolojideki trendler de göz önüne al›nd›¤›nda art›k ham cam›n bir
çok ihtiyac› karfl›layamaz hale geldi¤i çok aç›kt›r.

Bu nedenledir ki camlara uygulanan kaplamalar, cam endüstrisinin ve günümüz teknolojilerinin
vazgeçilmez bir parças› haline gelmifltir.

Dünya düz cam pazar›nda söz sahibi olan  cam üretici firmalar›n üretim teknolojileri ile yak›ndan
ilgilendi¤i ürünlere flöyle bir bak›ld›¤›nda, yap›larda kullan›lan enerji kontrol  camlar›ndan tutun
da, elektronik göstergelerde kullan›lan camlara kadar uzanan  genifl bir yelpaze görülür.

Düz cama kaplama yapmak için bir çok  teknik mevcuttur. fiisecam’da  hat d›fl› kaplamal› camlar
Çay›rova Cam Sanayii A.fi’de magnetron sputtering  yöntemi ile üretilir.

Bu bildiride kaplamal› cam teknolojilerinden biri olan magnetron sputtering yöntemindeki geliflme-
ler ve bu geliflmelere paralel olarak geliflen ve de¤iflen ürünler hakk›nda bilgiler yer almaktad›r.

Ayr›ca fiirketimizde bu konuda sürdürülen çal›flmalara bir örnek olarak, “Tekfen Plaza” için ihti-
yaç duyulmufl bir kaplamal› cam ürününün  Cam Araflt›rma Merkezi Laboratuvarlar›’nda geliflti-
rilmesi ve ürüne dönüfltürülmesi çal›flmalar›n›n aflamalar› anlat›lm›flt›r.  

2.Magnetron Sputtering

Sputtering  yöntemiyle cam kaplaman›n 30 y›la yak›n bir geçmifli vard›r ve bu süreç içinde bu tek-
nolojide büyük aflamalar kaydedilmifltir. 

“Magnetron Sputtering” 1971 y›l›nda Amerika’da keflfedilmifltir. “Physichal Vapor Deposition”
yani Fiziksel buhar biriktirme  metotlar›ndan birisidir.

Yüksek hacimlerde üretim ve ayn› zamanda esneklik sa¤lamas› bak›m›ndan, hat d›fl› kaplama
yöntemlerinin  en yayg›n olan›d›r. So¤uk veya  ›s›t›lm›fl  cam yüzeylerine uygulan›r. Çevre duyarl›-
l›¤›n›n en üst düzeyde oldu¤u günümüzde  atmosfere ve suya  zararl› at›klar yaymad›¤› için  çev-
re dostudur ve çevre yat›r›m› gerektirmez.

2.1. Kaplama Mekanizmas›

fiekil 1.  tipik bir  do¤ru ak›m (DC) magnetron sistemini  göstemektedir. 
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fiekil 1. DC Magnetron Sputtering Mekanizmas›

Cam kaplama bölgesine girer. Kaplama ifllemi bafllamadan önce bu alan›ndaki bas›nç yüksek va-
kum pompalar› sayesinde 1x10-6 mbar seviyelerine  kadar düflürülür. 
Metalik bir kaplama için kaplama odas›na argon gaz› verilir.  Do¤ru ak›m (DC) uyguland›¤›nda  ar-
gon gaz›  iyonize olur. Kaplanacak cam›n üzerinde hareket etti¤i anot ile  kaplanacak malzeme-
nin ba¤l› oldu¤u katot aras›nda bir plazma belirir.

Oluflan plazmadaki pozitif  (+) yüklü argon iyonlar› (-) yüklü  targete do¤ru çarparak  bu malze-
meden atomlar›   kopar›r. Kopan atomlar, manyetik alan›n  etkisiyle düzgün bir flekilde cam yü-
zeyinde birikirler ve ince bir film tabakas› olufltururlar. Proses gazlar›na O2 veya N2 gazlar› eklene-
rek reaktif kaplamalar yapmak mümkündür.

3. Ürünlerdeki Geliflmeler

3.1. Günefl Kontrol Kaplamal› Camlar›

Günefl kontrol kaplamalar›, cam yüzeylerinin metal veya metal/metal oksit tabakalar› ile kaplan-
mas› sayesinde oluflturulur. Kaplanan filmlerin  özelliklerine göre kaplamal› cam›n  yans›ma ve ge-
çirgenlik renkleri ve performans de¤erleri ayarlanabilir. 

4 mm cam +12 mm ara boflluk + 4 mm  yap›s›ndaki bir ›s›cam sistemi gün ›fl›¤›n›n % 78’ ini içe-
ri geçirirken günefl  enerjisinin de % 70 gibi yüksek bir oran›n› geçirir (fiekil 2). Günefl kontrol kap-
lamal› cam, içeriye giren gün ›fl›¤› giriflini azalt›r ve ayn› zamanda günefl enerjisini de yüksek oran-
da  yans›t›r.

fiekil 2.  Kaplamas›z  Is›cam 4 mm +12 mm + 4mm
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Örnek olarak, tipik bir günefl kontrol kaplamal› cam gün ›fl›¤›n›n %30’ unu içeri geçirirken, gü-
nefl enerjisinin de %31’ini geçirir.

Magnetron sputtering yöntemi ile ilk olarak 1975’te arabalar için  “sunroof” üretilmifltir. Off-line
sistemde üretilen küçük ebatl› bu kaplamal› camlar metalik kaplama içermekte idi.

1977’de Amerika’da ilk DC Magnetron  sputtering  kaplama hatt› kurulmufl ve mimari için gü-
nefl kontrol kaplamalar› üretilmeye bafllanm›flt›r.

Özellikle ticari binalarda  ve plazalarda kullan›lmaya bafllanan çeflitli yans›ma renklerindeki  bu
kaplamalar hemen popüler olmufl  ve  hemen akabinde 1980’ de  Avrupa ve Japonya’da ard ar-
da  kaplama hatlar› kurulmufltur. 

Bu kaplamalar dünyada  sputtering yöntemi ile üretilen kaplamal› camlarda 1. Pazar dalgas› ola-
rak da adland›r›l›r.

3.2. Low-E  Camlar

Günefl Kontrol Kaplamalar› her ihtiyac› karfl›layam›yordu. Gün ›fl›¤›  geçirgenli¤i düflük oldu¤u için
evlerde kullan›ma uygun de¤ildi. S›cak iklimler için etkili idi.

1980’ lerin ortas›nda k›fl koflullar›nda da tasarruf sa¤layacak, ›fl›k geçirgenli¤i yüksek, düflük emis-
siviteli  ›s› kontrol kaplamalar›na  ihtiyaç duyulmufltur. Bu kaplamalar  Low-E olarak bilinir.
Low-E kaplamal› camlar anti- reflektif metal oksit tabakalar› aras›na  düflük emisyon özelli¤ine sa-
hip metallerin kaplanmas›yla oluflur. Bu metaller Alt›n, gümüfl veya bak›r olabilir. Bununla birlikte
en yayg›n kullan›ma sahip metal gümüfltür.

Gümüfl içeren bu kaplama sistemi  düflük yay›n›m ve iç ortamdaki ›s›y› tekrar içeri yans›t›c›  özel-
li¤i sayesinde fleffaf bir ›s› kalkan› gibi davran›r. 

Kaplamas›z hava dolgulu bir Is›cam sisteminin ›s› yal›t›m de¤eri,  U, 2,8 w/m2k iken,  Low-E  kap-
lamal› (#3 yüz) cam içeren bir ›s›cam sisteminin ›s› yal›y›m de¤eri  U,  1,8 w/m2k’dir.

Nitekim so¤uk iklimlerde k›smen yararl› olan düflük yans›tmal›, nötral renkteki  bu camlar Ameri-
ka’da  evlerde kullan›lacak camlarda yeni bir Pazar açm›fl ve bu etki hemen Avrupa’da da görül-
müfltür.

1983 y›l›nda Amerika’da ilk hat kurulmufltur ve  akabinde 1988 y›l›nda Avrupa ve Amerika’da se-
kiz adet kaplama hatt›  ayn›  zamanda kurulmufltur ki bu çok yüksek bir say›d›r.

Tek Gümüfl Low-E’ nin pazara ç›kmas›ndan hemen sonra çift gümüfltü Low-E’ler piyasaya ç›km›fl
ve  oldukça fazla ilgi görmüfltür.

Çünkü  tek Gümüfl Low-E k›fl›n so¤uk ve uzun geçen bölgelerde daha etkin idi ve  her iklim böl-
gesinde istenilen  konforu ve iklim kontrolünü sa¤layam›yor idi . 
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Halbuki gelifltirilen çift gümüfl Low-E’ ler  bir yandan ›s› kontrolu sa¤larken, di¤er yandan da  gü-
nefl kontrolü sa¤layarak  ›l›man  iklimler için de  iyi bir çözüm oluflturmufltur.

4. Teknolojideki Geliflmeler

fiimdiye kadar bahsetti¤im ›s› ve günefl kontrol ürünleri DC magnetron sputtering yöntemi ile üre-
tiliyordu. Bu teknolojinin baz› dezavantajlar› vard›.

Bunlar:
1. Her malzemenin kaplanamamas›
2. Ürünlerin ›s›l iflleme dayan›kl› olmamas›
3. Ürünlerdeki düflük kimyasal ve mekanik direnç
4. Düflük target kullan›m verimi (%20-%30)
5. Arklanma 
6. Proses stabilitesinin sa¤lanmas›ndaki zorluklar

Bu dezavantajlar›n ivme kazand›rd›¤› araflt›rma gelifltirme çal›flmalar› sonucunu vermifl ve 1990’ l›
y›llar›n bafl›nda Avrupa’da ikiz magnetron,  Amerika’da da  döner magnetron  katot sistemleri
gelifltirilmifltir.

Bu geliflmeler yukar›da say›lan dezavantajlar› da avantaja çevirmifltir.

S›ralanacak  olursa:
1. SiO2, Si3N4, TiO2 gibi çok dayan›kl› ve kaplama h›z›  yüksek oksitler ve nitrürler kaplanmaya bafl-

land›.
2. Ürünlerin kimyasal ve mekanik dayan›kl›l›klar› artt›
3. Ürün çeflitlili¤i artt›.
4. Daha yüksek hat h›z› ve üretim h›z› elde edildi.
5. Target kullan›m ömrü artt›.
6. Proseste  stabilite   sa¤land› .
7. Kaplama homojenitesi artt›.
8. Proses daha ekonomik hale geldi.

Kaplamal› cam ürünlerindeki ve katot teknolojilerindeki bu geliflmeler mimari ve otomotiv sektö-
rüne yeni bir soluk ve esneklik getirmifltir.

1990’lar›n  ortas›nda temperlenebilir yüksek performansl› ve ›s›ya dayan›kl›  Low-E’ler üretilmeye
bafllanm›flt›r. Low-E ürünlerdeki bu geliflme otomotiv endüstrisine de s›çram›fl ve araba  ön cam-
lar›na yönelik yönelik yat›r›mlar yap›lmaya bafllanm›flt›r.

1990’larda   art›k araba camlar›nda da kaplamal› camlar kullan›lmaya baflland›. Low-E özellikli bu
camlar›n günefl enerjisini yans›t›c› özellili¤inden yararlan›larak  ön camdan araba iç ortam›na giren
afl›r› günefl enerjisi yüksek oranda engellenmifltir.

2000’ lere gelindi¤inde hem mimari için hem de otomotiv sektörü için temperlenebilir,  büküle-
bilir kaplamal› camlar hala güncelli¤ini korumaktad›r. Bununla birlikte  yeni yüzy›l yeni ürünleri de
beraberinde sürüklemektedir.
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Dünyadaki son teknoloji dalgas›n›n antireflektif kaplamalar olarak kabul edilebilece¤i belirtil-
mektedir. En basit uygulamas›n›n örneklerini çerçevelerde ve bilgisayar filtrelerinde görmek
mümkündür.

Ayr›ca elektronik göstergelerde, TV ve bilgisayarlar gibi yüksek teknoloji ürünlerinde ve  düz pa-
nel ekran camlar›nda da  kullan›lmaktad›r. 

Di¤er yandan ak›ll› camlar olarak bilinen Elektrokromik camlardaki geliflmeler de her dönem bü-
yük bir ilgiyle takip edilmektedir. Voltaj uygulayarak rengi ve geçirgenli¤i de¤ifltirilebilen bu cam-
lar otomobillerin  sunrooflar›nda   kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ayr›ca s›n›rl› say›da çok özel mimari
uygulamalar› da vard›r.

fiiflecam’ daki Mevcut Durum ve Yap›lan Çal›flmalar

fiiflecam’ daki DC Magnetron Sputtering kaplamal› camlar hatt› 1994 y›l›nda Çay›rova Cam Sa-
nayii A.fi’ ye ba¤l› olarak kurulmufltur. 7 adet DC katot donan›m› mevcuttur. Tek gümüfllü  Low-
E türü  ve Günefl kontrol türü ürünler üretir.

1997 y›l›nda Araflt›rma ve Teknoloji Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Cam Araflt›rma Merkezi’nde
(CAM) bir ince film laboratuar› kurulmufltur. CAM, Kaplamal› Camlar Birimi, Pazarlama Birimi ve
Üretim Birimi’nin  ekip çal›flmas› sayesinde günümüze kadar çeflitli ürünler gelifltirilmifl ve pazara
sunulmufltur.

Gelifltirlen ürünler dünyan›n da e¤iliminin oldu¤u üzere Low-E özellikli ürünlere günefl kontrol
özelli¤i kazand›rma yönünde olmufltur.

1998 y›l›nda gelifltirilen Is›cam Konfor markal› ürünün gün ›fl›¤› geçirgenli¤i % 70, günefl enerjisi
geçirgenli¤i ise % 46’d›r. Bu ürünün gelifltirme süreci ve ürün özellikleri sayesinde 1999 y›l›nda
TTGV - TÜB‹TAK  teknoloji  özel ödülü al›nm›flt›r.

1999 y›l›nda Elit plaza için bir ürün gelifltirilmifltir. Bu ürünün gün ›fl›¤› geçirgenli¤i % 63, günefl
enerjisi geçirgenli¤i ise % 43’tür.

2002 y›l› bafl›nda Tekfen plaza için bir ürün gelifltirilmifltir. Bu ürünün gün ›fl›¤› geçirgenli¤i % 51,
Günefl Enerjisi Geçirgenli¤i ise % 41’dir.

5. Sonuçlar

Sputtering teknolojisinde 1970’lerden günümüze kadar çok büyük geliflmeler olmufltur. Do¤ru
ak›m (DC) sputtering yöntemindeki dezavantajlar›n ivme kazand›rd›¤› Araflt›rma Gelifltirme  çal›fl-
malar› sonuç vermifl, 1990’ lar›n bafl›nda ilk tür orta  frekans ak›m ile çal›flan  Twin-Mag ve C-Mag
sistemleri, 2000’ lerde de ikinci tür Twin-Mag ve C-Mag sistemleri gelifltirilmifl ve bu gelifltirmeler
tüm h›z›yla devam etmektedir.

Ürün yelpazesi de teknolojik geliflmelere paralel olarak ilerlemifltir. 1970’lerde off-line sistemde
arabalar için üretilen  sunrooftan bafllayan  sputtering ticari ürünleri, bugün yine araba sunroof-
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lar› için gelifltirilen ve  geçirgenli¤i voltaj ile ayarlanabilen elektrokromik camlara kadar  uzanan
uzun bir geliflim süreci geçirmifltir.

Tablo 1 ‘de fiiflecam’›n mimari alanda kaplamalar yapt›¤›  göz önüne al›narak,  çift fonksiyonlu Low-
E özellikli bir ürün  ile rakip ürün örne¤inin özellikleri ve kullan›lan teknolojiler  karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Tablo 1. fiiflecam - Rakip Ürün -Teknoloji  Karfl›laflt›rmas›

Farkl›l›klar kaplama sisteminde kullan›lan malzemelerin yap›s› ve  üretim teknolojileri ile çok yak›n-
dan  ilgilidir. 

Kaplamal› Camlar pazar pay› en h›zl› yükselen sektördür. Avrupa düz cam pazar›n›n ürün baz›n-
da da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda 1995 y›l›nda % 8 olan pazar pay›n›n 2000 y›l›nda %13’e ç›kt›¤›
görülür. 2005 y›l›nda ise bu oran›n %19’ a ç›kaca¤› öngörülmektedir. 

fiiflecam  mevcut bilgi birikimi ve deneyimi ile teknolojinin geliflen ad›mlar›n› takip edecek, pazar›n
gerektirdi¤i noktada yat›r›mlar›n› yaparak katma de¤eri yüksek ürünleri üretecek ve dünya pazar-
lar›nda rekabet edebilecek imkanlara sahiptir
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Teknoloji

Katot Say›s›

Örnek ürün yap›s›

Performans
4+12+4 (hava dolgu)

fiiflecam

DC-Mag

7

Mimari Low-E
Is›l ifllem uygulanmaz

4 KAT F‹LM

Cam/ SnO2  / Ag / NiCrOx /SnO2

U,                 : 1.8 W / m2K
Ifl›k G,%       :  70
Enerji G,%    : 46

Rakip Ürün Örne¤i

DC  - TWIN – C- Mag

13 ila 40ve üzeri

Mimari, Low-E
Is›ya dayan›kl› > 600 0C

>12 KAT F‹LM

Cam/Zn+ / ZnO/ Ag / Nb / Zn+
/ Si3N4 /Zn+ / ZnO /Ag
/ Nb / Zn+ / Si3N4 /TiN / Si3N4

U                 : 1.4,W/ m2K
Ifl›k G           : 70
Enerji G       : 40



Can Kaplan - Dr. Yusuf Saraç
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

Haflim Ekici
Trakya Cam Sanayi A.fi Trakya Fabrikas›

Özet

Düzcamlardaki geliflmeler giderek daha yo¤un biçimde geliflmifl teknolojilerle desteklenmektedir.
Bu gelifltirmenin amac›, tüketim ve kullan›mdaki çeflitlemelerden kaynaklanan spesifik müflteri ta-
leplerini karfl›lamak, hatta, talep oluflumlar›n›n önünde gitmektedir.

Float hatt› üstünde veya hat d›fl›nda uygulanan baz› kaplama prosesleri ile düzcamlara yeni özel-
likler kazand›rarak, katma de¤eri yüksek ürünlerin elde edilmesi ve bunlar›n kullan›mdaki üstün-
lüklerinin belirlenmesine yönelik çal›flmalar, son y›llarda düzcamlardaki geliflmelerin odak nokta-
s›n› oluflturmaktad›r.

Yap›lardaki cam kullan›m› teknolojik ivmenin yan›nda, nitelik ve nicelik olarak geliflen ve karma-
fl›klaflan taleplerle de flekillenmektedir. Böylelikle, geleneksel ifllevi iç-d›fl mekan aras›nda bir bari-
yer oluflturmak ve görüntü-›fl›k sa¤lamak olan düz inflaat camlar›ndan emniyet, estetik, iklim ve
günefl kontrol özellikleri da talep edilir olmufltur.

Son dönemin en h›zl› talep ve teknolojik geliflmeleri iklim ve günefl kontrol camlar›nda olmufltur. 
Ayn› iklim ve günefl kontrol özellikleri otomotiv endüstrisince de talep edilmekte ve kaplamal›
camlar bu alanda da kullan›lmaktad›r.

Yüksek performansl› iklim ve günefl kontrol camlar›n›n faydalar› ve özellikleri:

• Klimatizasyon (so¤utma veya ›s›tma) giderlerinin en aza indirilmesi: di¤er bir deyiflle iklim flart-
lar› ne olursa olsun ›s› dengesini optimize etmek,

• Is› konforunu en so¤uk ve en s›cak bölgelerde maksimize etmek,
• Afl›r› günefl ›fl›nlar›ndan korumak,
• Her iklim bölgesinde, iç mekanlarda rahat bir do¤al ›fl›k ortam› sa¤lamak,
• ‹ç mekan›n d›flar›dan görülmesini engellemek,
• Yap›n›n tafl›y›c› elemanlar›, tesisat donan›mlar› ve pencere boflluklar›n› bütünüyle arkas›nda giz-

leyerek homojen ve estetik bir bütünlük sa¤lamak,
• Yürürlükteki birçok tüzük ve yönetmeliklere uyum sa¤lamak ve hizmet etmek,
• Otomotiv endüstrisinde de ›fl›k, görüntü taleplerini karfl›lamak, buzlanma ve bu¤u sorununu sü-

ratle çözmek.

Cam yüzeyine uygulanan kaplamalar ile, mimari gereksinimlere cevap verebilecek, ›s› ve günefl
kontrol camlar› elde edilmektedir. Camlara bu özellikleri kazand›rmak amac› ile, camlar›n yüzey-
leri, çeflitli metaller ve bunlar›n oksit, nitrür gibi bileflikleri ile kaplanmaktad›r.

Pirolitik Kaplama prosesi, camlar›n üretim hatt›nda kaplanmas›n› içermektedir. “On-line” olarak
tan›mlanan bu yöntemde, proses içinde akmakta olan s›cak cam yüzeyine, toz, s›v› veya gaz ha-
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lindeki kaplama malzemesi püskürtülerek, cam üretim h›z›na eflit h›zda, kaplamal› cam elde edil-
mektedir. Bu flekilde elde edilen kaplamal› camlar, di¤er yöntemler ile elde edilen kaplamalara gö-
re çeflitli avantajlara sahiptirler. Bu yöntemle kaplanan camlar, daha dayan›kl› olup, tek cam ola-
rak kullan›labilmekte, ›s›l ifllem yap›labilmekte ve plaka halinde saklanabilmektedir.

Yüzey kaplama prosesleri içinde ticari boyutlarda bafll›ca iki proses rekabet etmektedir.

• Hat Üstü Pirolitik
• Hat D›fl› Sputtering

Dünyadaki büyük düzcam üreticisi flirketler hem hat üstü pirolitik,hem de hat d›fl› sputtering pros-
ese sahip olup ürünlerini genifl bir yelpazede sunmaktad›r.

fiiflecam tüm bu geliflmeler paralelinde, Çay›rova Tesislerinde üretimine devam eden Sputtering
Kaplama Hatt›na sahip olmas›n›n yan›nda, Trakya Cam Sanayi A.fi., 1 No’lu hatta kurdu¤u piroli-
tik kaplama sistemi ile, günefl kontrol camlar›n› üretmeye bafllam›flt›r. Pirolitik kaplama teknolojisi
fiiflecam taraf›ndan gelifltirilmifl ve farkl› renklerde günefl kontrol camlar› ürün yelpazesine kat›l-
m›flt›r. Pirolitik kaplamal› günefl kontrol camlar›, dünya pazarlar›nda yer alan ayn› kategorideki
camlarla eflde¤er kalitede ve performansta üretilmektedir.

- G‹ZL‹L‹⁄‹ NEDEN‹YLE YAYINLANMAMIfiTIR. - 
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Özet

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.fi’ deki flekillendirme (el imalat›) prosesinde uygulanan tüm üre-
tim metodlar›ndaki beceri ve teknolojinin iyilefltirilmesi hedeflenen bu projede, uvro a¤z›ndan tav-
lama f›r›n›na kadar uygulanan proses aflamalar›n›n tamam› irdelenmifltir. Bu amaçla, Denizli Cam
Sanayii ve Ticaret A.fi. kalite politikas› do¤rultusunda ortak kat›l›m ve katk›n›n sa¤lanmas› ile sü-
rekli geliflme faaliyetleri yürütülmüfltür. 

Ocak 2000 - Aral›k 2002 tarihleri aras›nda sürdürülen bu proje kapsam›nda;

• Yöntem

• Malzeme

• Beceri

• ‹nsan Davran›fllar›

• Kontrol

ana bafll›klar› alt›nda, toplam 158 alt proje belirlenmifltir. Bitirilmifl olan ve halen sürdürülen
projeler sayesinde y›ll›k 285.000$ tasarruf sa¤lanm›flt›r. “EL ‹MALATI BECER‹ ve TEKNOLOJ‹ GE-
L‹fiT‹RME PROJES‹” nin hayata gecirilmesi ile üretim maliyetlerinde düflüfl sa¤lanmas›n›n yan›s›-
ra, ürün kalitesindeki iyileflmelerle el imalat› cam üreticileri aras›nda aran›l›r ve tercih edilir ko-
numa gelinmifltir.

Girifl 

Cam, ilk kez Akdeniz ve Güney Anadolu’da üretildi. Ve 5000 y›l sonunda yaflam›n biçimlendiril-
mesinde çok önemli bir sanayi kolu oldu.

Uygarl›¤›n gelifliminde inan›lmaz de¤iflmeler yaratt›. 5000 y›l önce varolan›n, 5000 y›l sonra olma-
mas› için hiçbir neden görünmeyen cam üretiminde el üretimi camlar›n çok özel bir yeri vard›r.

‹nsan yarat›c›l›¤› ve tasar›m yetene¤ine ba¤l› olarak varl›¤›n› sürdüren el üretimi, beceri ve tekno-
lojisini gelifltirmek zorundad›r. Bu proje, Denizli Cam El Üretimi Prosesinin, tüm süreçlerinin ifllen-
di¤i bir projedir.

Projedeki amaç, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. deki flekillendirme ( el imalat› ) prosesinde uy-
gulanan tüm üretim metodlar›ndaki beceri ve teknolojilerin iyilefltirilmesidir. Gerekçesi ise, Deniz-
li Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. kalite politikas› do¤rultusunda, ortak kat›l›m ve katk›n›n sa¤lanma-
s› ile sürekli geliflme faaliyetlerinin sürdürülmesidir.
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El imalat› beceri ve teknoloji gelifltirme projesi, birbirine paralel çal›flan dört ana bölümden ve
bunlar› denetleyen, sonuçlar›n› de¤erlendiren kontrol bölümünden oluflmaktad›r. ( fiekil - 1  )

fiekil 1. El ‹malat› Beceri ve Teknoloji Gelifltirme Projesi Network fiemas›

Proje kapsam›nda yeralan yöntem ifl paketinde toplamda 2 alt 42 detay projesi yer almaktad›r. Bu
bölümde el üretimi üfleme gruplar›n›n gelifltirilmesine yönelik projeler vard›r. Ayn› zamanda tasa-
r›mlar›n yönlendirdi¤i sürekli çal›flmalar› içermektedir. Bu çal›flmalar›n herbiri gelecek nesillere ka-
l›c› belgeler b›rakma misyonunuda yerine getirmektedir.

Malzeme ifl paketi, projenin en yo¤un çal›fl›ld›¤› ifl paketidir. Malzeme, tüm sanayi iflletmelerinin
en kritik konusudur. Cam›n fiziksel davran›fllar›n›n de¤iflkenli¤i nedeni ile, kullan›lan malzeme di-
rekt olarak kalite ve verimi etkilemektedir. Bu nedenle malzeme bölümünde oldukça kapsaml› ça-
l›fl›lm›flt›r. Malzeme ifl paketinde toplamda 108 detay projesi üzerinde çal›fl›lm›flt›r. 

Yeni metodlar›n gelifltirilmesi, tasar›mlar›n canland›r›lmas› beceri bölümünün incelenmesi sonu-
cunda h›zlanm›flt›r. Beceri düzeyimizin artmas› temel hareket noktam›zd›r. 

El üretimi insana dayal› emek-yo¤un sanayi dallar› içinde yer almaktad›r. ‹nsan davran›fllar› birçok
etken ile pozitif veya negatif olabilmektedir. Pozitif insan davran›fllar›n›n üretimi pozitif etkileme-
si do¤ald›r. Kald› ki, el imalat› üretimi bir tak›m çal›flmas›d›r. Tak›m›n üyelerinden biri veya birden
fazlas› tüm tak›m› etkilemektedir.

Her projenin konrol aflamas›, bu projede de kapsaml› olarak irdelenmektedir.

Tüm projelerde oldu¤u gibi “ el imalat› beceri ve teknoloji gelifltirme projesi”nde de hedefler or-
taya konulmufltur. Proje kapsam›nda ortaya konulan hedefleri toplamda üç ana  bafll›k alt›nda
toplayabilmek mümkündür. Bunlar ;

1. Üretimin Say›sal Sonuçlar›
A¤›rl›k Rand›man› 

Soda Cam› % 40
Kristal Cam› % 39

Adet Rand›man›
Soda Cam› % 85
Kristal Cam› % 85

2. Adet Rand›man›ndaki Ayl›k Sapma De¤eri
Adet rand›man›ndaki ayl›k sapma de¤eri % 3 max.

3. E¤itim Sonuçlar› ( Saat / Adam ) 5
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2000 döneminden bafllayarak Aral›k 2002 döneminde bitmesi hedeflenen “ El ‹malat› Beceri ve
Teknoloji Gelifltirme Projesi” kapsam›nda 158 alt proje ele al›narak incelenmifl ve de¤erlendirilmifl-
tir. Yap›lan bu çal›flmalar›n baz›lar›nda ; 

• Makas kesme ürünlerde, serbest çal›flmalarda kullan›lan, çok önemli yeri olan tromeller, yüksek
yak›t tüketimi ve ses fliddeti ile iflletme içerisinde çal›fl›rlar. Proje,  ›s› yeterlili¤i ve yak›t tasarrufu
projesi olarak ele al›nm›fl, yap›lan iyilefltirmeler sayesinde 95 dB olan gürültü seviyesi 88 dB’ye
düflürülmüfltür. Yak›t kullan›m› saatte 10 kg.dan 5 kg. a çekilmifltir. Yap›lan iyilefltirmeler saye-
sinde y›ll›k 111.825 dolar yak›ttan tasarruf sa¤lanm›flt›r.

• Üretim esnas›nda oluflturulan kape, serbest flekillenen ve k›r›larak pipodan ayr›lan bir yap›dad›r.
Bu yap›n›n kontrollü oluflturulmas› ve k›rma flekillerinin incelenmesi sonucunda adet rand›ma-
n›na katk› sa¤lanm›flt›r. Projenin y›ll›k kazanc› 21.000 dolard›r.

• Kal›p so¤utma suyu el imalat› prosesinde önemli noktalardan bir tanesidir. Kullan›lan flehir su-
yunun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum mineralleri kal›p yüzeyine yap›flarak kal›p ha-
talar›na ( kal›p çizgisi, kal›p izi v.b. ) neden olmaktad›r. 

fiekil 2. Kal›p Suyunun Yüzey Kalitesine Etkisi

Bilinen kar›fl›mlar›n üretime etkisinden yola ç›k›larak haz›rlanan proje sayesinde üretim kolayl›¤›
sa¤lanm›fl, kayd›r›c›l›¤› sa¤layan deterjan kimyas› gelifltirilmifltir. Ayr›ca bu sayede, ayda tüketimi
360 kg.a denk gelen deterjan tüketimi 120 kg.a düflmüfltür. Projenin  adet rand›man›na katk›s›-
n›n yan›nda y›ll›k 1.350 dolarl›k maddi getirisi vard›r.

• S›cak ve afl›nd›r›c› özelli¤i fazla olan cam› kesmek, özel makaslar ile mümkündür. Sürekli so¤u-
yan cam›n hertaraf›n› ayn› kalitede kesmek, zamanla yar›flmak için oluflturulmufl araflt›rma pro-
jesidir. Proje kapsam›nda el imalat›nda kullan›lan makaslara farkl› kaplama malzemeleri uygu-
lanm›fl ve sonuçlar› gözlenmifltir. Bu denemeler sonucunda;

Kaplamas›z Makas 48 vardiya
Ak›ms›z Nikel Kaplamal› Makas 173 vardiya
Aluminyum Nitrür Kaplamal› Makas 36 vardiya
Krom Karbür Kaplamal› Makas 60 vardiya

Grafik 1. Kaplama Çeflitlerine Göre Makas Kullan›m Ömürleri
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çal›flabilmifltir. Projenin y›ll›k getirisi 350 dolard›r. Bu projede hedeflenen makas kullan›m ömürle-
rini uzatmaktan öte, makas hatas›ndan kaynaklanan üretim kay›plar›n› minimumuma indirmek ve
adet rand›man de¤erinde art›fl sa¤lamakt›r.

• F›r›ndan cam al›rken piponun yasland›¤› ve döndürüldü¤ü kesme tafl› olarak adland›r›lan refrak-
terler, ürünlerde tafl hatas›na neden olabilmektedir. Geliflmifl el üretimi fabrikalar›nda kullan›lan
metal örneklerinden esinlenerek iyilefltirilen sistem su so¤utmal› olarak çal›flt›r›lacaktad›r.

Sillimanit Malzeme Krom Nikel Malzeme
fiekil 3. Kesme Tafllar›n›n Yeni Tasar›m›

• Sabit üfleme kal›plar›n yüzey kalitesine etkisi uzun zamand›r zorlanan bir konudur. Teknolojik
geliflmeler ›fl›¤›nda birçok kaplama malzemesi denenmifl, denemeler farkl› alt metaller üzerinde
yap›lm›flt›r. Termal flok dayan›mlar›n›n düflük olmas›, iflletme koflullar›na uyumsuzluk, kaplama
olanaklar›ndaki k›s›tl›klar nedeni ile uygulamalara son verilmifltir. fiekil 4 de kullan›lan kaplama
metodlar›na ait ürünler ve uygulanan kaplama metodlar› verilmektedir.

• Dünyada say›l› üreticilerin yapabildi¤i ancak standartlar›n zor korunabildi¤i prosesler mevcuttur.
Yüksek adetli siparifllerinin gerçeklefltirilebilmesi, becerinizle birlikte 

fiekil 4. Farkl› kal›p malzemelerine uygulanan kaplama teknikleri

teknolojinizinde geliflmesi ile mümkündür. S›cak ezme ve delme makinalar›n›nda geliflmesi, gelifl-
tirilmesi eldeki mevcut imkanlar›n kullan›lmas› ile mümkün olabilmifltir.
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fiekil 5. S›cak ezme ve delme makinalar›

• Üfleme kal›plar›nda mantar ve vernik ile haz›rlanan kaplama malzemesi kullan›lmaktad›r. Man-
tar boyutlar› ve di¤er faktörler baz› olumsuzluklar yaratmaktad›r. Bu nedenle alternatif malze-
me aray›fllar›na gidilmifltir. Bu amaca yönelik grafit malzemeler üzerinde çal›flmalar yap›lm›fl ve
afla¤›daki sonuçlar elde edilmifltir. Bu sayede, yüzey kalitesinde ( fiekil 6 ) önemli iyileflmeler sa¤-
lanm›flt›r.

• Grafit, cam kal›plar› üretiminde kullan›lan alternatif bir malzemedir.
• Bünyesindeki aç›k gözenekler sayesinde üretim esnas›nda buhar tabakas› oluflturarak 

yast›klama yapar.
• Kal›p ya¤lay›c› ve macun gerektirmez.
• Mükemmel yüzey kalitesi verir.
• Yo¤un üretimlerde ölçü kararl›l›¤›n› korur.
• Bak›m› kolayd›r, metal kal›plara oranla daha hafiftir.

Mantar Kapl› Kal›ptan Elde Edilen Yüzey Kalitesi Grafit Kal›ptan Elde Edilen Yüzey Kalitesi

fiekil 6. Mantar kapl› kal›p ile grafit kal›p yüzey karfl›laflt›rmas›

• Kal›n cidarl› ürünlerde kordonsuz ve memesiz s›cak kesme sistemi gelifltirilerek baflta A.B.D  ol-
mak üzere birçok ülkeden farkl› firmalar ile çal›flma imkan› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, proje kapsam›n-
da, çift istasyonlu s›cak kesme makinas› yap›larak kal›n cidarl› ayakl› bardak üretiminde kullan›l-
mas› hedeflenmifltir. Bu sayede, adet rand›man›nda % 25 lik art›fl›n sa¤lanmas› ön görülmüfltür.
( fiekil 7 )
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fiekil 7. Çift istasyonlu s›cak kesme makinas›

• Uvrodan al›nan cam›n, ön flekillendirme yap›larak kal›ba girip üflenmesi, el imalat›nda sadece
pipo ad› verilen üfleme çubuklar› sayesinde sa¤lanabilmektedir. Üretim prosesinde olmazsa ol-
maz ekipmanlardan bir tanesi olan pipolar›n formlar›, el imalat› prosesinde adet ve a¤›rl›k ran-
d›man›n› do¤rudan etkileyen faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu nedenle pipo uç formla-
r›ndaki deformasyonun önlenmesi ürülerde karfl›m›za ç›kan cidar fark›n›n ortadan kalkmas›na
ve ürün kazan›m›na neden olacakt›r. Bu amaçla, proje kapsam›nda pipo uçlar› bor ile kaplat›l-
m›fl ve deformasyon önlenmifltir( fiekil 8 ). Proje çal›flmas› süresince ucu bor ile kaplat›lm›fl pi-
polar›n pipo ucu geometrilerinin 5 kat daha uzun dayand›¤› belirlenmifl, bu sayede cidar da¤›-
l›mlar›nda iyileflme sa¤lanm›fl ve adet rand›man›nda art›fl olarak getiri sa¤lam›flt›r.

fiekil 8. Borlanm›fl ve borlamas›z pipo uç formlar›

• Dünyada el imalat› prosesinde kullan›lmak üzere üretimi gerçeklefltirilen birçok kal›p makinas›
üreticisi bulunmaktad›r. Ancak, fabrikan›n yerleflimi, proses yap›s›n›n yeterince esnek olmama-
s›, üretilen kal›p makinalar›n›n maliyetlerinin çok yüksek olmas› nedeni ile yeni kal›p makinas›
tasar›m›na gidilmifltir. Projede hedeflenen;
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• yeni makinan›n üretim prosesinde hertürlü ihtiyaca cevap verebilmesi
• büyük kal›plar›n çal›flmas› esnas›nda eleman tasarrufu sa¤lamas›
• uzun mamullerde kal›p kilitleme mekanizmalar›ndan do¤an üretim kay›plar›n› minimize 

ederk adet rand›man›n artt›r›lmas› hedeflenmifltir.

Yeni Kal›p Makinas› Eski Kal›p Makinas›

fiekil 9. Eski ve yeni kal›p makinas›ndan görüntüler

Bu hedefler do¤rultusunda, elde bulunan mevcut makinalar kullan›larak 15 noktada iyilefltirme
yap›lm›flt›r. Yeni dizayn edilen makinalar sayesinde proje çal›flmas›nda hedeflenen tüm ad›mlara
ulafl›lm›flt›r. ( fiekil 9 )

• El imalat› üretiminde rekabet gücü,

- cam›n renk kalitesi ve parlakl›¤›
- ürün yüzey kalitesinin iyilefltirilmesi
- tasar›m gücünün yüksek olmas› ve zor ürün yap›labilirlik kavram›n›n gelifltirilmesi ile 

kendini göstermektedir.

Bu basamaklardan harekete geçilerek, mamul yüzeylerinin düzgünlü¤ü için bafllat›lan projede al-
ternatif kal›p malzemeleri üzerine araflt›rmaya gidilmifltir. Özellikle sabit üfleme kal›plarda yaflan›-
lan yüzey kalitesi problemi çözülmeye çal›fl›lm›flt›r. Bundaki neden, pik döküm kal›p malzemesi ile
yap›lan kal›plarda döküm hatalar›n›n mamul yüzeyine tamamen yans›mas›d›r. ( fiekil 10 )

Tablo 1a. Sfero malzeme kimyasal analizi ( genel )

C 3,7 / 3,9 S <0,02

Si 1,6 / 2,3 P <0,05 Sertlik; 175-195 HB

Mn < 0,20 Ni <0,20

Cr < 0,10 Cu < 0,10

Bu amaçla, sfero malzemeler denenmeye al›nm›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda sfero malzenin 1 mm2
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içinde olmas› gereken grafit nodül say›s› tespit edilmifl ve elde edilen sonuçlar sayesinde en iyi sfe-
ro malzemesi belirlenmifltir. Projenin getirisi, müflteri memnuniyeti ve sabit üfleme kal›plarda yü-
zey kalitesinin iyilefltirilmesidir. Tablo 1 de Sfero malzemeye ait kimyasal analiz de¤erleri ve piya-
sada yayg›n olarak kullan›lan sfero malzemenin kimyasal analizleri verilmifltir.

Tablo 1b. Piyasada yayg›n olarak kullan›lan sfero malzemenin kimyasal analizi

C Si Mn

3,68 2,43 0,166

3,68 2,66 0,110

3,75 2,79 0,009

Pik dökümden yap›lm›fl ürün yüzeyi Sfero malzemeden yap›lm›fl ürün yüzeyi

fiekil 10. Pik döküm ve sfero malzmeden yap›lm›fl ürün yüzeyi karfl›laflt›rmas›

Bu proje ile paralel yürütülen di¤er proje, mamul diplerinde yüzey kalitesinin iyilefltirilmesine yö-
neliktir. S›cak cam›n kal›ba girme pozisyonu nedeni ile, taban merkezinde dönme h›z›n›n azalma-
s› çeflitli olumsuzluklar› ortaya ç›karmaktad›r. Bu nedenle, çal›flan kal›ba uygun parizon formunda
kal›ba girilmesi ve kal›p dibinde kullan›lan müldefonun uygun formda kullan›lmas› bu projede iyi-
lefltirme yap›lmas› gereken noktalar olarak karfl›m›za ç›km›flt›r. ( fiekil 11 )

Daha önce kullan›lan müldefon formu Gelifltirilen ideal müldefon formu

fiekil 11. Kullan›lan ve gelifltirilen ideal müldefon formlar›

Daha önce kullan›lan müldefon yap›s› incelenerek, müldefon üzerinde su birikintilerinin kald›¤› ve
bu birikintilerin ürün dip k›sm›nda harelenme ad›n› verdi¤imiz yüzey hatalar›na neden oldu¤u be-
lirlenmifltir. Bunun üzerine yeni müldefon tasar›m›na gidilerek ürün dibinde meydana gelen hare-
lenmeler giderilmifltir. Projenin getirisi müflteri memnuniyetidir.
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• Ayakl› bardak yap›m› el üretimi prosesinde üstün beceri gerektiren bir üretim prosesidir. Gövde-
si, aya¤› ve tablas› üç ayr› aflamada yap›l›r. Tabla yüzeyindeki istenmeyen görüntüyü yok etmek
için malzeme, aparat ve yöntem konular›nda bir bütün halinde iyilefltirme yap›lmas› gerekmek-
tedir. Bu amaçla, elde mevcut tüm malzemeler incelenerek, faydalar› ve zararlar› irdelenmifl, ye-
ni malzeme ve aparat yap›m›na gidilmifltir. Projenin getirisi, müflteri memnuniyeti ve özellikle
A.B.D’ de yüksek kalitede ürün satan firmalar ile çal›flma imkan› sa¤lanm›flt›r. ( fiekil 12 )

Uygun olmayan tabla kalitesi Hedeflenen tabla kalitesi

fiekil 12a. Uygun olmayan ve hedeflenen tabla kaliteleri

Yeni gelifltirilen tabla açma aparat› Eski kullan›lan tabla açma aparat›

fiekil 12b. Eski ve yeni tabla açma aparatlar›

Proje kapsam›nda devam eden ve bitirilen alt projelerin üretime yönelik sonuçlar› irdelendi¤inde,
projenin bafllad›¤› dönem ile 2002 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k üretim de¤erleri aras›nda olumlu farkl›-
l›klar›n meydana geldi¤i gözlenmektedir. Bu de¤erler, afla¤›da tablo halinde ve y›llara göre grafik-
sel de¤iflimler üzerinde gösterilmifltir. 

1999 y›l›nda soda cam›nda ( Tablo2  - Grafik 2 ) % 39,16 olan a¤›rl›k rand›man de¤eri, proje dö-
neminde ortaya konulan üretim hedef rand›man de¤erine yaklaflm›flt›r. Bu dönem içerisinde pro-
jelerde elde edilen sonuçlar, iflletme koflullar›nda uygulamaya al›narak, adet rand›man›nda isteni-
len noktalara yaklafl›ld›¤›n› göstermifltir. Bu durum, kristal cam›nda ise artan bir e¤ilim göstermek-
te ve 1999 y›l›nda % 37,16 olan a¤›rl›k rand›man de¤eri 2002 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda % 50,71
de¤erlerine ulaflm›flt›r. 
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Tablo 2. Y›llara göre soda cam› ve kristal a¤›rl›k rand›man› de¤erleri

YILLAR SODA CAMI KR‹STAL CAMI

1998 40,32 44,75

1999 39,16 37,16

2000 40,26 49,85

2001 39,96 46,93

2002 * 37,78 50,71

Grafik 2. Y›llara göre soda cam› ve kristal cam› a¤›rl›k rand›man› grafi¤i

A¤›rl›k rand›man›nda gerçekleflen olumlu art›fl, adet rand›man de¤erlerinde de kendini göstermifl-
tir. Tablo 3 de ve Grafik 3 de y›llara göre adet rand›man de¤erlerindeki art›fl› görmek mümkün-
dür. Projenin geneline bakt›¤›m›zda, proje bafllang›ç döneminde ortaya konulan adet rand›man
de¤erlerine yaklafl›ld›¤› kolayl›kla görülebilmektedir. Y›llara göre bu art›fl 2001 y›l›n›n sonuna ge-
lindi¤inde soda cam›nda % 84,31 de¤erine ulaflm›flt›r. Benzer durum kristal cam› için incelendi-
¤inde, bu koflullar›n daha iyi neticelendi¤i ve hedef de¤erlerin üzerinde bir üretim art›fl› gerçek-
leflti¤i belirlenmifltir.

Günümüz ekonomi koflullar›n›n meydana getirdi¤i yapt›r›mlar ve globalleflen dünyada rekabet or-
tam›n›n gittikçe ac›mas›z hale gelmesi birim s›nai maliyetlerinde de etkili olmufltur. Müflteri talep-
lerinin karfl›lanabilmesi ve rakiplerinizle mücadele gücünüzün artt›r›labilmesi için sürekli olarak
maliyetlerinizi afla¤›lara çekmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, proje döneminde sa¤lanan iyilefltir-
melerin birim s›nai maliyetlerine etkisi incelendi¤inde, sa¤lanan geliflmeler ve yap›lan projeler sa-
yesinde el imalat› birim s›nai maliyetlerinde düflmeler gözlenmifltir. Bunun sa¤lad›¤› olumluluklar
cam kalitenizin, tasar›m kabiliyetinizin yüksek olmas› yan›s›ra, maliyetler ve sat›fl fiyatlar› karfl›s›n-
da bizleri aran›lan, tercih edilen  bir flirket konumuna getirmifltir. 
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Tablo 3. Y›llara göre soda cam› ve kristal cam› adet rand›man› tablosu

YILLAR SODA CAMI KR‹STAL CAMI

1998 81,56 87,15

1999 80,36 83,91

2000 83,93 90,3

2001 84,31 89,72

2002 * 83,64 91,73

Grafik 3a. Soda cam› adet rand›man› grafi¤i

Grafik 3b. Kristal cam› adet rand›man grafi¤i

Birim s›nai maliyetlerindeki düflüfller Tablo 4 de ve Grafik 4 de gözlenebilir. 1998 y›ll›nda 2,10 $
a üretilebilen 1 Kg cam, 2002 y›l›nda 1,65 $ a kadar düflürülebilmifltir. Burada gözlenen olum-
luluklar, proje geneline bak›ld›¤›nda adet ve hedef rand›man de¤erlerindeki art›fl olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. 
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Tablo 5. Y›llara göre birim s›nai maliyet tablosu

YILLAR SINA‹ MAL‹YET ( $ / KG )

1998 2,10

1999 2,14

2000 2,24

2001 1,79

2002 * 1,65

Grafik 4. Y›llara göre el imalat› birim s›nai maliyet tablosu

Projelerin hayata geçirilebilmesi, iflletme koflullar›nda o projeleri uygulayacak kiflilerin e¤itilmesi ile
ancak baflar›l› olabilir. Bu nedenle, yap›lan her iyilefltirme de, iflletmeye al›nan her yeni uy-
gulamada, oluflturulan sistemleri, uygulamaya al›nan yeni yöntem ve metodlar›, iflletme koflul-
lar›nda hayata geçirilen her malzemeyi ve aparat› anlatmak, ö¤retmek ve uygulamal› olarak kul-
lan›c›lara benimsetmek gerekmektedir. Bu hedeften yola ç›k›larak, proje kapsam›nda yap›lan her
iyilefltirme, uygulama, gelifltirilen her malzeme ve aparat, teorik ve uygulamal› e¤itimler ile
çal›flanlara anlat›lm›fl, ö¤retilmifl, saha uygulamalar› yap›lm›flt›r. 2001 y›l› içerisinde toplamda 375
kifli 4749 saat e¤itim alm›flt›r. Bu de¤er, 12,66 adam / saate eflde¤erdir. Benzer biçimde, 2002 y›l›
ilk 9 ayl›k dönemde toplamda 355 kifli 4218 saat e¤itim alm›flt›r. Bu de¤er, 11,8 adam / saate efl-
de¤erdir.

Proje çal›flmalar› bafllang›c›ndan bu güne yap›lan iyilefltirmeler ve geliflmeler sonucunda;adet ran-
d›manlar›n›n yükselmesi,birim maliyetlerin düflürülmesi sonucunda % 4.75 lik rand›man art›fl›n›n
parasal karfl›l›¤› 1.650.000 $ d›r.

Ayr›ca, kazan›lan beceriler sonucunda dünyan›n ileri gelen el imalat› cam üreticilerinin bir araya
geldi¤i “ROYAL SCANDINAVIA” grubuna “DEN‹ZL‹ CAM” üretim yapmaktad›r. Bu grupta, Hol-
megaard, Orrefors, Kosta Boda, Boda Nova ile birlikte çal›fl›lmaktad›r.
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Ertan Tanyeli - Serkan fiahin
Trakya Cam Sanayii A.fi. Mersin Fabrikas›

Özet

Cam Üretim Prosesinde Su ; so¤utma ve üretim amaçl› olarak cam ergitme f›r›n› so¤utma siste-
minden nihai ürünün al›nd›¤› noktaya kadar kullan›lmakta olup cam prosesinin önemli girdi pa-
rametrelerindendir. Mersin’de sanayi kurulufllar› Mersin-Adana karayolu etraf›nda kurulmufl olup,
iflletmelerin büyük bir ço¤unlu¤u su ihtiyaçlar›n› yer alt› su kaynaklar›ndan temin etmektedir. Böl-
gemizdeki gerek tar›m, gerekse sanayi kurulufllar›n›n plans›z su çekimi ve afl›r› su tüketimi nede-
ni ile zaman içerisinde derin kuyu sular›n›n kalitesi bozulmakta, kuyu ekonomik ömürleri k›sal-
maktad›r.

Float tesislerinde su kullan›m yerine ba¤l› olarak, ham su parametre de¤iflikliklerinin olumsuz et-
kisinin giderilmesi, üretim maliyetlerine etki edecek boyutta olup bu yaz›da 

1.Düzcam TM Fabrikas›nda 1995-2000 y›llar› aras›nda so¤utma suyu sisteminde yaflanan sorun-
lar ile giderilmesine ait yap›lan çal›flmalar,

2. Float hatlar›n›n kurulma aflamas›nda ham su kayna¤›n›n seçiminde yap›lmas› gereken çal›flmalar,

‹ncelenmifltir.

1. Girifl

‹nsan yaflam›n›n idamesi için ihtiyaç duyulan en önemli kaynaklardan biri olan su, sanayi tesisleri
içinde vazgeçilmez bir girdidir. Yeralt› veya yerüstü kaynaklar›nda temin edilebilen suyun, kalitesi
yaln›zca insan sa¤l›¤›n› de¤il ayn› zamanda iflletme maliyetlerini de etkilemektedir. Özellikle yöre-
mizde aç›lan derin kuyular›n düzensizli¤i ve bilinçsizce teçhizlendirilmesi kuyular›n ekonomik
ömürlerini ve bu kuyulardan elde edilen suyun kalitesini etkilemektedir. 

Kuyulardan elde edilen ham sudaki kalitesizliklerin giderilmesi, iflletmeler  için ciddi yat›r›m ve ifl-
letme maliyetlerine sebep olmakla birlikte, ham su parametrelerinin ve bakteriyolojik yüklerinin
dönemsel olarak farkl›l›k göstermesi ise,  ham su ›slah sistemi için büyük zorluklar yaratmaktad›r.

Haz›rlanan bu çal›flma ile TM Fabrikas›nda bugüne kadar ham suyun kalitesi ve de¤iflkenli¤i ile il-
gili yaflan›lan sorunlar, bu sorunlar›n giderilmesi ilgili yap›lan çal›flmalar ve yeni bir tesisin kurulu-
mu esnas›nda dikkat edilmesi gereken noktalar incelenmifltir.

2. Genel Bilgiler

2.1 Su ile ‹lgili Tan›mlar

Normal flartlar alt›nda do¤ada kolay olarak bulunan su renksiz, kokusuz ve tats›z bir madde olup
kimyasal formülüzasyonunda H2O veya HOH olarak tan›mlanmaktad›r. Çok iyi ›s› transfer özelli-
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¤ine sahip olan su, ayn› zamanda iyi bir çözücüdür. Suyun içerdi¤i safs›zl›klar ise 5 ana bafll›kta
toplanmaktad›r.

• Ask›da Maddeler
• Çözünmüfl Kat›lar
• Çözünmüfl Gazlar
• Müflterek ( Muhtelif ) Etkiler
• Mikroorganizmalar

2.2. Yeralt› Sular›n›n Kimyasal Özelliklerinin Oluflumu:

Yeralt› sular›n›n kimyasal karakteristiklerini belirleyen iyon içerikleri bir çok kimyasal ve fiziksel
proseslerin sonucudur. Bu prosesler yer alt› suyu ak›m› s›ras›nda ortaya ç›karlar. Yeralt› petrogra-
fik aç›dan genelde homojen olmad›¤›ndan dinamik olan yer alt› suyunun kimyasal karakteristi¤i
de sürekli de¤iflkendir. 

Yeralt› suyu ile akifer aras›nda temel de¤iflim etkisi minerallerin çözülmesidir. Yeralt›na s›zan sular
antropojenik etkilerden uzak ise, içerik aç›s›ndan fazla zengin de¤illerdir. Artan derinlikte de¤iflik
fiziksel-kimyasal olaylar›n etkisiyle suyun içerik maddelerinde ve yo¤unlu¤unda art›fl görülür, bu
olgu da suda gravitatif farkll›laflma olarak bilinir.

Yeralt› sular›n›n kalitesinin belirlenmesinde biyolojik olaylar en az fiziksel ve kimyasal olaylar ka-
dar önemlidir. Yeralt› sular›ndaki mikrobiyolojik sülfat redüksiyonu, anaerobik ortamda yaflayan
desulfovibro bakterileri ile oluflur, bu bakteriler yaflamlar›n› sürdürebilecekleri enerjiyi sülfatlar›n
parçalanmas›ndan kazan›rlar, sülfat solunmas›n›n yan ürünü olarak H2S ortaya ç›kar.

Akiferlerde suyun yavafl, yatay ve düfley yönlü hareketi mikroorganizmalar›n  pasif yay›l›mlar›na
neden olur. Son araflt›rmalar bu mikroorganizmalar›n muhtemelen salg›lad›klar› organik asiti kul-
lanarak kayaçlar içine atakta bulunduklar›n› ortaya koymufltur. Yeralt› sular›n›n do¤rudan olma-
yan de¤iflimleri organik bilefliklerin bakteriyolojik y›k›mlar›yla ortaya ç›kar ( organik asitlerin olu-
flumu ). Benzer koflullarda görülen nitrat y›k›m› birçok bakteri  çesiti ile nitrit veya amonyum ha-
linde azot oluflumuna neden olur. Demir ve mangan bilefliklerinin çözülme ve çökelmeleri de mik-
roorganizmalar›n refakat etmeleriyle yürür. Bu bakteriyolojik aktivite akiferlerde fizikokimyasal
proseslere etki eder ya da onlar› h›zland›r›r. Akifer sistemlerinde sülfat reduksiyonunun önemi, or-
ganik maddelerin varl›¤›na ba¤l› oldu¤u kadar, sülfat varl›¤›na da ba¤l›d›r. Tatl› sular genelde dü-
flük deriflimde sülfat içerirler. Önemli sülfat kaynaklar› jips çözülmesi, pirit oksidasyonu, deniz su-
yu giriflimi, asit ya¤murlar› ve gübrelerdir. Üretim kuyular› etraf›nda artan sirkülasyon sülfat reduk-
siyonunu teflvik eder, sülfat indirgeyen bakterilerin kuyuya girifllerini artt›r›r ve kuyu teçhizinin de-
mir sülfitlerle t›kanmalar›na sebep olur. 

3. TM Fabrikas›nda 1995-2001 Y›llar› Aras›nda Yaflan›lan  
Problemler ve Çözümleri 

3.1 Ham Su Üretimi: 

1995 y›l›nda yapt›r›lan rezistivite etüdlerinden sonra fabrika sahas›nda toplam 4 adet kuyu aç›l-
m›flt›r.  1 nolu kuyu fabrikan›n do¤usunda ve 140 metre derinlikte aç›lm›fl ve bu kuyuda 28 met-
re dinamik seviyede 7lt/sn debi elde edilmifltir. 2 nolu kuyu 1 nolu kuyuya 100 metre mesafede
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fabrikan›n ortas›nda 216 metre derinlikte aç›lm›flt›r ve bu kuyudan 35 metre dinamik seviyede 15
lt/sn debi elde edilmifltir. 3 nolu kuyu fabrikan›n bat›s›ndaki kuru dere yata¤›n›n üzerine 232 met-
re derinlikte aç›lm›fl ve bu kuyudan 30 metre dinamik seviyede 12 lt/sn debi elde edilmifltir. 4 no-
lu kuyu ise fabrikan›n güney bat› s›n›r›nda 230 metre derinlikte aç›lm›fl ve bu kuyudan 28 metre
dinamik seviyede 12 lt/sn debi sa¤lanm›flt›r. 1996 Y›l›nda 3. Float hatt›n›n ve Maden müdürlü¤ü-
ne ait kum y›kama tesislerinin devreye girmesiyle birlikte kuyulardan % 50 kapasite ile su çekimi-
ne bafllanm›flt›r ancak 1997 y›l›n›n Mart ay›ndan itibaren kuyular›n dinamik seviyelerinde h›zl› bir
düflme görülmüfl olup 1 nolu kuyudaki pompa 12 metre daha afla¤› indirilmifl ancak buna ra¤-
men kuyudan düzgün flekilde su çekilemedi¤i için kuyu kapat›lm›flt›r. Bunun üzerine 1 nolu kuyu
civar›nda 340 metre derinlikte ve 45 metre dinamik seviyede 10 lt/sn kapasiteli yeni bir kuyu aç›l-
m›fl ve TR4 yat›r›m›da göz önünde bulundurularak ilave olarak Fabrikan›n güneyinde 340 metre
derinlikte 55 metre dinamik seviyede 20 lt/sn kapasiteli 5 nolu kuyu aç›lm›flt›r.  

Yeni aç›lan kuyularla birlikte Fabrikan›n su ihtiyac› karfl›lanm›fl ancak kuyulardaki verim düflüklü-
¤ü devam etti¤inden, 1998 y›l›nda 3 nolu kuyuda devre d›fl› kalm›flt›r. Di¤er kuyulardaki verim dü-
flüklü¤ünün devam etmesi ve Maden Müdürlü¤ü’nün kapasite artt›r›m›na gitmesi üzerine mev-
cut kuyular›n yetersiz kalaca¤› öngörülerek fabrika sahas› d›fl›nda çeflitli noktalarda Maden Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan yeralt› su rezerv tespitine yönelik etüdleri yap›lm›flt›r. Yap›lan bu çal›flmalar es-
nas›nda kuyu suyunda sülfat indirgeyen bakterilere rastlanmas› sonucunda çeflitli üniversite ve
özel kurulufllarla yap›lan çal›flmalar neticesinde maden müdürlü¤ü taraf›ndan aç›lacak kuyular›n
bir tanesinde verim düflüklü¤ü de göz önüne al›narak 65 metreye kadar geçirimsiz olacak flekil-
de betonlanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. TM Fabrikas› Maden müdürlü¤ü’nün yeni kuyular›n› devreye
almas› ile birlikte fabrika sahas› içerisindeki kuyular› iflletme ihtiyaçlar›na uygun kullanmaya bafl-
layarak yer alt›ndan daha düzgün debide su çekmeye bafllanm›flt›r. 

2000 y›l›nda 5 nolu kuyuda yaflan›lan ani debi düflümü nedeniyle yap›lan incelemede pompa bo-
rusunun ve ba¤lant› hatlar›n›n Resim 1 de görülece¤i üzere demir çökmesi nedeniyle t›kanma po-
zisyonuna geldi¤i tesbit edilmifltir.

Resim 1 : 5 Nolu Kuyu Pompa Ba¤lant› Borusu
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Yap›lan ön incelemede boru içerisindeki birikintinin % 90 Demir ve %10 Silisten olufltu¤u göz-
lemlenmifl olup konu ile ilgili olarak Mersin Üniversitesi ile  ortak çal›flma bafllat›lm›flt›r. Konu ile
ilgili yap›lan araflt›rmalarda oluflan birikintinin, demir bakterilerinin su ortam›nda bulunan demi-
ri oksitleme özelli¤inden kaynakland›¤› tespit edilmifltir.  Bu tür bakteriler üreme ve geliflmeleri
için gerekli olan enerjiyi, demirin ferroz ( Fe+2 ) formdan ferrik ( Fe+3 ) basama¤a aerobik oksi-
dasyonu ile sa¤larlar. Ancak bu oksidasyon sonucu elde edilen enerji çok düflük oldu¤undan de-
mir bakterileri geliflmek için çok fazla miktarda demiri oksitlemek zorunda kal›rlar. Bakteriler kul-
lanacaklar› demiri  sudan veya borulardan, oksijeni ise kuyunun üst seviyelerindeki sulardan el-
de ederler. Bu olay›n yaln›zca 5 nolu kuyuda görülmesinin sebebi incelendi¤inde ise kuyunun iki
ayr› formasyon olan handere ve kuzgun formasyonlar›ndan su çekti¤i ve alt seviyede olan kuz-
gun formasyonundaki demir minerallerinin üst seviyedeki handere formasyonundan gelen oksi-
jenle birlikte bakterilere besin kayna¤› oluflturdu¤u tahmin edilmektedir.  5 nolu kuyunun aç›l-
mas› s›ras›nda inilen 350 metre derinlikte alüvyon topra¤›n alt›nda yer alan Handere Formasyo-
nu geçilerek Kuzgun formasyonuna girilmifl ve bunun neticesinde iki farkl› formasyondan su çe-
kilmesi bu olay› oluflturmufltur (Resim 2 . Kuyu HCL asit ve klor dökülerek bekletildikten sonra
inkiflaf edilerek tekrar kullan›ma al›nm›flt›r. Ancak de¤iflken organik yüklerin oluflturabilece¤i bu
olay her an tekrarlanabilecek durumdad›r. Bu nedenle bundan sonra aç›lacak olan kuyularda
toprak formasyonuna dikkat edilmesi ve birden fazla formasyonu olan kuyularda üstteki formas-
yonunun geçirimsiz olarak geçildikten sonra yaln›zca tek bir formasyondan su al›nmas›na dikkat
edilmesi gerekmektedir. (1)

Resim 2 : Trakya Cam Sanayii A.fi. Mersin Fabrika Sahas› Jeolojik Kesiti

2000 Y›l›n›n Aral›k ay›nda fabrika sahas›na yak›n bir noktada oluflan aletsel büyüklü¤ü 3,8 reich-
ter ölçe¤i olan depremin ard›ndan 1 nolu kuyunun su s›cakl›k de¤erlerinde art›fl gözlemlenmifl ve
kuyu suyu s›cakl›¤› 38°C’lere, iletkenli¤i ise 1800-2000 µS yükselmifltir. S›cakl›klar›n yükselmesi ve
iletkenliklerin artmas› ile birlikte , Mersin Valili¤i koordinasyonunda Mersin Üniversitesi ve MTA
teknik yetkilileri ile ortak çal›flma bafllat›ld›, bu kapsamda MTA taraf›ndan suda radon gaz› ölçü-
mü yap›ld› ve analizlerde radon gaz› bulunamad› ancak yap›lan di¤er analizlerde kuyuda amon-
yak azotuna rastlanm›flt›r (1,8 ppm). MTA taraf›ndan yap›lan incelemeler sonucunda kuyunun
termal su özellikleri gösterdi¤i belirlenmifltir.
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Son olarak 2001 y›l›nda 2 nolu kuyu dinamik seviyesinde ve kuyu debisinde h›zl› bir düflme göz-
lemlenmifltir. Kuyuda yap›lan çal›flmada kuyu borusunda ve ç›k›fl suyunda  bakteriyolojik oluflum-
lar tesbit edilmifltir ( oscallotario ve lingbia bakterileri ). Bulunan bu bakteriler ile ilgili yap›lan arafl-
t›rmada, fabrikan›n daha güneyinde aç›lan kuyular›n formasyon geçirimlerinin düzensizli¤i nede-
niyle yüzey sular›n›n daha derin formasyonlara kaçak yapmas›ndan kaynakland›¤› hususunda gö-
rüfl birli¤ine var›lm›flt›r.

3.2. Ham Su ‹slah›

Fabrika civar›nda elde edilen kuyu sular›n›n yüksek oranda çözünmüfl kat› madde içermesi ve bak-
teriyolojik yönden dönemsel olarak farkl›l›k göstermesi ham su ›slah›nda ciddi zorluklar yaflatm›fl
ve bu konu ile ilgili olarak Cam Araflt›rma Merkezi, ‹SK‹, Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversi-
tesi gibi resmi ve baz› özel kurulufllarla çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r. Analitik Destek Hizmetleri Mü-
dürlü¤ünce temmuz 1998 tarih ve 540 nolu rapor (2) haz›rlanm›flt›r. TR4 hatt› yat›r›m›nda bu ko-
nu üzerinde genifl perspektifte çal›flma yap›larak ilave bir revers osmos cihaz› al›narak Fabrikan›n
Revers Osmos suyu üretimi iki kat›na ç›kart›lm›fl, kule sular›ndaki ask›da kat› madde miktarlar›n›
düflürebilmek için so¤utma kullelerine tandem filtreler konularak so¤utma havuzlar›nda sürekli
bir filtrasyon sa¤lanm›fl ve ham sudan gelebilecek bakteriyolojik kirlilikleri önleyebilmek için mev-
cut sisteme ilave bir UV adapte edilmifltir.

Ham suda zaman içerisinde oluflan demir yükleri ile bakteriyolojik birikintiler reverse osmos
membranlar›nda k›sa süreler içerisinde t›kanmalara ve yumuflatma sisteminin reçinlerinde kapasi-
te düflümlerine sebep olmufltur.  Reverse osmos membranlar› ve yumuflatma sistemi reçinlerinin
üzerinde bakteriyolojik incelemeler sonucunda oscallatoria ve lingbia türündeki alglere rastlan-
m›flt›r. Yap›lan araflt›ma çal›flmalar›nda bu tip alglerin mevcut UV dozaj yükü ile öldürülmesinin
mümkün olmad›¤›, UV dozaj›n›n 600 milijoul/cm2 de¤erine yükseltilmesi, ayr›ca ölü alglerinde bir
filtre ile tutulmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r. Konu ile ilgili yap›lan araflt›rmalar da bu tip alg-
lerin 3 mikronluk tekstil tip filtre ile tutulmas›n›n mümkün olabilece¤ini belirlenmifl ve bu konu ile
ilgili yurt d›fl›nda yap›lan baz› uygulamalar ile ilgili referanslar incelenmifltir. ‹ncelenen referanslar
ve dökümanlar do¤rultusunda filtre temini yapan firma ile bir test çal›flmas› yap›lm›flt›r. Yap›lan
test çal›flmas›nda mevcut sistemde reverse osmos cihazlar›n›n önünde yer alan tekstil tip 5 mik-
ronluk filtrelerde kullan›lan filtre kartuflu ile 3 mikronluk filtre kartuflu özel yap›m bir test cihaz›-
na tak›lm›fl ve 3 mikronluk filtre 20 dakika içerisinde t›kan›rken, 5 mikronluk filtre 2 saatin sonun-
da t›kanm›yarak test cihaz›ndan sökülerek incelenmifltir. Resim 3 de de görülece¤i gibi 5 mikron-
luk kartufl üzerinde çok fazla bir kirlilik olmamas›na ra¤men 3 mikronluk filtrenin alg ve demir bi-
rikintileri ile doldu¤u gözlemlenmifltir 

Yap›lan test çal›flmalar› ve Cam Araflt›rma Merkezi ile birlikte yürütülen çal›flmalar›n neticesinde
yumuflatma sisteminin girifline mevcut filtrelere ilave olarak 2 adet yeni 3 mikronluk filtre al›nma-
s› ve mevcut filtrelerin kartufllar›n›n da 3 mikron olarak de¤ifltirilmesi kararlaflt›r›lm›fl ve filtrelerin
montaj› 2001 sonunda yap›larak devreye al›nm›flt›r. Filtrelerin devreye al›nmas›ndan sonra memb-
ran temizlik süresi 1 aydan, 6 aya uzam›fl ve yumuflatma sistemi reçinelerinin üzerindeki demir bi-
rikintileri özel kimyasallar ile temizlendikten sonra herhangi bir kapasite düflümüne flu ana kadar
rastlanmam›flt›r.
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Resim 3 : 3 ve 5 mikron filtrelerin test sonras› görünümleri.

3.3. Teknolojik Su ‹slah›

1996 y›l›nda TR3 hatt›n›n devreye girmesi ile birlikte k›sa süre içerisinde mikser palalar›, boyun so-
¤utucular› ve bek su ceketi gibi yüksek s›cakl›klarda çal›flan so¤utucularda delinmeler yaflanmaya
bafllanm›fl ve 1 er ayl›k periyotlar halinde bu delinmeler sürekli hale gelmifltir. ‹lk etapta teknolo-
jik su kollektör bas›nc› artt›r›lm›fl, elektrik kesintilerinde acil durum tank›ndan otomatik su besle-
mesi sa¤lanm›fl, iflletme için önem arzeden f›r›n mikserleri f›r›n ringinden dinlendirme ringine ak-
tar›lm›flt›r. Yap›lan bu çal›flmalar sonucunda iflletmede bir rahatlama sa¤lanm›fl ancak delinmele-
rin sadece periyodu uzam›fl ve zaman içerisinde ana hat üzerindeki borularda lokal olarak delin-
meler bafllam›flt›r. 

Borulardaki delinmeler çeflitli yöntemlerle kapat›lmaya çal›fl›l›rken, borular üzerinde yap›lan kesit
incelemelerinde olay›n birikinti alt› bakteriyolojik korozyonundan kaynakland›¤› tesbit edilmifltir.
(Resim 4) 
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Resim 4 : Birikinti alt› bakteriyolojik korozyon sonucu oluflan delinme

Hatlarda oluflan delinmelerin birikinti alt› bakteriyolojik korozyonu oldu¤u tesbit edildikten sonra
konu ile ilgili olarak Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü ile çal›flmalara bafllanm›fl ve Temmuz
1998 tarih ve 540 nolu rapor Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Ha-
z›rlanan bu rapor ve yap›lan di¤er görüflmelere istinaden bakteriyolojik mücadeleye ham sudan
bafllanmas› hedeflenmifl ve ham su girifl hatt› üzerine UV sistemi yerlefltirilmifltir. Ham suyun kali-
tesinin kötü olmas› nedeniyle kuledeki konsantrasyon faktörü ile birlikte kule suyu iletkenlikleri-
nin artt›¤› göz önüne al›narak kule suyu beslemesine RO suyu kar›flt›r›lm›fl ve kulelerdeki iletken-
likler düflürülmüfltür. 

1100 µS iletkenlikteki ham suda bulunan 200 ppm toplam CaCO3 sertli¤i yumuflatma cihazla-
r›ndan geçirilerek sertlik 7 ppm düflürülmekte ve bu suya % 20 oran›nda 10 µS iletkenlik ve 0
ppm sertlikte RO suyu kar›flt›r›larak kule besleme suyu oluflturulmaktad›r. Kule beslemesi olan
yumuflak suya RO suyunun kar›flt›r›lmas› ile besleme suyu iletkenli¤i 850 µS de¤erine düflmekte
ve bu sayede 4 konsantrasyon çal›fl›lmas› durumunda kule sular›nda 3500 µS iletkenlik sa¤lana-
bilmektedir.

Ayn› zamanda kulelerde birikinti oluflumuna neden olabilecek ask›da kat› maddelerinde tutulabil-
mesi için so¤utma kulelerine 75 m3/h kapasiteli tandem filtreler yerlefltirilerek kule suyundaki
AKM miktar› 50ppm’ lerden 5 - 6 ppm’lere indirilmifltir. 

Besleme suyunda yap›lan bu iyilefltirme çal›flmalar› sonucunda kule sular›n›n kalitesinin art›r›lma-
s› hedelenerek, kimyasal ›slah› ile ilgili yap›lacak olan çal›flmalar›n kolaylaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. 

Yap›lan tüm bu iyilefltirme çal›flmalar›n›n yan› s›ra teknolojik suyun ›slah› ile ilgili olarak çeflitli kim-
yasal firmalar› ile görüflülmüfl ve sülfat indirgeyen bakterilere karfl› özel biyosit uygulamas› ile bi-
rikinti oluflumunun önlenmesi ile ilgili kullan›lan dispersantlara ilave olarak biodispersant uygula-
mas›na geçilmifltir.
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Teknolojik su ›slah›n›n cam f›r›nlar›nda bu kadar kapsaml› ve zor olmas›n›n en büyük nedenlerin-
den biride tüm sistemlerde ayn› tip aç›k çevrim so¤utma suyunun kullan›lmas›d›r. Elektrik kesinti-
si esnas›nda oluflabilecek anl›k su kesilmesi durumunda so¤utucular›n susuz kalmamas›n› sa¤la-
mak amac›yla sistemlerin hepsi cebri bas›nçl› acil durum tank›na ba¤l› olarak çal›flt›r›lmaktad›r. Bu-
nun sonucu olarak sistemlerin hepsinin en zor flartlara karfl› flartland›r›lmas› gerekmektedir. Örne-
¤in bek su ceketlerine beslenecek suyun kalitesi ile ilgili üretici firman›n istemifl oldu¤u suyun
özelliklerinde suyun toplam sertli¤inin maksimum 10 ppm olmas› istenmektedir. Bu durumda bek
su ceketlerinde istenen su kalitesi toplam sertlik aç›s›ndan tüm sistemin kritik noktas› olmaktad›r.
Di¤er bir kritik noktada so¤utuculardaki ak›fl h›zlar›d›r yap›lan ölçümlerde banyo bank so¤utucu-
lar›nda su h›zlar›n›n 0.1 m/sn‘ye kadar düfltü¤ü ölçümlenmifl ve  dispersant kullan›m hesab› yap›-
l›rken bu noktan›n tüm sistem için kritik nokta olarak al›nmas› gerekmifltir.

Teknolojik su ›slah›nda sular›n korozif özellikte mi ya da kabuklaflt›r›c› özellikte mi oldu¤unu be-
lirlemek amac›yla Langelier indeksi ( L ) ve Ryzner stabilite indeksi ( R ) kullan›lmaktad›r. Her iki in-
deksin hesaplanmas› s›ras›nda suyun s›cakl›¤›, pH’›, toplam çözünmüfl madde miktar›, toplam
sertli¤i ve toplam alkalinite de¤erleri kullan›lmaktad›r, bu noktada özellikle cam f›r›nlar› gibi yük-
sek s›cakl›klar›n bulundu¤u ortamlardaki so¤utuculardaki su s›cakl›¤›n›n di¤er so¤utuculardan
yüksek olmas› sistemin su s›cakl›¤›na ba¤l› olarak bir noktada korozif yap›dayken di¤er noktalar-
da tafl yap›c› yap›da oluflmas›na sebep olabilir. Tüm de¤erler sabit kalmak kofluluyla su s›cakl›¤›n-
daki art›fl, suyu kabuk yap›c› tarafa do¤ru yöneltmektedir ve f›r›nda yer alan so¤utucularda kabuk
yap›c› tarafta çal›flma riskli olaca¤›ndan, bu noktada mümkün oldu¤u kadar nötr çal›flma sa¤lan-
mas› baz al›narak s›cakl›¤›n düflük oldu¤u noktalarda ise korozyona karfl› mücadele yap›lmas› uy-
gun görülmüfltür. Her ne kadar su ›slah›nda kullan›lan kimyasallar›n genifl bir aral›kta çal›flmas›
mümkün olsa da , bu çal›flma noktas› iflletmemizde iyi sonuç vermifltir.

Bütün sistemlerde ayn› suyun kullan›lmas›n›n getirdi¤i zorluk do¤rultusunda, tüm so¤utma suyu
sistemi her bir sistemin en kritik noktas›na uygun olacak flekilde haz›rlanan kimyasal program ile
iflletilmektedir.

Teknolojik su ›slah› ile ilgili program›n uygulamas›nda ilk önce sistem parametreleri olan sirkülas-
yon debisi, toplam sistem hacmi, s›cakl›k fark› ve konsantrasyon katsay›s› de¤erleri belirlenir, daha
sonra sistemlerde uygulanmas› düflünülen program do¤rultusunda iletkenlik, pH, toplam mak-
simum bakteri say›s›, korozyon h›z›, toplam maksimum demir miktar›,çinko ve fosfat de¤erlerinin
limitleri belirlenip kontrol sistemi sayesinde bu de¤erlerin belirlenen kontrol limitleri içerisinde
tutulmas› sa¤lan›r. Teknolojik su kontrol sistemi Firma, Araflt›rma Merkezi Lab. ve Mersin Fabrikas›
elemanlar›n›n oluflturdu¤u üçlü kontrol sistemi sayesinde kontrol alt›nda tutulmaktad›r. Firma
günlük olarak yapt›¤› analizlerle kimyasal dozaj miktar›n› kontrol etmekte ve kulenin belirlenen
limitlerin d›fl›na ç›kmaya yönelmesi durumunda TM elemanlar›n› uyararak gerekli müdahelenin
yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r, TM elemanlar› ise Firma eleman›n›n fabrikada bulunmad›¤› zamanlar-
daki dozaj›n ve baz› limitlerin kontrolü ile Firma eleman›n çal›flmas›n›n kontrol ederek sistemin
kontrolünün süreklili¤ini sa¤lamaktad›r, Araflt›rma Merkezi Lab. ise Firma taraf›ndan yap›lan
analizlerin do¤rulu¤unu kontrol etmektedir. Bu üçlü kontrol sistemi sayesinde TM fabrikas›nda
tüm sistem hedefleri belirlenen limitler içerisinde tutularak so¤utma suyu ›slah›nda büyük yollar
kat edilmifl ve F›r›n içerisinde yüksek s›cakl›kta çal›flan mikser palalar› ve boyun so¤utucular›nda
son iki y›ld›r herhangi bir delinme veya patlama oluflmam›flt›r. 
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4. Sonuç

Trakya Cam Sanayii Mersin Fabrikas›nda kurulufl aflamas›ndan bugüne kadar suyla ilgili yaflan›lan
sorunlar, suyun cam f›r›nlar› için ne kadar önemli bir girdi parametresi olabilece¤ini aç›kça gözler
önüne sermifltir. 

Bir cam fabrikas›n›n kurulumu esnas›nda fabrikan›n kurulaca¤› alandaki alternatif su kaynaklar›
miktar ve içerik aç›s›ndan detayl› olarak incelenmelidir. DS‹ veya di¤er resmi kurulufllar ile özel
kurulufllardan elde edilecek bütün bilgiler derlenerek yörenin hidrolojik etüdü haz›rlanmal›d›r.
Oluflturulan bu su etüdüne istinaden suyun yeralt› veya yerüstü kaynaklar›ndan temin edilece¤i
tesbit edilmeli ve e¤er su yeralt› kaynaklar›ndan temin edilecek ise bölgenin Hidrojeolojik yönden
incelemesi yap›lmal›d›r.

Fabrikan›n ihtiyac› olan suyun temin edilmesinden sonra bu suyun kalitesi belirlenmeli ve bu suda-
ki de¤iflimin boyutlar› sürekli takip edilerek dönemsel de¤iflim grafikleri oluflturulmal›d›r. Sudaki
dönemsel olarak oluflabilecek de¤iflimler göz önünde bulundurularak çal›flma koflullar›na uygun
su ›slah sistemleri belirlenmelidir.

Netice olarak cam üretiminin önemli girdi parametrelerinden olan suyun, yat›r›m›n karar aflama-
s›ndan itibaren göz önünde bulundurularak de¤erlendirme kriterleri içerisinde bulunmas› ileride
yaflanabilecek birçok problemin önceden tesbitinde yararl› olacakt›r.

Sonuç olarak Cam sektörü ve özellikle Float hatlar› için hammadde (Kum, soda, vb.)  yak›t ve
elektrik enerjisinin ne kadar önemi varsa, suyun da kalite ve gerekli miktar olarak öneminin ol-
du¤u ortaya ç›kmaktad›r
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Özet
Nokta koydu¤umuz 20. yüzy›l kendi içinde bir çeflit enformasyon k›tl›¤›ndan bollu¤una geçifl sü-
reci olarak de¤erlendirilebilir.‹nsanl›¤›n bir bölümü, enformasyon k›tl›¤›n›n de¤il afl›r› bollu¤unun
sorunlar›n› yaflamakta. Tabii, tarihin her döneminde oldu¤u gibi, bilgelik k›tl›¤›n›n da.

‹çinizde, eline ulaflan enformasyonu yeterince analiz edemedi¤i, hakk›n› veremedi¤i, derinlikleri-
ne inemedi¤i için vicdan azab› çekmemifl olan var m›? Enformasyon dalga dalga gelirken vakit ya
da olanak yetersizlikleri yüzünden kendisini çaresiz hissetmemifl olan›n›z var m›?

Son yüzy›l içinde insan›n enformasyon üretme kapasitesi büyük bir s›çrama gösterirken bu enfor-
masyonu alg›lama, de¤erlendirme ve çözümleme yetenekleri hemen hemen ayn› kald›. Belki de
flöyle demek en do¤rusu: evrim, devrime yetiflemedi.

Baz› bilim adamlar› teknolojilerin insan›n bilgi iflleme kapasitesini aflt›¤›n› öne sürüyorlar. ‹nsan
beyninin ancak belirli ölçülerde enformasyonu alg›lay›p iflleyebilecek durumda olmas› “enformas-
yon stresi” bafll›¤› alt›nda da inceleniyor. Bu hep geride kalma, bir türlü yetiflememe fleklinde ya-
flanan stresin öldürücü boyutlara ulaflabilece¤ini söyleyenlere de rastlan›yor. Kabaca flöyle de di-
yebiliriz: Huninin a¤z› iyice büyüdü ama ucu hala darac›k!

Konu, kuflkusuz, Enformasyon Ça¤›’n›n bir sonucu, bir çeflit yan ürünü. Nas›l Sanayi Ça¤›’nda
çevre ve hava kirlenmesi beklenen bir sonuç olarak tarih sahnesine ç›kt›ysa, Enformasyon Ça¤›’yla
birlikte bir enformasyon kirlenmesinin belirdi¤ini söyleyebiliriz. Bu türden “enformasyon-yo¤un”
toplumlarda yaflayan her birey, sabah uyan›fl›ndan gece uykuya dal›ncaya kadar çevresinden ge-
len, istenmifl ve istenmemifl enformasyon dalgalar› taraf›ndan yo¤uruluyor. Enformasyon yüklen-
memifl mekan ve zaman bulmak hemen hemen olanaks›zlafl›yor. Bu enformasyonun bir k›sm› ya-
rarl› ve gerekli olsa da, bir çeflit gürültü ya da kirlenmenin yafland›¤› da bir vak›a... Bu kirlenme-
nin sa¤l›k ve toplum üzerindeki etkileri yeni yeni tart›fl›lmakta Bildiri de bu kirlilik ele al›nmayacak,
bilgi üzerine konuflulmaya çal›fl›lacak. Bilgiyi anlat›rken veri ve enformasyon kavramlar›n›n üzerin-
de durulacak hem kavramsal hem de felsefi tan›mlamalar› yap›lmaya çal›fl›lacak.

Literatürde “Entellektüel Sermaye” olarak tan›mlanmakla birlikte, sermaye sözünün bu ba¤lam-
daki sevimsizli¤ini gözönüne alarak kurumsal zenginlik kaynaklar›m›zdan biri yani  insan ve insan-
da içerilen  bilgi üzerine birfleyler söylenecek.

Ve bugün fiiflecam’da kütüphanecilik faaliyetleri ve bilgiyi sahiplenmenin merkezlerinden olan
Araflt›rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›l›¤›’na ba¤l› Cam Araflt›rma Merkezi Kütüphanesi ve
Genel Sekreterli¤e ba¤l› olarak hizmet veren Belge - Bilgi Merkezimizin çal›flmalar›ndan ve hedef-
lerinden de söz edilecektir. 
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Bilgi 

Sözlüklerde “bilgi” (information) sözcü¤ünün çok çeflitli tan›mlar› verilmektedir. Bilginin “o za-
mana dek bildiklerimizi ya da inad›klar›m›z› de¤ifltirdi¤i”, “cehaleti ve belirsizli¤i azaltt›¤›” genel-
likle kabul edilmektedir. Bilgi nosyonu bilgilenen birisiyle ba¤lant›l› olursa anlaml›d›r. Buckland
(1991, s. 1-2) bilgi sözcü¤ünün üç temel kullan›m› oldu¤unu öne sürmektedir:

1. Süreç olarak bilgi (information-as-process): Bir kimsenin bildikleri bilgilendi¤i zaman de¤i-
flir. Bu anlamda bilgi “bilgilendirme etkinli¤i” olarak tan›mlanmaktad›r. 

2. Bilgi olarak bilgi (information-as-knowledge): “Süreç olarak bilgi”de, yani bilgilendirme
etkinli¤i s›ras›nda bir konu ya da olaya iliflkin olarak verilen haber ya da “bilgi”yi (knowledge)
ifade etmek için de “bilgi” (information) sözcü¤ü kullan›l›r. 

3. Nesne olarak bilgi (information-as-thing): Bilgi olarak adland›r›lan veri ya da belgeleri ni-
telemek için de kullan›l›r. Çünkü bu nesneler bilgilendirici, ö¤retici niteli¤e sahiptir. 

“Bilgi olarak bilginin” ana özelli¤i elle tutulamaz, gözle görülemez, herhangi bir yöntemle ölçü-
lemez olmas›d›r. Bu yüzden bu tür bilgi (knowledge) iletilmek üzere aç›klanmal›, tan›mlanmal› ve
fiziksel bir yöntem, iflaret, sinyal, metin veya mesaj olarak temsil edilmelidir. Böyle bir aç›klama,
tan›mlama ya da simgeleme “nesne olarak bilgi” tan›m›na girmektedir (Buckland, 1991, s. 2).
Nesne olarak bilgiyi iflleyerek yeni formlarda nesne olarak bilgi elde etmek “bilgi iflleme” (infor-
mation processing) olarak tan›mlanmaktad›r. Bilgi iflleme için kullan›lan araçlar ise bilgi teknoloji-
si olarak adland›r›lmaktad›r (Buckland, 1991, s. 5).

Buckland bilgi sözcü¤üyle ilgili tart›flman›n iki farkl› yaklafl›mla özetlenebilece¤ini söylemektedir:
1) varl›klarla (entity) süreçler aras›nda; 2) somutla soyut aras›nda. Bu iki farkl› yaklafl›m bilgi ve bil-
gi sistemlerine dört ayr› bak›fl aç›s› getirmektedir (Tablo 1). Bu bak›fl aç›lar› Buckland’›n kitab›nda
ayr›nt›l› olarak tart›fl›lmaktad›r. 

SOYUT SOMUT

VARLIK Bilgi olarak bilgi Nesne olarak bilgi

Bilgi (knowledge) Veri, belge, kay›tl› bilgi

SÜREÇ Süreç olarak bilgi Bilgi iflleme, veri iflleme, belge iflleme, 

Bilgilenme bilgi mühendisli¤i belge iflleme, bilgi mühendisli¤i

Kaynak: Buckland (1991, s. 6).

fiekil 1. Bilgiye Dört Farkl› Bak›fl Aç›s›

Veri, enformasyon ve bilgi terimleri literatürde kimi kez birlikte ve birbiri yerine kullan›lmaktad›r.
Bununla birlikte asl›nda bu terimler özel birer anlam tafl›maktad›rlar. Veri enformasyonun, enfor-
masyon ise bilginin hammaddesidir.

Veri, ifllenmemifl bilgi ya da ham bilgi olarak tan›mlanabilir. Veri, canl› bir organizma olarak bize
ulaflan her fleydir. Veri, bir olay ya da gerçe¤in kayd›d›r. Bafl›ma ya¤an ya¤mur, kula¤›ma gelen
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ses, bir ka¤›t parças›, bir sat›fl raporu, bilgisayar diski birer veridir.  Ancak, verilerin enformasyon1
haline dönüflmesi bir süreçtir. Veri ya da gerçeklerin sistematik olarak toplanmas›, bir araya geti-
rilmesi, yap›lanmas› ya da düzenlenmesi eyleminin ürünüdür. Bundan dolay› bilgilendirme gerek-
sinim duyulan anlaml› veridir; verinin “anlaml›l›k” niteli¤ini tafl›mas›, onun ifllenmesi sürecini ge-
reksindirir. Verinin kendi bafl›na önemi ya da anlam› olmayabilir. Kendi bafl›na veri çok yararl› de-
¤ildir. Oysa gereksinim duyan birey için anlaml› hale getirilmifl, verinin yeniden sunusu olan, en-
formasyon yararl›d›r. Enformasyon, tan›mlay›c› iletiflime dayal›d›r. Bu ifadeyi açarsak e¤er, belki de
bilgilendirme kavram› daha anlafl›l›r olabilecektir. ‹letiflim, gönderici ve al›c› olmak üzere en az iki
ucu bulunan bir süreçtir. Bu sürecin amac›, bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas›d›r. Enformasyonun bilgiye dö-
nüflmesi için enformasyonun ifllenmesi yorumlanmas›, hatta bireysel düzeyde içselleflmesi, özüm-
senmesi gerekmektedir. Hayat›n›za katamad›¤›n›z, katk›da bulunamad›¤›n›z, üzerinde düflüneme-
di¤iniz, tart›flamad›¤›n›z enformasyon bilgi de¤ildir.

K›saca bilgi; “bireyin zihninde tutulan ve yaln›z bireyin sahip oldu¤u ve/veya bilgi kay›t ortamlar›
arac›l›¤›yla toplumun tüm bireylerince elde edilebilen organize edilmifl anlaml› ve iliflkili veriler bü-
tünü” olarak tan›mlanmaktad›r. 

Sahip Olmak

Bilgi, kodlanm›fl bilgi ve kodlanmam›fl bilgi olarak ele al›nmal›d›r. ‹nsan bilgi kodlayan tek canl›d›r.
‹nsan›n ne oldu¤unu anlamak, daha uzun süre tam anlam›yla belli olmayacak. Bu konudaki te-
oriler, araflt›rma bulgular›, gerçekler sürekli de¤ifliyor. Bir aralar insan›n konuflabilen veya iletiflim
kurabilen tek canl› oldu¤u zannedildi. Ancak yap›lan araflt›rmalar, ço¤u canl›n›n birbirleri ile bir
flekilde iletiflim kurdu¤unu, yani konufltuklar›n› gösterdi. Sonralar› ise, insan›n araç yapan ve kul-
lanan tek canl› oldu¤u iddia edildiyse de, kimi canl›lar›n sert kabuklu meyvelerin kabuklar›n› k›r-
mak için, kabuklar›n sertlik derecelerine göre, sopa veya tafl kullanmalar›; avlanmak içinse, avla-
nacaklar› türlere göre yumuflak veya sert kam›fllar kullanmalar›, bu teoriyi de alt üst etti.

Son zamanlarda ilgi çeken bir teori ise, insan›n bilgi kodlayan, yani bilgiyi bir sistem etraf›nda (ya-
z›) kayda geçiren tek canl› oldu¤u teorisidir.

‹nsan neden bilgi kodlar? Kal›c› olabilmek için! Üretti¤i bilgiyi zaman ve mekan ötesine tafl›yarak,
zamana ve mekana meydan okumak için. 

Kodlaman›n, yani bilgiyi yaz›ya geçirmenin iki temel pratik ifllevi var: bilginin süreklili¤ini sa¤laya-
rak, zaman içinde unutularak kaybolmas›n› önlemek ve bilginin kay›tl› oldu¤u tafl›y›c› ile bir yer-
den bir yere tafl›nmas›na olanak sa¤layarak onu hareketlendirmek.

Köklü bir flirkette epey bir bilgi, deneyim ve öngörü mevcuttur. Ancak, bunlar›n entellektüel mal-
zeme haline dönüflmesi paylafl›larak kollektif bilgi haline gelmesi gerekmektedir. Yap›lan araflt›r-
malar, flirketlerde “kodlanm›fl bilginin” sadece %30 düzeylerinde kal›rken “kodlanmam›fl bilgi-
nin” %70 dolaylar›nda oldu¤unu iflaret etmektedir. Kodlanmam›fl, yani gizli kalm›fl bilgiler potan-
siyel zenginlik kayna¤›d›r. Bu nedenle, insanlarda sakl› kalan bilgilerin kodlanarak sisteme aktar›l-
mas› ve ortak bilgi havuzunda yerini almas› gerekmektedir. Böylece di¤er bilgilerle iliflkilendirile-
rek  geometrik bir büyüme gösterir. Bilgi paylafl›m›nda kurum kültürü çok temel bir unsurdur.
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fiirketteki bilgiler içsel gelen ve d›flsal gelen olmak üzere iki türlüdür. ‹çsel bilgi flirket içinde üreti-
len, d›flsal bilgi ise flirket d›fl›ndan gelen bilgileri ifade eder.

‹çsel bilgileri ele al›rken:

• Ne üretiyoruz?
• Ne tür bilgi?
• Ne yo¤unlukta?
• Ulafl›labilir mi?
• Kimin kontrolünde?
• Güvenilir mi?

Sorular›n› cevapland›rmak gerekmektedir.

Bilgi Eriflim Tan››m›

Bir bilim disiplini olarak yaklafl›k 50 y›ll›k bir geçmifli olan bilgi eriflim (information retrieval) ise
“bilgi toplama, s›n›flama, kataloglama, depolama, büyük miktardaki verilerden arama yapma ve
bu verilerden istenen bilgiyi üretme (veya gösterme) teknik ve süreci” olarak tan›mlanmaktad›r.
Bu bildiride tan›mda geçen teknik ve süreçlerden çok, bilgi eriflimin temel sorunu olan kay›tl› bil-
gilere eriflim sa¤lama sorunu üzerinde durulmaktad›r.

Bilgiyi Kaydetmek ya da Kaydetmemek 

‹nsan beyni yaz›n›n bulunmas›ndan önce yüzy›llar boyunca bilgi kaydetmek için kullan›lan tek
“araç” olmufltur. Ancak do¤as› gere¤i insan beyni “geçici” bir kay›t arac›d›r. Ölümle birlikte o za-
mana dek kaydedilen bütün bilgiler de yok olup gitmektedir. ‹nsan› di¤er varl›klardan ay›ran en
önemli özellik olan “kültürel birikim” (akümülasyon), ilkel toplumlarda ancak sözlü olarak kuflak-
tan kufla¤a aktar›labilmekteydi. Yaz›n›n bulunmas›yla birlikte bilginin insan beyni d›fl›ndaki bir or-
tamda “kal›c›” olarak kaydedilmesi mümkün hale gelmifltir. Sözlü kültürden yaz›l› kültüre geçifl
kolay olmam›flt›r. Ünlü düflünür Plato, M›s›r Kral› Thamus’un yaz›y› bulan M›s›rl› tanr› Theuth’a ya-
z›ya karfl› ç›k›fl gerekçesini flu sözlerle vermektedir:  

‹nsanlar yaz›y› ö¤renirlerse ak›llar›na unutkanl›k afl›lan›r; bellek al›flt›rmas› yapmay› b›rak›rlar. Çün-
kü yaz›l› olana güvenirler; fleyleri ezbere de¤il, d›flsal iflaretler arac›l›¤›yla hat›rlamaya çal›fl›rlar. Kefl-
fetti¤iniz fley bellek için de¤il, hat›rlama için bir reçetedir. Ve size inananlara sundu¤unuz fley ger-
çek bir hikmet de¤il, sadece onun görüntüsüdür. Çünkü size inananlara birçok fley söyleyerek,
ama ö¤retmeden, onlar› çok biliyorlarm›fl gibi gösterebilirsiniz. Oysa onlar ço¤unlukla hiçbir fley
bilmezler. Ve insanlar hikmetle (wisdom) de¤il de aldat›c› hikmetle yüklenirlerse di¤er insanlara
yük olurlar (Dabney, 1986, s. 5). 

Milyonlarca y›ld›r yeryüzünde yaflayan insano¤lu, sadece son beflbin y›ld›r sahip oldu¤u bilgileri
beyin d›fl›ndaki bir ortama aktarmaya bafllam›flt›r. Yaz›n›n bulunuflu uygarl›k tarihinde çok önem-
li bir yer tutmaktad›r. Çünkü yaz› bulunana dek kültürel birikimin kuflaktan kufla¤a aktar›lmas› her
insan›n ö¤renme yetene¤iyle s›n›rl›yd›. ‹nsan yavrusu genler arac›l›¤›yla anne-babas›ndan birtak›m
kiflisel özellikleri kal›t›m yoluyla edinmektedir. Ama bildiklerinin hemen hemen tamam› do¤um-
dan sonra ö¤rendiklerinden oluflmaktad›r.Baflka bir deyiflle, bu ö¤renme süreci her insan için bir-
birinden ba¤›ms›z olarak gerçekleflmektedir. Tek tek bireylerin yaflamlar›n› devam ettirebilmesi için
yaflam süresince edinilen bilgiler yeterli olabilmektedir. Oysa tüm insanl›¤›n edindi¤i bilgilerin ve
eriflilen uygarl›k düzeyinin tüm bireyler taraf›ndan özümsenmesi ve sözlü kültürle kuflaktan kufla-
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¤a aktar›lmas› mümkün de¤ildir. Bu bak›mdan gerek yaz›n›n bulunuflu gerekse insanl›¤›n ulaflt›¤›
ortak uygarl›k düzeyinin yaz›l›/bas›l›/görsel belgelerini içeren ve bir bak›ma “insanl›¤›n ortak bel-
le¤i” say›labilecek kütüphaneler, uygarl›¤›n sürdürülmesi aç›s›ndan yaflamsal öneme sahiptir. Bilim
felsefecisi Karl Popper, “Dünya uygarl›¤› bir savaflla yok olup, geriye kütüphanelerde saklanan
nesnel bilgi içeri¤i kal›rsa, uygarl›¤› yeniden kurmak mümkündür. Halbuki bu nesnel bilgi içeri¤i,
yani kütüphaneler yok olup, yaln›zca öznelerin ö¤renme yetene¤i kalsa, ça¤dafl uygarl›¤› yeniden
infla etmek hemen hemen imkâns›zd›r” demektedir (Tonta, 1988, s. 26).

Bilgi Eriflim ve fiiflecam

Sahip oldu¤umuz kodlanm›fl ve kodlanmam›fl bilginin biriktirildi¤i, saklanmaya çal›fl›ld›¤› ve tek-
rar kullan›ma sunuldu¤u iki merkez olan Belge Bilgi Merkezi ve Cam Araflt›rma Merkezi Kütüp-
hanesi kütüphane otomasyonu program› ile bu hizmeti intranet ortam›ndan tüm fiiflecam’›n kul-
lan›m›na açm›flt›r.

http://kutuphane.sisecam.com.tr adresinden ulafl›labilen sayfalarda toplam 12.000 kay›t
aras›ndan tarama yap›labilmektedir.

Bu kay›tlar aras›nda, kitaplar, süreli yay›nlar, yerli ve yabanc› standartlar, patentleri, raporlar, CD-
ROM’lar vb. bulunmaktad›r.

Afla¤›da bu sayfalar aras›nda nas›l tarama yap›laca¤› hususu aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.

fiekil 1: Tarama ekran›
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fiekil 1 ‘de görüldü¤ü
üzere bu sayfadan tüm
katalo¤u, süreli yay›n-
lar›, makaleleri tara-
may›, yaln›zca üyelere
özel ödünç verme
faaliyetlerini ve yay›n
istek formu arac›l›¤› ile
kütüphaneden yay›n
talep etme gerçeklefl-
tirilebilir. 

Bu ekranda tüm türler-
de arama  yapabilece¤i
gibi tür s›n›rlamas›
yaparak arama yap-
makta mümkün. Ör-
nek olarak yazar ad›na
iflevi girerek yap›lan bir
tarama sonucunda
flekil 3’te görüldü¤ü
üzere üç adet kay›d›n
bulundu¤u bilgisi, bu
kay›tlar›n özetlerini ve
kayna¤›n nerede ol-
du¤unu görmek müm-
kündür.
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fiekil 3: Tarama sonuç ekran›

fiekil 2: Katalog tarama ekran›



Sumru Güven
Cam Ambalaj ve Metal Grubu, ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü

Cam ambalaj üretiminde prosesten veya çevreden gelen ve cama giren yabanc› maddeler
özellikle ürün dayan›kl›l›¤›n› azaltan, bunun yan›s›ra kirlilik gibi ürün hatalar›na yol açan ne-
denlerdendir.

Di¤er cam ambalaj üretim proseslerine göre cam dayan›m›n›n daha fazla önem kazand›¤› NNPB
prosesinde yabanc› madde kaynaklar›n›n ve bunlara karfl› al›nmas› gerekli önlemlerin tespiti bir
zorunluluktur.

Yürütülen çal›flmalar kapsam›nda, bilimsel yay›nlar incelenmifl, cama direkt temas eden ve kirlilik
kayna¤› olmas› muhtemel malzemelerin analizleri yap›lm›fl, bulunan yabanc› maddelerin partikül
büyüklü¤ü ve içeri¤i tespit edilmifltir. Bunlar›n yan› s›ra cama direkt temas etmemekle birlikte, do-
layl› yoldan olumsuz etki edebilecek ekipmanlar ve kal›p temizleme prosesi de incelenmifltir.

Analiz ve inceleme sonuçlar›na göre kirlilik kayna¤› oldu¤u kesinleflen bu etmenleri önlemek için
gerekli çözümler üretilmifl ve hayata geçirilmifltir.

1. Girifl

Bir cam ambalaj›n dayan›kl›l›¤› cam yüzey yap›s› ile iliflkilidir. Cam yüzeyi bir yüke maruz kald›¤›n-
da, herhangibir yüzey süreksizli¤i veya yüzey hatas› gerilimin toplanmas›na neden olur. Bu bir
“gerilim faktörü” ile ifade edilebilir. 

Üretim prosesi esnas›nda erimifl cam metallerle temas etti¤inde, cam s›cakl›¤›na, temas süresine,
metal tipine ba¤l› olarak çok küçük alanlarda metalle reaksiyona girer. Bu reaksiyon sonucunda
metal ile erimifl cam ara yüzünde habbecikler oluflur ve cam yüzey yap›s›n› dolay›s›yla cam daya-
n›kl›l›¤›n› bozan bir etmen olarak karfl›m›za ç›kar.

Ayr›ca metaldeki ve ya¤lama malzemele-
rindeki karbon da, bu  yüzey habbecikle-
rini ortaya ç›kar›r ve karbonun yüzde mik-
tar› artt›kça bu habbeciklerin büyüklü¤ü
artar . 

Metal partikülleri ço¤u zaman gözle gö-
rülemez ve ebatlar› 100 mikronun alt›nda
olanlar bile (fiekil 1) cam yüzey mukave-
metinin düflmesine neden olur. 

Böyle nispeten küçük partiküllerin önemli
oranda zay›flatma etkisi, ço¤unlukla fark-
l› ›s›l genleflme nedeniyle yüzeyde küçük
çatlak oluflturmas›ndan dolay› geliflir. 
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CAM AMBALAJ ÜRET‹M‹NDE YABANCI MADDE 
KAYNAKLARININ TESP‹T ED‹LMES‹ ve 

GEREKL‹ ÖNLEMLER‹N ALINMASI

fiekil 1: Bir cam ambalaj›n iç dip k›sm›nda, metal partikülü-
nün neden oldu¤u habbecikler



2. Yap›lan Çal›flmalar

Afla¤›da detaylar› verilen çal›flmam›zda, cam›n makasta kesilmesinden, IS makinesinde flekillendi-
rilmesine ve kontrollu olarak so¤utulmak üzere tavlama f›r›n›na verilmesine kadar olan proses böl-
gesi (fiekil 2) içinde temas edilen malzeme ve ekipmanlar muhtemel hata kaynaklar› olarak al›n-
m›fl ve incelenmifltir. 

fiekil 2: Proses fiemas›

2.1. Feeder

2.1.1. Makas Püskürtme Suyu

Damlan›n flekillendirilmeden önce temas etti¤i ilk nokta makast›r ve cam s›cakl›¤›n›n oldukça yük-
sek olmas› nedeniyle, makas b›çaklar›n›n damlay› kesmesi s›ras›nda yüzey habbecikleri k›sa za-
manda oluflabilir. Bunun yan›s›ra makas›n ya¤ ve su kar›fl›m›yla so¤utulmas› habbe oluflumunu
teflvik eder.

Grubumuz bünyesinde yer alan Topkap› fabrikas›nda makas so¤utma suyu olarak demineralize
su (partikül içermez) kullan›lmakta ve geri döndürülerek sisteme yeniden verilmektedir. Geri dö-
nüflüm sonras› kullan›lan suyun test edilmesi ve ilk kullan›ma giren su ile kirlilik aç›s›ndan muka-
yese edilmesi için  bir analiz yap›lm›fl, numuneler 0,45 mikron gözenek çap›nda milipor filtreden
geçirilmifltir. ‹nceleme sonucunda ölçülebilecek büyüklükte bir partiküle  rastlanmam›fl, milipor
filtreler üzerinde yaln›zca jelimsi bir malzeme kalm›flt›r.

Numunelerin filtre üzerinde kalan oranlar›;

Bor ya¤›+Su (geri dönüflüm sonras›) :5,3   gr./lt.
Bor ya¤›+Su (ilk kullan›ma giren) :1,93 gr./lt.

Geri kullan›m sonras› al›nan numunede jel oran›, ilk kullan›ma giren numuneye göre fazla olmak-
la birlikte, sonuç olarak geri kullan›m sistem ve filtrelerinin sa¤l›kl› çal›flt›¤›  ve partikül kirlili¤i aç›-
s›ndan herhangibir sak›nca oluflturmad›¤› söylenebilir.
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Öte yandan makas suyunun püskürtülmesi s›ras›nda, finiflöre kadar s›çray›p, içine girmesi, içinde
bulunan bor ya¤› nedeniyle sak›nca yaratt›¤›ndan, makas mekanizmas›n›n finiflör taraf›na bakan
bölümüne Cr-Ni  sac levhadan koruma yap›lm›flt›r (fiekil 3). 

fiekil 3: Cr-Ni Koruma yap›lmam›fl makine  Cr-Ni  Koruma yap›lm›fl makine       

2.1.2. Spout Casing

Zamanla makas suyundan gelen ya¤, su buhar› ve ebiflörün ya¤lanmas› s›ras›nda yukar›ya do¤ru
yükselen duman nedeniyle oluflan kir ve paslar spout casing’de tutunur. Spout casing alt›ndaki
damlac›klar ve tortular makaslara üstten damlayarak ve düflerek, makaslar›n üst taraf›nda tortu-
lar b›rak›r. Bunlar zaman zaman damlaya bulaflarak üründe kirlilik hatalar› oluflturur. Bu nedenle
spout casing dökülmelerinin damlaya ulaflmamas› için spout casing ile makas b›ça¤› aras›na fiekil
4’de görülen sac konmufl ve bu bölgeden pislik gelmesi önlenmifltir. Ancak bu saclar belli peri-
yodlarda de¤ifltirilmelidir.

fiekil 4: Spout casing dökülmeleri ve önlem olarak konulan sac levha (parmakla gösterilen)
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2.1.3. Damla Tamponu:

Damla tamponunun görevi alt makas b›ça¤›n›n damlay› savurmas›n› önlemek ve damlan›n düz-
gün olarak afla¤› düflmesini sa¤lamakt›r. Damla ile temas eden ve uzun süre de¤ifltirilmeden, afl›-
nana kadar kullan›lan bir parça olmas› nedeniyle, test edilmek üzere uzun süre kullan›lm›fl bir
damla tamponunun üzerinden al›nan kirlilik numunesi analiz edilmifl ve kirlilik oran›n›n çok yük-
sek oldu¤u saptanm›flt›r. 

Si %25 Fe %14 Cl  %7
Al %22 Ca %10
S %14 Na %8 

Si’un camdan, Al’un damla tamponundan, S’ün ya¤ buhar›ndan, Fe’in makas çevresinden, Ca,
Na ve CI’un makas suyundan gelebilece¤i düflünülmektedir. Al›nabilecek önlem, makas de¤iflimi
s›ras›nda damla tamponunun da de¤ifltirilmesi ve temizlenmek üzere bak›m atölyesine kald›r›lma-
s›d›r. 

2.2. Damla Yollar›

Kepçe ya¤›n›n miktar› fazla ise, kepçe merkezi, oluk girifli ve oluklar›n ortas›nda damla de¤meyen
yerlerde karbon birikmesi olur. Damlan›n; kepçe, oluk ve sapt›r›c›da geçti¤i yol de¤iflti¤inde, yeni
yolda pisli¤i de beraberinde götürür. Bu nedenle damlan›n ayn› yere ve merkeze yak›n verilmesi
çok önemlidir. Kepçe ya¤› de¤ilde makas suyu kullan›ld›¤›nda, püskürtme özel bir noz›l ile kont-
rol edilmeli ve Ca içeri¤i düflük su kullan›lmal›d›r.

2.3. IS Makinesi

Damlan›n flekillendirilmesinde ürün dayan›m›n› etkileyen bafll›ca risk faktörleri; afl›nan aksesu-
arlar, proses havalar›, karbon kayna¤›  olan kal›p ya¤lama ifllemi ve çevreden gelen toz ve par-
tiküllerdir. 

2.3.1. Proses Havalar›

2.3.1.1. Persaj Havas›

BB prosesde tampon ebiflör üzerine oturduktan ve mandren afla¤› indikten sonra, cama ebiflörün
fleklini vermek için mandrenin a¤›z içinde b›rakt›¤› boflluktan persaj havas› üflenir. Persaj havas›-
n›n testi için bir hafta süre ile makinenin bir kolunda mandren alt›na, 100 ( tel aç›kl›¤› olan bir filt-
re yerlefltirildi. Bu test makine içi hava borular› Cr-Ni kaplamal› olan ve olmayan iki makine için
yap›ld›.

Hava borular› Cr-Ni kaplamal› olan makinede filtre üzerinde herhangibir partiküle rastlanmazken,
hava borular› Cr-Ni kaplamas›z olan di¤er makinede filtre üzerinde 1 adet , 120 ( büyüklü¤ünde
Fe partikülüne rastland›.

Özellikle yeni makine al›mlar›nda camla temas eden havalar›n devrelerinin, paslanmaz çelik mal-
zemeden olmas›na dikkat edilmeli ve devrelerde filtre kullan›m›na önem verilmelidir. 
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2.3.1.2. Süflaj Havas›

fiifleye nihai flekil süflaj havas› ile verilir. Süflaj havas›n›n boru devrelerinden demir parçac›klar›
gelebildi¤i gibi, havada bulunan küçük metal parçac›klar› da süflaj havas›n›n üflenmesi s›ras›n-
da ürüne nüfus edebilir. NNPB imalat çal›flan bir makinede süflaj bafll›¤›n›n içine 20 mikron ge-
çirgenli¤e sahip filtre yerlefltirilmifl ve 20 günlük bir periyod sonunda filtre t›kanm›flt›r. T›kanma-
ya sebep olan birikintinin %80 oran›nda demir ve demiroksit tozlar› oldu¤u belirlenmifltir. Bu-
nun yan›s›ra düflük miktarda aluminyumoksit, silisyumoksit gibi bileflenlere ve ince cam k›r›klar›-
na rastlanm›flt›r.

Filtrenin NNPB ürünlerde kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için tedarikçi bir firma ile anlafl›lm›fl ve ge-
rekti¤inde temin edilmesi sa¤lanm›flt›r.

2.3.2. Pozisyoner ve Kal›plar

Pozisyoner içerisinde beraber cal›flan parçalar›n kayma yüzeylerinin afl›nmas› ile ortaya ç›kan me-
tal parçac›klar› mastör so¤utma havas› yard›m›yla parizona yap›fl›r. Pozisyonerin afl›nmas›n› önle-
mek ve ömrünü artt›rmak amac›yla bor ve nikel kaplamalar denendi, nikel kaplama olumlu so-
nuç verirken, bor kapl› pozisyonerlerde (fiekil 5) çizilmeler görüldü. 

fiekil 5: Pozisyoner parçalar› fiekil 6: Tampon ve süflaj bafll›klar›

Ayr›ca tampon ve süflaj bafll›klar› da bor kaplama ile afl›nmalara karfl› korunmaktad›r (fiekil 6). 

2.3.3. Kal›p Ya¤lama

Kal›p ya¤lama ifllemi sonras›nda cam›n yüzey mukavemeti azal›r. Nitekim  hat üzerinde kal›p ya¤-
lama öncesi ve sonras› al›nan 20 adet numunenin iç bas›nç dayan›m de¤erleri ölçüldü¤ünde, ya¤-
lama sonras› al›nan fliflelerde iç bas›nç dayan›m de¤erleri daha düflük ç›km›flt›r (Tablo 1).

Tablo 1: Ya¤lama ifllemi öncesi ve sonras› al›nan numunelerin iç bas›nç dayan›m de¤erleri istatisti¤i.

Ya¤lama Öncesi Ya¤lama Sonras›

Ortalama 33.84 30.63

Std Sapma 2.49 4.77

Minimum 26.90 22.10

Maksimum 35.00 35.00
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Ya¤lama s›ras›nda kal›ba de¤en f›rça kal›ptan çok küçük
partikülleri koparabilmekte ve f›rça tekrar ya¤lay›c› malze-
menin içine kondu¤unda bu partiküller ya¤lay›c›n›n içine
geçmektedir. Nitekim bir kal›p ya¤lama kutusuna konan
m›knat›s üzerinde küçük metal parçalar› tutunmufltur.

Önlem olarak fiekil 7’de görülen, m›knat›s yard›m› ile içte
birikebilecek metallerin toplanabilece¤i yeni bir kal›p ya¤-
lama kutusu tasarlanm›flt›r. Kutunun alt›nda yer alan böl-
meye de f›rçaya bulaflabilecek metallerin toplanmas› için
bir m›knat›s yerlefltirilmifltir.

2.4. Makine Konveyörü

Havadan ve konveyör alt›ndaki so¤utmadan gelen tozlar›n
önlenmesi için, makine konveyöründen itibaren stacker’e
kadar olan konveyörlerin üzeri fiekil 8’de görüldü¤ü gibi
çelik tavalarla kapanm›flt›r. 

fiekil 8: Üretim k›sm› konveyörlerinin üzerine yerlefltirilen tavalar

Tavalar›n üzerinde biriken malzemeler kalitatif olarak de¤erlendirildi¤inde; 

A hatlar›nda: cam tozu, elyaf, kurum+ya¤, metal (önem s›ras›na göre)
B hatlar›nda: cam tozu, metal, elyaf, kurum+ya¤, harman
C hatlar›nda: cam tozu (çok fazla miktarda), harman, metal, kurum+ya¤, elyaf
D hatlar›nda: cam tozu (çok fazla miktarda), harman, metal, kurum+ya¤
görüldü.

Metal partiküller büyük oranda metal paslar› fleklinde, harman tozlar› boyutsal olarak 75 mikron
ve alt›nda (büyük ço¤unlu¤u 50 mikron ve alt›nda) ve cam tozlar› ise 50 mikron ile cm aral›¤›n-
dad›r. Harman tozlar›n›n ço¤unlu¤u kuvars ve karbonatlard›r. Elyaf ise ortamda bulunan çeflitli
ka¤›t, kumafl ve organik k›r›nt›lard›r (ortam tozu).

2.5. Kal›p Temizleme Prosesi

Kal›plar metal bilyalar›n kullan›ld›¤› shot blasting makinas›nda temizlenir. Ancak bazen bu metal
partikulleri kal›p içinde kalabilir ve cama girebilir. Temizleme ifllemi sonras› incelenen bir mandren
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fiekil 7: Yeni tasarlanm›fl kal›p ya¤lama 

kutusu



kal›b›nda havan›n girdi¤i bölgede kalan birikintinin analizinde 250-800 mikron aras› metal tane-
leri tespit edildi.  Bu tanelerin büyük bir bölümü metal bilyalardan gelen Fe talafl› (%83) ve Ni
(%11) idi. Ni ise, kal›p aksesuarlar›nda, yüksek s›cakl›klarda afl›nmay› önlemek üzere kullan›lan
kaplama malzemesinde bulunmaktad›r. Dolay›s›yla Ni’in, üzerinde kaplama bulunan tüm aksesu-
arlardan (mandren,ring,müldebak vs.) kopmufl olabilece¤i düflünülmektedir. 

Mevcut kal›p temizleme prosesine alternatif olabilecek temizleme metodlar› araflt›r›ld›. Metal bil-
ya yerine seramik bilya kullan›m›ndan temizleme maliyeti iki kat›na ç›kt›¤› için vazgeçildi. Ult-
rasonik temizleme ve dald›rma metodu ile temizleme ifllemlerinden ise istenilen sonuçlar
al›namad›.

Neticede mandren, süflaj bafll›¤› gibi bilyalar› tutabilen parçalar›n makinede temizlenmeden ön-
ce kimyasal bir temizleme malzemesinde bekletilmesine veya f›r›nlanmas›na karar verildi. Bu flekil-
de muamele edilen parçalarda partiküle rastlanmad›, çünkü bu durumda partiküller yap›flacak
ya¤l› kurum bulamamaktad›r.

3. Sonuç  

Artan müflteri talepleri, zorlaflan rekabet koflullar› nedeniyle daha kaliteli ürünlerin pazara sunul-
mas› zorunlu olmufltur. Proses ve/veya çevre kaynakl› olup, cam ambalaja giren, ürün dayan›k-
l›l›¤›n› azaltan ve kirlili¤e yol açan yabanc› maddelerin önlenmesi müflteri memnuniyetinin kar-
fl›lanmas›nda  önemli etkenlerden biridir. 

Bu amaçla Topkap› fabrikas›nda yürütülen çal›flmalar kapsam›nda ;
• Spout casing’de biriken kir ve paslar›n camla temas›n›n önlenmesi için feeder yerlefliminin izin

verdi¤i 8 hatta Cr-Ni sac kondu. 
• Makas suyu s›çramalar›n›n kal›p içine girmesinin önlenmesi için 6 hatta finiflör taraf›na koruma

yap›ld›.
• Havadan ve konveyör alt›ndaki so¤utmadan gelen tozlar›n önlenmesi için 14 hatt›n tümünde,

makine konveyöründen itibaren stacker’e kadar olan konveyörlerin üzeri çelik tavalarla kapand›.
• Metallerin kal›p ya¤lama s›ras›nda cama geçmemesi için m›knat›sl› yeni ya¤lama kutusu tasar-

land› ve tüm hatlara yerlefltirildi.
• Pozisyoner ve kal›plar›n afl›nmas›ndan kaynaklanabilecek metal kirlili¤inin önlenmesi için pozis-

yonerler Ni kaplama, tampon ve süflaj bafll›klar› bor kaplama ile kaplanmaya bafllad›.
• Özellikle NNPB imalatlarda süflaj havas›ndan gelebilecek kirliliklerin önlenmesi için, süflaj bafl-

l›klar›nda 20 µ geçirgenli¤e sahip filtre kullan›m›na geçildi.

Bunlar›n yan›s›ra;

• Yeni makine al›mlar›nda hava devrelerinin Cr-Ni kapl› olmas›na dikkat edilmeli,
• Kal›p temizleme ifllemi sonras› metal bilyalar›n›n kal›p içinde kalmamas›na özen gösterilmeli,
• Damla yollar›nda damlan›n ayn› yere ve merkeze yak›n verilmesine, kepçe ya¤› miktar›n›n fazla

olmamas›na dikkat edilmeli,
• Müldebak ve ebiflör ya¤lamada kuru ya¤lama yap›lmal›d›r. 
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Ali Olgun  -  Zafer Sa¤lam
Çay›rova Cam Sanayii A.fi.

Hande Sengel -  Esra Akmoran
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Müdendislik Müdürlü¤ü

Özet

Çay›rova Cam Sanayii Çay›rova Fabrikas› 3 no’lu buzlucam f›r›n›nda befl senedir düflük demir oksit
içerikli kollektör cam› üretimi yap›lmaktad›r. Kollektör cam› üretiminde ana kriter cam›n günefl ›fl›-
n› ( solar ) geçirgenli¤idir ve hedeflenen, bu geçirgenli¤in mümkün oldu¤u kadar yüksek olmas›-
d›r. Böylelikle, günefl enerjisini büyük ölçüde  geçiren cam sayesinde kollektörde maksimum verim-
lilik sa¤lanacakt›r. Cam›n geçirgenli¤inin artt›r›lmas› ise, öncelikle renksiz cam terkibinde safs›zl›k
olarak yer alan demir oksit içeri¤inin mümkün oldu¤unca düflürülmesi ile sa¤lan›r.

Piyasada yer alan kollektör camlar›n›n büyük bir bölümünü,cam›n solar geçirgenlik de¤erini art-
t›rma yönünde etkileyen desenlerde üretilmifl, düflük demir oksit  içerikli buzlucamlar oluflturmak-
tad›rlar. Bu noktadan hareketle kollektör cam›, buzlucam üretimi yapan 3 no’lu f›r›nda, cam ev
eflyas› üretiminde kullan›lan düflük demir oksit içerikli hammaddeler kullan›larak üretilmektedir.
2001 y›l›nda, Araflt›rma Müdürlü¤ü’nün deste¤i ile istenilen hedef geçirgenlik de¤erlerine ulafl›l-
m›flt›r. 2002 y›l›nda yine Araflt›rma Müdürlü¤ü’nün katk›lar›yla  mevcut demir oksiti daha fazla ok-
sitleyebilmek için harmana kimyasal renksizlefltirici olarak ilave edilen antimon oksit miktar› artt›-
r›larak, yurt d›fl›nda rakip firmalar›n üretti¤i kollektör cam›n›n günefl ›fl›n› ( solar ) geçirgenlik de-
¤erleri hedeflenmifltir.     

1. Girifl

Nüfusun yo¤unlaflt›¤›, ihtiyaçlar›n fazlalaflt›¤› dünyam›zda bugüne kadar kullan›la gelen fosil
enerji kaynaklar› gün geçtikçe azalmaktad›r. Kullan›lan pek çok enerji kayna¤› do¤ay› kirletmek-
te, özenle korunmas› gereken do¤a bu nedenle h›zla yok olmaktad›r. Dünyan›n geliflmifl pek çok
ülkesinde bu alanda araflt›rmalar yo¤unlaflm›fl, do¤al enerji kaynaklar›ndan maksimum verimi el-
de edebilmek için çal›flmalar h›zland›r›lm›flt›r. Dünyan›n varoluflunda günefl, su ve hava vard›r. Bu
kavramlar içersinde en güçlü  do¤al enerji kayna¤› “Günefl”tir. Buna ra¤men en az kullan›lan
enerji kayna¤› da Günefl’tir.

Günefl enerjisi kullan›m›ndaki temel amaç, ekonomik rekabet koflullar›nda fosil yak›tlar›n, yerini
olabildi¤ince almas›d›r. Günefl enerjisinin kullan›labilmesi için öncelikle toplanmas› gerekmektedir.
Bu toplama ifllemi, günefl kollektörler uygulamalar› ve elektriksel (photovoltaic) günefl enerjisi uy-
gulamalar› olmak üzere iki de¤iflik yolla yap›lmaktad›r. Basitlik ve ucuzluk gibi nedenlerle ›s›l top-
lama yöntemi tercih edilir.

Günefl kollektörlerinin kullan›m alanlar›; kullan›m suyu ›s›tma, yap›n›n ›s›t›lmas›, serinletilmesi  (ik-
limlendirilmesi), so¤utulmas›, bitkisel ürünlerin kurutulmas›, endüstriyel ifllem ›s› üretilmesi, ener-
ji üretilmesi olarak s›ralanmaktad›r. 

En yayg›n olarak düz yüzeyli günefl kollektörleri kullan›l›r. Bunlar, do¤rudan gelen günefl ›fl›nlar›-
n›n yan›nda, k›r›lma ve yans›malarla da¤›lm›fl  günefl ›fl›nlar›n› da de¤erlendirir. 

17. CAM PROBLEMLER‹ SEMPOZYUMU - 91 -

ÇAYIROVA CAM SANAY‹‹ A.fi.  ÇAYIROVA FABR‹KASI
3 NO’LU BUZLUCAM FIRININDA DÜfiÜK DEM‹RL‹ 

OKS‹T ‹ÇER‹KL‹ KOLLEKTÖR CAMI ÜRET‹M‹



Kollektör cam› üretiminde ana kriter cam›n günefl ›fl›n› ( solar ) geçirgenli¤idir ve hedeflenen, bu
geçirgenli¤in mümkün oldu¤u kadar yüksek olmas›d›r. Böylelikle, günefl enerjisini büyük ölçüde
geçiren cam sayesinde kollektörde maksimum  verimlilik sa¤lanacakt›r. Cam›n geçirgenli¤inin art-
t›r›lmas› ise, öncelikle renksiz cam terkibinde safs›zl›k olarak yer alan demir oksit içeri¤inin müm-
kün oldu¤unca düflürülmesi, kalan miktar›n oksitlenmesi ve üründe uygun desen yard›m›yla sa¤-
lanabilmektedir. 

Piyasadaki yer alan kollektör camlar›n›n büyük bir bölümü, cam›n solar geçirgenlik de¤erini art-
t›rma yönünde etkileyen desenlerle üretilmifl, düflük demir içerikli buzlucamlar oluflturmaktad›r.
fiirketimiz bünyesinde kollektör cam›n›n, buzlucam üretimi yapan CF-3 no’lu f›r›nda cam ev eflya-
s› üretiminde kullan›lan düflük demir oksit içerikli hammaddeler kullan›larak, 1998 y›l›ndan beri
üretilmektedir.

2. Teori   

2.1. Düzcam›n Optik Performans›

Düzcamlar›n gün ›fl›¤›n›  (λ=380-780 nm) ve günefl ›fl›nlar›n›  (λ=300-2500 nm) geçirme, yans›t-
ma ve absorblama  özellikleri,   yani optik performanslar›, cam›n, belirli dalgaboylar› aras›nda UV-
VIS-NIR Spektrofotometreyle ölçülen geçirgenlik ve yans›tma de¤erleri kullan›larak, seçilen stan-
dartlarda verilen hesap yöntemleri ile belirlenir.

Gün ›fl›¤› geçirgenli¤i (τv): Gelen ›fl›¤›n cam›n yüzeyine dikey düflmesi halinde, yüzeyin geçirdi-
¤i ›fl›k ak›s›n›n, gelen ›fl›k ak›s›na oran›d›r. Bu de¤erin yüksek olmas› camdan içeri çok ›fl›k girdi¤i-
ni, dolay›s›yla ortam›n ayd›nl›k oldu¤unu gösterir.

Gün ›fl›¤› yans›tma (ρv): Gelen ›fl›¤›n cam›n yüzeyine dikey düflmesi halinde, yüzeyin yans›tt›¤›
›fl›k ak›s›n›n, gelen ›fl›k ak›s›na  oran›d›r.

Cam yüzeyine düflen günefl ›fl›n›n›n büyük bir k›sm› camdan içeri geçer, buna günefl ›fl›n› direkt
geçirgenli¤i (τE), bir k›sm› cam taraf›ndan absorblan›r, buna günefl ›fl›n› direkt absorpsiyonu
(αE), bir k›sm› da d›flar› yans›t›l›r, buna da günefl ›fl›n›  direkt yans›tmas (ρE) denir , bunlar da
cam›n yüzeyine düflen enerjiye oranlanarak bulunur; üçünün toplam› 

τE + ρE +αE = 1  ‘e eflittir.
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2.2. Demir Oksitin Cam›n Rengine ve Geçirgenli¤ine Etkisi

Yukar›da da an›ld›¤› gibi, kollektör cam› üretiminde en önemli kalite kriteri cam›n solar geçirgen-
li¤idir. Cam›n solar geçirgenli¤i, renksiz camda cam kompozisyonunda hammaddelerden gelen
safs›zl›k olarak yer alan Fe2O3 içeri¤i ile do¤rudan iliflkilidir ; Fe2O3 içeri¤i artt›kça cam›n geçirgen-
li¤i azal›r. 

Soda - kireç cam›nda Fe2+ ve Fe3+ iyonlar› birbiriyle dengede bulunurlar ve her ikisinin absorpsi-
yon spektrumlar› birbirinden farkl›d›r. Fe2+ ‘nin 1050 nm dalgaboylar›nda merkezlenen çok genifl
ve kuvvetli bir absorpsiyon band› vard›r ve cama mavimsi-yeflil bir renk verir. Fe3+ ise 380,420 ve
435 nm dalgaboylar›nda üç zay›f absorpsiyon band›na sahiptir ve cama sar›ms›-yeflil bir renk ve-
rir, dolay›s›yla fiziksel renksizlefltiricilerle bu rengin örtülmesi çok daha kolayd›r. Bu nedenle önce-
likle cama kat›lan kimyasal renksizlefltiricilerle camdaki Fe2+ oksitlenerek  Fe3+ formuna dönüfltü-
rülür, daha sonra ise, fiziksel renksizlefltiricilerin fonksiyonu bafllar. Cam ev eflyas›nda kimyasal
renksizlefltirici olarak s›kl›kla kullanlan maddeler antimon oksit ve sodyum -  veya  potasyum nit-
ratt›r. Bu iki madde birbiriyle reaksiyona girerek antimon iyonunun yükseltgenmesini sa¤larlar; da-
ha sonra antimonoksit  Fe2+ ile reaksiyona girerek , onun yükseltgenmesini sa¤larken kendi de
tekrardan indirgenir.

2 NaNO3 +  Sb2O3 Sb2O5 +  Na2O  + 2 NO  +  1/2 O2

Sb2O5 + 2 FeO Sb2O3 +   Fe2O3 +    1/2 O2

2.3. Cam›n ‹ndirgenlik Seviyesinin Hesaplanmas›

Cam›n indirgenlik seviyesi , camdaki  Fe2+/  Fe2O3 oran›n›n hesaplanmas› ile belirlenir. Bunun için
de  Fe2+ ve Fe3+ konsantrasyonlar›n›n, λ=1000nm’de ve λ=380nm’de spektrofotometrik olarak
ölçülen geçirgenlik de¤erleri kullan›larak, afla¤›daki formüle göre hesaplanmas› gerekmektedir:

log (T/92)
c = -  —————————

a .  d 

c = renklendirici madde konsantrasyonu

T = belirli bir dalgaboyundaki geçirgenlik (%)

a = absorpsiyon katsay›s›   = 1,27 (Fe3+ için λ=380nm’de);  = 9 (Fe2+ için λ=1000nm’de)

d = ›fl›¤›n katetti¤i yol ( burada cam›n kal›nl›¤›, cm olarak)

Buna göre hesaplanan  Fe2+ ve Fe3+ konsantrasyonlar›n›n toplam› da camdaki toplam demir ok-
sit oran›n› verir. Camlar› birbirleriyle karfl›laflt›rma amaçl› çal›flmalarda ve demir oksit miktar›n›n bi-
linmedi¤i durumlarda bu yöntem s›kl›kla kullan›l›r, ancak bu gerçek de¤erden bir miktar sapma
gösterdi¤i için, gerçek de¤er istendi¤inde spektrofotometrik olarak hesaplanan  Fe2+ analitik ola-
rak belirlenen toplam demir oksit miktar›na oranlanarak indirgenlik seviyesi bulunur. 
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3. Düflük Demirli Kollektör Cam Kampanyalar› 
( 2000 - 2001 - 2002 )

3.1 Harman

Yukar›da da aktar›ld›¤› gibi CF-3 nolu f›r›nda,  2000-2001-2002 y›llar›nda  kollektör cam› üreti-
minde,mevcut Fe2O3 içeri¤inin (ortalama % 0,100) oldukça düflük seviyelere indirilebilmesi yö-
nünde, harmanda cam ev eflyas› hammaddeleri kullan›lm›flt›r. Bu dönemde kullan›lan hammad-
delerin Fe2O3 içerikleri  Tablo 1 ‘de verilmektedir. 

Tablo 1: 2000 - 2001 - 2002 y›llar›nda gerçeklefltirilen kollektör cam› üretimlerinde kullan›lan  hammaddelerin

Fe2O3 içerikleri.

Ana hammaddelerdeki de¤iflikli¤in d›fl›nda uygulamada yer alan bir baflka degiflim de, bu sayede
düflürülen Fe2O3’in maksimum düzeyde oksitlenebilmesi için mevcut durumda harmanda yer alan
kömürün ç›kar›larak, sodyum oksidin % 14.40 kadar artt›r›lmas›d›r. Bunun sonucu olarak da nor-
mal buzlucamda 0,24% mertebelerinde olan SO3 miktar›, Tablo 2 ‘de de görüldü¤ü gibi, üretilen
kollektör cam›nda 0,36% seviyesine yükselmifltir. 

2001 y›l›nda cam terkibi içindeki demir oksit seviyesinin mümkün oldu¤unca düflük seviyelere  çe-
kilmesi ve yer alan miktar›n da oksidan formda olmas›n›n sa¤lanmas› yönünde yap›lacaklar belir-
lenmifltir. Bu do¤rultuda,

3.1.1. Ana hammaddeler olan kum, feldspat, kalker ve dolomit için mümkün oldu¤unca düflük
demir oksit içerikli cam ev eflyas› hammaddelerinin (Tablo 1) kollektör cam› üretimi yap›lacak dö-
nemde CF’na sevkiyat› için Camifl Madencilik A.fi. ile mutab›k kal›nm›flt›r. 

Ancak tablodan da görüldü¤ü gibi, bütün hammaddelerin demir oksit safs›zl›¤›,bir önceki kam-
panyaya göre bir miktar daha yüksektir. Bunun da cama yans›mas› % 0,002 mertebesindedir. Te-
orik cam›n  Fe2O3 içeri¤inin ( sadece hammaddelerden gelen miktar) 2000 y›l›nda % 0,013 iken,
2001 ve 2002 y›llar›ndaki  hammaddelerle % 0,015 olaca¤› hesaplanm›flt›r.

3.1.2. Hem ürünün bir önceki kampanyadaki üründen daha yüksek performansta olmas›n›n he-
deflenmesi, hem de ayn› zamanda hammaddelerin Fe2O3 içeriklerinin az da olsa artacak olmas›
sebebiyle, cam›n oksidasyon seviyesinin daha da oksidana kayd›r›lmas› yönünde sodyum sülfat ar-
t›fl›na ilave olarak, cam ev eflyas› üretiminde oldu¤u gibi harmana antimon oksit ve sodyum nit-
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rat›n yine cam ev eflyas›nda kullan›lan miktarlarda (0,5 kg/100 kg cam NaNO3 ; 0,02 kg/100 kg
cam Sb2O3 ) ilave edilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

3.1.3. Kontaminasyonu azaltmak için temizlik yap›lm›fl ve en fazla kontaminasyon olan  yerin tes-
pitine yönelik olarak da  kum ve cam k›r›¤› için elevatör ç›k›fllar›ndan, feldspat, kalker ve dolomit
için beton bunkerden ve cam k›r›ks›z harman için mikser ç›k›fl›ndan numune al›narak analizlen-
mifl ve en fazla kirlili¤in cam k›r›¤›ndan geldi¤i tespit edilmifltir. 

3.2 Cam Kompozisyonu ve Analiz

Tablo 2 : Normal Buzlucam ve 2000 -2001 - 2002 y›llar›nda üretilen  kollektör camlar›n›n hammadde  tart›mlar› 

3.2.1. Camdaki Fe2+ oran›n› daha da düflürerek, solar geçirgenli¤i mümkün oldu¤u kadar yüksel-
tebilmek amac›yla harmana antimon oksit ve sodyum nitrat ilave edilmifltir. Antimon oksit  mik-
tar› 2002 y›l›nda  iki kat›na ç›kar›lm›flt›r. ( Tablo2 )

Tablo 3 : Normal Buzlucam ve  kollektör cam› fiili cam terkipleri  (% a¤›rl›k olarak). 

Normal demir oksit içerikli buzlucam üretimi yap›l›rken ( Fe2O3 : % 0,101 ), düflük demir oksit içe-
rikli hammaddeler verilmeye baflland›ktan 7 gün sonra kollektör cam› için ideal fiili analiz de¤er-
lerine ulafl›lmaktad›r. ( Tablo 3 ) 
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68,72

3,72
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0,04

-

-

2000

66,99

5,12

6,09

20,19

22,39

0,82

-

-

-

2001

66,59

5,37

5,80

20,13

22,48

0,94

-

0,02

0,50

2002

66,75

5,18

6,05

19,87

22,62
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-
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SiO2

%

70,50

70,21

Al2O3

%

1,12

1,10

Fe2O3

%

0,101

0,021

TiO2

%

0,161

0,028

CaO
%

9,90

9,91

MgO
%

3,95

3,91

Na2O
%

13,93

14,40

K2O
%

0,07

0,02

SO3

%

0,24

0,36

Sb2O3

ppm

-

435



3.3 F›r›n fiartlar›

3.3.1 Cam ev eflyas› f›r›nlar›n›n izabe de¤erleri, daha iyi bir afinasyon ve habbe de¤erleri için in-
celenmifltir. Tablodan da görüldü¤ü gibi, CF-3 f›r›n›nda kollektör üretimi esnas›nda cam›n Fe2O3

içeri¤inin azalmas›yla f›r›ndaki s›cakl›k dengeleri de¤iflmekte, hem taban hem de kemer s›cakl›k-
lar› artmaktad›r. Burada taban s›cakl›klar›n›n artmas› hem kemerlerin yükselmesiyle, hem de
Fe2O3’in düflmesine paralel cam›n geçirgenli¤inin artmas›yla aç›klanabilmektedir. Ancak ke-
mer s›cakl›klar›n›n art›fl›, cam›n habbe seviyesiyle ilgili de¤iflim göstermektedir. Yukar›da akta-
r›ld›¤› gibi, cam›n daha oksidan konuma getirilmesi, harmandan kömürün çekilerek sodyum
sülfat›n artt›r›lmas›, cam›n habbe seviyesinin yükselmesine sebep olmufltur. Yap›lan habbe
analizleri ise, % 60 CO2, % 8-10 O2, % 20 N2, % 0,5 Ar ç›km›flt›r. Bunlar›n afinasyon köken-
li habbelerdir. Bu sebeple, boosting sistemi tamamen aç›larak (500 kW)  s›cakl›klar›n artt›r›l-
mas›yla afinasyon problemi  çözülmüfltür. ( 2001 - 2002 ) (Tablo 4) 

3.3.2. F›r›n çekifli 120 ton/gün’ den, afinasyona yard›mc› olabilmek  için 85-90 ton/gün çal›fl›l-
m›flt›r. 

3.3.3. F›r›nda yakmalar›n maksimum oksidan flartlarda çal›flt›r›lmas› yine yine Fe2O3’in oksitlenme-
sini sa¤lamak amac›yla  kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Tablo 4

3.4 Optik Özellikleri

3.4.1. Desen Farkl›l›klar›

2000  y›l›nda k›sa süreli bir kampanya gerçeklefltirilmifl, ürün özelliklerinde hedef de¤erlere ula-
fl›lm›flt›r.Nisan 2001 döneminde gerçeklefltirilmesi karar› al›nd›¤›nda, uygulama dönemi öncesin-
de bu kampanyan›n flartlar›n› ve üretilecek ürünün performans›n› daha da gelifltirmek üzere ne-
ler yap›labilece¤i konusunda çal›flmalar yürütülmüfltür. Bu çal›flmalardan ilkinde, geçen kampan-
yada kullan›lan mandalin desen (9 nolu desen) ile piyasadaki rakip ürünlerde yayg›n olarak görü-
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120

1040

1110

1120

1440

25

0

2000

110

1130

1230

1170

1460

15

300

2001

90

1150

1250

1215

1470

15

500

2002

85

1160

1260

1230

1485

20

500

NORMAL DEM‹RL‹
BUZLUCAM

( Fe2O3 : % 0,100 )

DÜfiÜK DEM‹RL‹
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( Fe2O3 : % 0,100 )FIRIN PARAMETRELER‹



len tül desen (E5 nolu desen) aras›ndaki performans farklar›n›n ortaya konmas›na yönelik ölçüm-
ler yap›lm›flt›r. ( Tablo 5 ). Ancak geçen kampanya s›ras›nda, yani cam terkibindeki demir oksitin
düflük oldu¤u dönemde piramit desen ile üretim yap›lmad›¤›, bu desendeki merdane ikinci kam-
panyaya haz›rl›k döneminde yapt›r›ld›¤› için, CF-3’de üretilmifl kollektör cam› olarak k›yaslanmas›
mümkün olamam›flt›r. Fakat tam olarak desen farklar›n› ortaya koymaya yönelik olarak, normal
buzlu cam üretimi s›ras›nda (% 0,100 demir oksitli)  her iki desende ürün al›nm›fl, bunlardan al›-
nan numunelerde optik performans ölçümleri yapt›r›lm›flt›r. Bu ölçümler sonucunda, mandalin
desenli cam›n toplam geçirgenli¤inin %0,3-0,4 kadar daha düflük oldu¤u görülmüfltür.    

Geçifl ve üretim süresince al›nan ürün numunelerinin  X -›fl›n› fluoresans cihaz›yla komple kimya-
sal analizleri sürekli olarak yap›lm›flt›r. 

Ayn›  dönem  içinde  ürün numunelerinin  UV-VIS-NIR  Spektrofotometreyle de 200-2500 nm dal-
gaboylar› aras›nda % geçirgenlik grafikleri birbirleriyle karfl›laflt›rmal› olarak çizdirilip, optik per-
formanslar› (geçirgenlik, yans›tma, toplam geçirgenlik...) ölçülüp hesapla belirlenerek geçifl ve
üretim takip edilmifltir. Gerekli görüldü¤ünde, oksidanl›¤› artt›r›p geçirgenlikleri olabildi¤ince yük-
seltmek amac›yla  f›r›n  yakma havalar›na (O2) ve harman terkibine (Sb2O3  miktar›)  müdahale edil-
mifltir.Antimon oksit miktar›n›n takriben iki kat›na artt›r›ld›¤› 2001 y›l› kampanyas›n›n son günün-
de (08.05.2001) ve cam›n  Fe2O3 konsantrasyonunun  0,020kg/100kg cam mertebelerine indi¤i
dönemden sonra % geçirgenliklerin bir miktar daha yükseldi¤i görülmüfltür. 

Tablo 5 : E5 ve 9 nolu desenli ürünlerin optik performanslar› ( % 0,102 demir oksit için)

Bu ölçümler esnas›nda, ilk kampanya ölçümlerinde de belirtildi¤i gibi, geçirgenliklerin seçilen de-
sene göre farketti¤i gibi, ayn› cam›n desenli ya da desensiz yüzeyden ölçülmesi ile de bir miktar
de¤iflti¤i görülmüfltür. Hatta ayn› cam›n ayn› yüzeyinin sadece 90° çevrilerek tekrardan ölçülmesi
halinde bile (özellikle mandalin desende) bir miktar fark  tespit edilmifltir.Tüm bu farklar›n her bi-
ri tek bafl›na asl›nda küçük olmas›na ra¤men, birkaç›n›n biraraya gelmesi halinde toplamda fark
büyüyebilmektedir.

Geçirgenlikler aras›ndaki di¤er bir fark unsuru kal›nl›kd›r. Her bir kal›nl›¤›n, eksi ve art› yönde to-
leranslar› vard›r. Kal›nl›¤›n tolerans içinde olmas› durumunda, kal›nl›¤a müdahale edilmedi¤i için
kal›nl›k toleranslar›na ba¤l› olarak cam plakas›n›n de¤iflik bölgelerinde farkl› geçirgenlik de¤erle-
ri bulunmufltur.
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CF normal buzlucam
( 09  mandalin desen )

CF normal buzlucam
( 09 mandalin desen )

CF normal buzlucam
( E5 tül desen )

CF normal buzlucam
( E5 tül desen )

desenli

desensiz

desenli

desensiz

NUMUNEN‹N TANIMI

3,64

3,64

3,85

3,85

88,3

88,1

89,8

89,4

80,6

80,4

81,0

80,7

IfiI⁄IN
GELD‹⁄‹
YÜZEY

NUMUNE
KALINLI⁄I

(mm)

GÜN IfiI⁄I

GEÇ‹RGENL‹K
(%)

GÜNEfi
ENERJ‹S‹

D‹REKT
GEÇ‹RGENL‹K

( % )



3.4.2. Ifl›¤›n Gelifl Yönü

Tablo 6 :  2000 - 2001 - 2002 y›llar›nda üretilen kollektör camlar›n›n desen baz›nda optik  performanslar› 

3.4.3. Yabanc› Camlar

Tablo 7 :  Yabanc› ve CF Kollektör camlar›n›n optik performanslar›

5. Sonuç

Çay›rova Cam Sanayii A.fi. Çay›rova Fabrikas› 3 nolu buzlu cam f›r›n›nda kollektör cam› üretimi
yap›lmaktad›r. fiirketimiz bünyesinde kollektör cam›n›n, buzlu cam üretimi yapan CF-3 nolu f›r›n-
da, cam ev eflyas› üretiminde kullan›lan düflük demir oksit içerikli hammaddeler kullan›larak üre-
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AFG

EUSOL

DURASOL

LSP

OPTIWHITE

fi‹fiECAM CF -3 2002
DURA SOLAR  P+

NUMUNEN‹N
TANIMI

90,8

89,1

89,7

89,8

89,8

91,2

GÜN IfiI⁄I

IfiIK GEÇ‹RGENL‹⁄‹
(%)

GÜNEfi
ENERJ‹S‹

D‹REKT SOLAR
GEÇ‹RGENL‹K

( % )

desensiz

desensiz

desensiz

desensiz

desensiz

desensiz

3,82

3,4

3,58

3,97

4,03

3,75

92,3

90,2

90,9

90,2

90,9

92,1

IfiI⁄IN
GELD‹⁄‹
YÜZEY

NUMUNE
KALINLI⁄I

(mm)

desensiz

desensiz

desensiz

desensiz

NUMUNEN‹N
TAR‹H‹

90,5

91,0

91,1

92,1

80,6

80,4

81,0

80,7

IfiI⁄IN
GELD‹⁄‹
YÜZEY

NUMUNE
KALINLI⁄I

(mm)

GÜN IfiI⁄I

IfiIK
GEÇ‹RGENL‹⁄‹

(%)

GÜNEfi ENERJ‹S‹

D‹REKT
SOLAR GEÇ‹RGENL‹K

( % )

2000

2001

2001

2002

09

09

E5

E5

DESEN
NO

3,58

4,00

3,88

3,75



tilmesi karar› verilmesinin ard›ndan, 2001 y›l›na kadar  k›sa süreli bir kampanyalar gerçeklefltiril-
mifl, ürün özelliklerinde asgari hedef de¤erlere ulafl›ld›¤› görülmesinin ard›ndan 2001 y›l›nda, bir
ay süreli kapsaml› bir çal›flmay› içeren bir kampanya gerçeklefltirilmifltir. Bu kampanyada hem
mandalin desende, hem de tül desende kollektör cam› üretilmifltir. 2002 y›l›nda müflteri istekleri-
de göz önünde bulundurularak, daha kapsaml› bir çal›flma yap›larak daha yüksek ›fl›k geçirgenli-
¤i hedeflenerek sadece tül desen çal›fl›lm›flt›r.  

Bunun için öncelikle düflük demir oksit içerikli hammaddeler temin edilmifl, harman f›r›na girene
kadar demir kontaminasyonunu önlemek için temizlik yap›lm›fl ve mevcut demir oksiti daha faz-
la oksitleyebilmek için hem harmana kimyasal renksizlefltiriciler olan sodyum nitrat ve antimon
oksit otomatik züccaciye miktarlar›nda kar›flt›r›m›fl, hem de f›r›n daha oksidan yak›lm›flt›r.

Geçifl süresinin mümkün oldu¤unca k›salmas› amac›yla, cam k›r›¤›ndan gelecek demir oksit içeri-
¤i de harman›nkine oranla daha yüksek oldu¤undan, cam k›r›¤› seviyesi %25’den %15 -20’ye
düflürülmüfltür

Geçifl ve üretim s›ras›nda harmandan kömür ç›kar›ld›¤› ve harman oksidan hale getirildi¤i için eri-
me ve afinasyon performans›n›n bir miktar gerileyece¤i eski tecrübelerle öngörülmüfltür. Üretim
s›ras›nda habbe seviyesinin kontrol alt›nda tutulabilmesi amac›yla,normal buzlucam üretiminde
120 ton /gün olan f›r›n çekifli, geçifl ve  üretim süresince 85-90 ton/gün ars›nda de¤iflmifltir.

Yine ayn› sebeple, geçifl ve üretim s›ras›nda f›r›nda üç ayr› noktadan al›nan kemer s›cakl›klar›
45°C, yine üç ayr› noktadan al›nan taban s›cakl›klar› ise 150°C artm›flt›r. Çal›flma havuzu cam s›-
cakl›klar› ise ≈110°C kadar yükselmifltir. Buna paralel, boosting normal demirli buzlucam üreti-
minde  kullan›lmaz  iken , geçifl ve üretim s›ras›nda 12000 kWh’e kadar yükseltilmifltir.

Geçifl ve üretim süresince f›r›n parametreleri takip edildi¤i gibi, üretilen cam›n optik performans
ve kimyasal analizleri de günde bir ya da birkaç adet olmak üzere yap›lm›fl ve f›r›n ile harmana
gerekli görüldü¤ünde f›r›n yakma havalar›na, ya da harmanda antimon oksit miktar›n› artt›rmak
gibi baz› müdahaleler yap›lm›flt›r. Kimyasal analizlerden camdaki Fe2O3 oran›n›n % 0,100’den
kampanya sonlar›na do¤ru % 0,020 seviyelerine indi¤i tespit edilmifltir. 2001 y›l›n›n geçifli esna-
s›nda öncelikle müflteriye taahhüt edilen  >%90 toplam geçirgenlik hedeflenmifl, bu de¤er takri-
ben 6 gün sonra , camdaki Fe2O3 miktar› %0,025 mertebelerine ulaflt›¤› zaman elde edilmifl, bu
tarihten itibaren geçirgenlikleri çok daha fazla yükseltmek için çaba harcanm›flt›r. Nitekim demir
oksitin %0.020 seviyelerine düflmesi ile daha da yükselen ›fl›k geçirgenlik de¤erleri, üretimin son
gününde, E5 no’lu tül desen çal›rken, harmandaki antimon oksit miktar›n›n takriben iki kat›na ç›-
kart›lmas›ndan (net kg/100 kg cam da  0,02 den 0,04‘e ) sonra  ›fl›k geçirgenli¤i de¤eri  %91,1’e
ulaflm›flt›r. 

2002 y›l›ndaki kollektör cam› üretiminin tamam›nda, harmana  ilave edilen antimon oksit mikta-
r› Net kg/100 kg cam da 0,04 olmufltur. Kampanya süresince sadece E5 no’lu tül  çal›fl›lm›fl, ›fl›k
geçirgenli¤i de¤eri, bir önceki seneye göre % 1 artarak  % 92,1 de¤erine ulaflm›flt›r. 
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Yasin Ünlügenç -   Mustafa Bildik 
Paflabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.fi. Mersin Fabrikas›

Özet

Paflabahçe  Mersin Fabrikas›’nda biri 1997 y›l›nda, di¤eri 2002 y›l›nda üretime al›nan 2 adet IS (In-
d›v›dual Section Pres Blow) hatt› vard›r. B7 ve B8 hatlar› olarak çal›flan bu makinelerden 2002 mart
ay›nda üretime bafllayan B8 makinesiyle  fi‹fiECAM’da ilk olmak üzere ayn› anda  iki veya üç fark-
l› gramajda, (% 40 de¤iflim band› içinde kalarak) damla yapabilen elektronik feeder’de devreye
al›nm›flt›r. 

‹ki veya üç farkl› damla yapabilen feeder sistemine ihtiyaç duyulmas›ndaki temel nedenler;

1. Siparifl adedi az, katma de¤eri, dolay›s›yla kontribüsyonu yüksek, butik tarz› ürünlerin  müflte-
riye sunulmas›.

2. Kal›p maliyetleri düflürülerek ürün çeflitlili¤inin art›r›labilmesi.
3. ‹malat de¤iflim sürelerinin k›salt›lmas›.
4. Damla yap›m› ve kontrolünün kolaylaflt›r›lmas›.
5. Daha k›sa sürede daha h›zl› yeni ürünlerin üretilebilmesi‘dir.

1. Girifl

Bu feeder sistemi ile ayn› anda 2 veya 3 farkl› gramajda %40 de¤iflim band›nda damla yap›labi-
linmekte ve damlalar aras›ndaki gramaj fark› plunger strokunun de¤ifltirilmesi ile elde edilebil-
mektedir.
Plunger stro¤u ayarlar› servo motor kontrolü ile sa¤lanmaktad›r. 

Uygulamada;

• Damlalar aras› gramaj fark› %15, toplamda %40 band›nda olmal›d›r.
• Birlikte çal›flacak ürünlerin devir farklar›n›n maksimum ±5 devir olmas› gerekmektedir.
• Çal›flacak ürünlerin mamül boylar›n›n  ve çaplar›n›n konveyör geçiflleri ve so¤utmaya yükleme-

de problem teflkil etmeyecek flekilde birbirine yak›n olmas› gerekir.

Bu tarihe kadar, bir kez deneme ve bir kez de kampanya olarak 3 farkl› imalat çal›fl›lm›flt›r. Kam-
panya ve denemeler baflar›l› olmufltur.

2. Projenin Amaçlar›

2.1 Üretim Maliyetlerini Düflürmek

2.1.1 Kal›p Maliyetlerini Düflürmek

IS hatlar›nda yaklafl›k 130 adete varan ürün yelpazesiyle çal›fl›lmaktad›r. Bu  yelpazenin içindeki
ürüler özellikle züccaciye kalitesi göz önüne al›nd›¤›nda hassas çal›flmam›z› gerektirdi¤inden, ka-

17. CAM PROBLEMLER‹ SEMPOZYUMU - 100 -

IS MAK‹NES‹NDE AYNI ANDA ÜÇ FARKLI 
GRAMAJDA ÜRÜN ÇALIfiMASI



l›p kalitesi ve malzemesi önemli olmaktad›r. Bu yüzden  kal›p maliyetleri yüksek olmaktad›r. ‹ki ve-
ya üç farkl› imalat›n ayn› anda çal›flmas› durumunda daha düflük kal›p adeti ve daha düflük kal›p
yede¤i ile çal›fl›laca¤›ndan, kal›p adedi ve yedeklemesi  %30’lara varan oranlarda azalmaktad›r.  

2.1.2 ‹malat De¤iflim Sürelerini K›saltmak 

‹ki veya üç farkl› gramajda imalat çal›fl›rken section baz›nda imalat de¤iflimi yap›ld›¤›ndan imalat
de¤iflim süreleri k›salmakta, ayr›ca imalat de¤iflimi esnas›nda, di¤er kollar çal›flmaya devam etti-
¤inden ayn› anda di¤er üründen imalat al›nmaya devam edilmektedir. 

Feeder’de mekanik kaml› sistemlerde oldu¤u gibi mekanik kam de¤iflimi yap›lmamaktad›r. Ope-
ratör paneli yard›m› ile daha önce çal›fl›lm›fl imalat›n kam e¤risi haf›zadan ça¤r›larak k›sa sürede
kam de¤iflimi yap›labilmektedir.

Bu sistemde  imalat de¤iflim süreleri yaklafl›k %40 oran›nda k›salmaktad›r.

2.1.3 Damla Yap›m› ve Kontrolünü kolaylaflt›rmak

Elektronik feeder sisteminde daha önceden diskete yüklenmifl imalat program› ça¤r›l›p extra her-
hangi bir ayar gerektirmeden sisteme gönderilmekte ve damlan›n yap›m› eski set de¤erlerine gö-
re k›sa sürede yap›lmaktad›r.

Bu sayede damla yap›m› esnas›nda meydana gelebilecek problemler asgariye indirilmekte, k›sa
süre içerisinde damlan›n gramaj›na ve flekline ulafl›lmaktad›r.

Kal›p maliyetlerinin düflürülmesi, imalat de¤iflim sürelerinin k›salt›lmas› ve damla yap›m› ve kont-
rolünün kolaylaflt›r›lmas› ile üretim maliyetleri düflecektir.

2.2 Ayn› Anda Üç Farkl› Müflteri Sipariflinin Gerçeklefltirilmesi

Ayn› anda üç farkl› müflteri siparifli gerçeklefltirilmekte ve termin süreleri k›salt›larak müflteri mem-
nuniyeti sa¤lanmaktad›r.

3. Proje Detaylar›

B8  IS  Makinesinde kullan›lan servo feederin   (elektronik feederin)  anlam›; Plunger  ve makas
motorlar›n›n servo motorlu olmalar›d›r.
Sistemdeki  plunger ve makas motoru  birbirine ba¤›ml› olarak pozisyon kontrolü yapmaktad›rlar.

Sistemin kontrolü  S7-300  PLC ve buna  ba¤l› olarak  profibus üzerinden haberleflen plunger ve
makas servo sürücüleri, sistem paremetrelerinin  girildi¤i ve gözlemlendi¤i  OP35 Operatör pane-
li ile yap›lmaktad›r.
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3.1 Operatör Panelindeki  Sistem  Özellikleri

fiekil 1: Master Panel 

Mekanik olarak yap›lan plunger ile makas aras›ndaki differance ayar› bu menüden girilen pare-
metre ile yap›lmaktad›r.

Bu flekildeki paremetrelerin  özellikleri ve sa¤lad›¤› faydalar;

Source: Sistemin makine devrinde  çal›fl›p çal›flmama  seçene¤idir.

Extern  impuls  ile  makine devrine ba¤›ml› olarak çal›fl›r. Fakat internal  impuls  seçilirse  makine-
den  ba¤›ms›z olarak  int.cycle  daki  devirde çal›fl›r. Sistemin  bu özelli¤i ile  elektrik ar›zalar›nda
makine ile  sistem aras›ndaki  sinyallerin   kontrolünün  daha kolay yap›lmas›na ve do¤abilecek
ar›zalar›n çözümüne daha k›sa sürede ulafl›labilmesi mümkündür.

‹nt.cycle: Dahili devir  (‹nternal  ‹mpuls ) seçiminde  çal›fl›lmak istenen devrin girildi¤i paremetredir.  

Shift: Kayd›rma paremetresi ile harici yada dahili çal›flmak için  start  sinyali yani makas kesmesi
ile  plunger aras›nda faz fark› oluflturarak, damlan›n kesme flekli ayarlanabilmektedir.

Bu  özellik ile mekanik olarak  u¤rafl›lan  difference  ayar› bu paremetre ile kolayl›kla yap›labilmek-
tedir.

Makine sayk›l› 0 - 360 derece  olarak tan›mlanm›fl. Kayd›rma (shift)  ifllemi -180 ile 180  derece
aras›nda de¤ifltirilebilir.

Station  No: Makine otomatik çal›fl›yorken  kaç›nc› damlan›n kesildi¤ini bildirir.

Curve: Kesilen damlan›n hangi kam e¤risine ait oldu¤unu  bildirir.   

Act.speed Master: Makineden gelen imalat h›z›n›n gözlemlendi¤i  yer

Act.value Master: Makineden gelen pozisyonun aç› olarak  gözlemlendi¤i yer
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Positional variation: Pozisyon de¤iflimini yani  her çevrimdeki faz fark›n›n de¤iflimini  gözlem-
leyebiliriz. Bu  skalan›n  normal flartlarda oynamamas› istenir, herhangi bir oynama var ise sistem-
de  bir eksiklik var demektir.  

3.2 Plunger  E¤risi Oluflturma

Plunger e¤risi mekanik kam e¤rilerinin  ayn›s›d›r.

fiekil 2 deki e¤ride yatay pozisyon  aç›y›, düfley pozisyon  stroku belirtmektedir. E¤rinin çiziminde
kullan›lan  paremetreler   aç›(derece), pozisyon(mm), ivme(birim derecedeki  h›z de¤iflimi) dir. Pa-
remetreler  maximum  16 adet bölgeye yay›labilir ve bu bölgelerin birleflimi bize istedi¤imiz  e¤-
riyi  oluflturmam›z› sa¤lar. Genelde bizim kulland›¤›m›z  6 veya 7  adet bölge e¤riyi flekillendirme-
mize  yetiyor. Bu grafikte kulland›¤›m›z nokta (point ) say›s› 6 d›r.

a.val: Plunger hareket ediyorken  pozisyonu  mm  olarak  izlenebilir.
Low.p.: Plunger alt noktas›  gözlemlenebilir.
Stroke : Çal›flmakta oldu¤umuz stroku mm olarak gözlemlenebilir.
Vmax: Plunger h›z› gözlemlenebilir.
Amax: Plunger e¤risinin  ivmesi izlenebilir.
Shift: Plunger strokunu de¤ifltirmeden  e¤riyi mm olarak  yukar› yada afla¤› kayd›rabililir. 
Scaling: Plungerin strok  art›rma  yada azaltma ifllemleri, mevcut scalan›n  %’si  olarak de¤ifltirile-
biliyor. Fakat  bu ifllemler yap›l›rken alt nokta sabit kal›yor de¤iflim sadece üst noktada gerçeklefliyor.

fiekil 2 : Plunger Kam E¤risi  

3.3 Plunger De¤iflim ‹fllemleri

Sistemde plunger de¤iflimlerinde plungeri  otomatik olarak zamanl› ›s›tarak dald›rabiliyoruz. Eski
sistemde bu ifllem mekanik olarak yap›lmaktayd›.

Yeni plungerin dald›rma iflleminde girilen ayar paremetreleri;

start pozisyonu: plungerin harekete bafll›yaca¤› pozisyondur.
steps: ›s›nma  kaç ad›mda gerçekleflsin. Ad›m say›s›   
end : plungerin  ›s›nma iflleminin sona erece¤i pozisyondur.
speed: ›s›tma hereketindeki h›z›, sistem kendisi hesapl›yor.
time: plungerin ›s›nma süresi  giriliyor ve son noktaya varma süresidir.
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3.4 Üç Farkl› Ürün ‹çin Plunger E¤ri Seçimi

fiekil 3 teki mod seçiminden  sistemin tek, çift yada üç damla çal›flma modunu seçebiliyoruz. Bu se-
çim tek damla ise (A), çift damla ise (A-B), üç damla ise (A-B-C) olarak  damla seçimi yap›labiliyor.

Copy menüsünden e¤rilerin birbirine kopyalamas› yap›labiliyor. Herhangibir e¤riyi  S haf›za e¤ri-
sinde sakl›yabiliyoruz.

E¤riler aras›nda kopyalama ifllemleri yap›labiliyor. 
Bu ifllemler yap›l›rken  sistemin çal›flm›yor olmas› gerekir. 

fiekil 3: A,B,C Plunger E¤rileri

3.5 Gramaj Hassasiyeti

Damla Mekanik Kaml› Gramaj Servo Plunger Gramaj      
A¤›rl›¤› Plunger De¤iflimi De¤iflimi     
( gr) ( % ) ( % )  

Baharatl›k 
450 gr 445 ÷ 455  gr %2,2 448 ÷ 452  gr %0,88

Saklama Kab›
650 gr 643 ÷ 657  gr %2,15 647 ÷ 653  gr %0,92       

Baharatl›k         
960 gr 52 ÷ 968  gr %1,6 956 ÷ 964  gr %0,83

Sürahi
1300 gr 1290 ÷ 1310  gr %1,53 1295 ÷ 1305  gr %0,76

Flora Vazo
1700gr 1688 ÷ 1712  gr %1,41 1694 ÷ 1706  gr %0,7

ORTALAMA %1.77 %0.81
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Mekanik kaml› plungerde  single  gob çal›flmada  damlalar aras› ortalama gramaj fark› % 1.77
iken , servo pungerde damlalar aras› ortalama gramaj fark› %0,81’ dir.
Bu tabloda servo plunger sistemi ile daha stabilize ürün gramaj› olufltu¤u ve bu sayede, gramaj
oynamalar›ndan kaynaklanan  kalite kay›plar› azalm›flt›r.

fiekil 4: Servo Plunger Mekanizmas› fiekil 5: Makine Ç›k›fl› 

fiekil 6: So¤utma Girifl Konveyörü

4. Proje Maliyeti

Ayn› anda iki veya üç farkl› gramajda damla yapabilen elektronik servo plunger Alman Walter
Firmas›ndan al›nm›flt›r. Bu sistemde plunger, makas mekanizmalar› ve elektrik  aksamlar› top-
lam maliyeti 85000 $ d›r. Mekanik kaml›  feederin fiyat› yaklafl›k olarak, servo plunger  sistemi
ile ayn›d›r.

5. Sonuç

Sistem kullan›m› ile  damla yap›m›  kolaylaflt›r›ld›. Mekanik kamlar›n kullan›m› ortadan kald›r›ld›. 

Yeni ürün, katma de¤eri ve yüksek kontribüsyonu olan  butik tarz›ndaki ürünlerin  yap›labilmesi
ve yeni ürünün en k›sa sürede  pazara sunulabilmesi için çal›fl›lmakta..

Tailor made tarz› ürünleri art›rmak, pazarda bu tür boflluklar›n doldurulmas› sa¤lanmaktad›r.

Bu projenin çal›flmalar› kapsam›nda pazarlama birimleri ve tasar›m müdürlü¤ünün ürün tasar›m
çal›flmalar› sürdürülmektedir.
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Tu¤rul Miso¤lu- Zeki Alimo¤lu-Haluk Erdem-Erhan ‹lter
Paflabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.fi. Paflabahçe Fabrikas›

Nihat Çelik
Paflabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.fi. Eskiflehir Fabrikas›

Özet

Yurtd›fl› pazarlarda, özellikle ikram sektöründe, temperli pres üfleme ve ayakl› bardak ürünlere ta-
lep artmaktad›r. Bu nedenle bu tip ürünler için alternatif bir temperleme tekni¤inin gelifltirilmesi
amac› ile 2000 y›l›nda deneysel temperleme çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

‹lk aflamada temperleme prosesini simule etmek üzere gelifltirilen deneysel temperleme ünitesi ile
1999 y›l› sonunda denemelere bafllanm›flt›r. Deneysel ve teorik çal›flmada elde edilen sonuçlar
15.Cam Problemleri Sempozyumunda sunulmufltur.

‹kinci aflamada pres-üfleme ürünler için ‘’Döner fioklama Tekni¤i’’ ile temperleme yapan makina-
n›n tasar›m›  CEE Mühendislik kaynaklar› ile gerçeklefltirilmifltir. 

Mevcut CMT tipi temperleme hatlar›m›zda  zincir konveyör üzerinde tafl›nan mamüller sabit ola-
rak konumlanm›fl floklama manifoldlar›ndan üflenen fan havas› ile so¤utulmaktad›r. Gelifltirilen
Döner fioklamal› Temperleme hatt›nda floklama bafll›klar› mamülle birlikte senkronize olarak ha-
reket etmektedir. Böylece sadece mamüle odakl› olarak daha yüksek bas›nç ve debideki so¤utma
havas› mamul cidar›na paralel olarak üflenebilmektedir.

Döner fioklamal› Temperleme hatt› A¤ustos 2001 tarihinde K›rklareli Fabrikam›zda devreye al›n-
m›flt›r. Bu hatta üretilen muhtelif mamüllerde elde edilen mekanik direnç art›fl› mevcut sabit ma-
nifoldlu temperleme hatlar›m›za göre ortalama %47 daha iyi olarak tespit edilmifltir. Yurt d›fl›n-
daki rakibimizin benzer mamüllerine gore ise  %22 daha iyi mekanik direnç art›fl de¤erleri elde
edilmifltir. Halen a¤›rl›kl› olarak ‹ngiltere pazar› için olmak üzere hatt›m›z üretim  yapmaktad›r.

Laboratuvar denemeleri, tasar›m, imalat ve devreye alma aflamalar›n› kapsayan bu çal›flma sonu-
cunda yeni bir teknoloji CEE Grubuna kazand›r›lm›flt›r. Ayr›ca bu proje bir Ar-Ge projesi olarak TÜ-
B‹TAK T‹DEB taraf›ndan da desteklenmifltir

Çal›flman›n üçüncü aflamas›n› ise temperli olarak ürün gam›m›zda bulunmayan ayakl› bardak
(OCMI) ürünlerinin temperlenmesine yönelik çal›flmalar  oluflturmufltur.

Mevcut CMT tipi temperleme hatlar›m›zda OCMI prosesiyle üretilen ayakl› bardaklar -hatlar›n
pres ve savurma mamullerinin temperlenmesi için tasarlanm›fl olmalar› nedeniyle- temperleneme-
mektedir.

OCMI prosesiyle üretilen Balon serisi ürünlerin temperlenebilirli¤i, yap›lan deneysel çal›flmalar ve
gerçeklefltirilen seri üretim sonucunda mümkün k›l›nm›flt›r. ‹lk etapta rakiplerin pazardaki benzer
temperli ürünleri testlere tabi tutularak temperleme özellikleri belirlenmifltir. Elde edilen de¤erler
yap›lacak çal›flmada hedef de¤erler olarak kabul edilmifltir. 
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Daha sonra mevcut temperleme hatt›m›zdaki floklama ünitesi analiz edilerek yap›lacak modifikas-
yonlar belirlenmifl ve gerekli donan›m ilavesi gerçeklefltirilmifltir.

Ard›ndan, öncelikle temperlenmesi düflünülen Balon serisi tavlanm›fl mamuller, seri üretimleri es-
nas›nda temperleme hatt›na elle yüklenmifl ve f›r›n s›cakl›k rejimi, mamul ve turnet geometrisi, üf-
leç bas›nçlar› ve üfleç pozisyonlar› gibi parametrelerin mamullerin temperlenebilirli¤i üzerine et-
kileri araflt›r›lm›flt›r.

Deneysel çal›flmalar sonucunda elde edilen bilgilerin seri üretime aktar›lmas› sayesinde Balon se-
risi bardaklar baflar›yla temperlenmifl ve müflterilere teslim edilmifllerdir. Çal›flmada hedeflenen ra-
kip ürünlerin temperleme kaliteleri, Paflabahçe ve Eskiflehir Fabrikalar›’n›n tam bir ekip çal›flmas›
sayesinde, önemli ölçüde afl›larak flirketimize yeni bir ürün grubu kazand›r›lm›flt›r.

1. Proje Öncesi Durum (Klasik Temperleme Teknolojimiz)

Pres ve savurma ürünlerin temperlendi¤i sabit floklama manifoldlu temperleme hatlar›m›z bulun-
maktad›r.  Bu hatlarda f›r›n bölümünde yumuflama noktas›na yak›n s›cakl›¤a kadar ›s›t›lan mamül-
ler, uygun flekilde konumlanm›fl olan sabit floklama manifoldlar›n›n önünden ve alt›ndan geçmek-
tedir. Mamüller, yaklafl›k 6 m. uzunlu¤undaki yol boyunca kesintisiz olarak fan havas› ile so¤utul-
maktad›r. 

Bu nedenle so¤utma havas› mamülün herhangi bir bölgesine odaklanamaz. 
Bu hatlar Frans›z CMT firmas›ndan sat›n al›nan know-how ile yerli olarak imal edilmifltir.

2. Döner fioklamal› Temperleme Hatt›

Klasik sabit floklama manifoldlu temperleme teknolojisi  pres ve savurma hatlar›nda üretilen ta-
bak,kase, bardak türü mamüller için uygundur. Bu ürünlerdeki cidar kal›nl›klar› 2 mm.’nin üzerin-
dedir. Ayr›ca bu tür mamüllerin çap/ derinlik oran› yüksektir.   

Pres-üfleme hatlar›nda üretilen mamüller ise daha ince cidarl›, derin ve dar ürünlerdir. Bu tür ma-
müllerin temperlemesi için a¤›z k›sm›ndan itibaren derinlemesine nufuz edebilecek hava jetinin
oluflturulmas› ve mamüle lokal olarak uygulanmas› gereklidir. Mamülle birlikte senkronize hare-
ket eden üst floklama bafll›klar› ile sa¤lanan mamül cidar›na paralel hava jeti uygulamas›n›n simu-
lasyonu amac› ile prototip temperleme ünitesi gelifltirildi ve Ocak 2000’de çal›flmalara baflland›.

Hedef mamüller prototip ünitede temperlenerek, mamüle kazand›r›lan termik ve mekanik perfor-
mans art›fl› belirlenen standart kalite kontrol test yöntemleri ile ölçüldü. Pazardaki rakip ürünlerin
termik ve mekanik dirençleri ayn› test yöntemleri ile ölçülerek k›yaslama yap›ld›.  2000 y›l›n›n ilk
yar›s›nda tamamlanan deneysel temperleme çal›flmas›n›n sonucunda (bkz. Deneysel Temperleme 
Çal›flmalar›, 15.Cam Problemleri Sempozyumu Bildiriler Kitapç›¤›)

a- Döner floklama tekni¤inin pres üfleme ürünlerin temperlenmesi için uygunlu¤u kan›tland›. 

b- Bu teknikle üretim yapacak bir hatt›n tasar›m kriterleri belirlenerek; Haziran’2000’de döner
floklamal› temperleme hatt›n›n tasar›m›na baflland›. 
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2.2. Temperleme Prosesi Ve Bardaklara Kazand›r›lan Özellikler

Temperleme prosesi, yumuflama noktas›na yak›n bir s›cakl›¤a kadar ›s›t›lan cam›n  ani olarak so-
¤utuldu¤u ›s›l bir prosestir. Bunun sonucu olarak flekilde görüldü¤ü gibi cam kesiti boyunca da-
ha erken so¤uyan yüzeyde basma, iç k›s›mda ise çekme gerilimleri oluflur. Yüzeydeki basma ge-
rilimi, yüzeysel mikro çatlaklar› kapatarak camda mekanik ve termik direnç art›fl›na neden olur.
Bunun sonucunda temperli bardaklar, 135°C ani flok so¤utmaya dayan›kl›d›r ve normal barda¤a
gore 3-4 kat daha yüksek  k›r›lma direncine sahiptir. Ayr›ca temperli camlar k›r›ld›¤›nda küçük par-
çalara ayr›l›r.

fiekil.1 Temperleme ve tavlama  s›cakl›k zaman grafi¤i

fiekil.2 Cam kesiti boyunca gerilim dengesi

2.3. Temperleme Hatt›n› Oluflturan Bölümler

Temperleme hatt› afla¤›da aç›klanan ana bölümlerden oluflur (bkz. fiekil 3).

Mamül merkezleme konveyörü: Pres üfleme hatt›nda flekillendirilen ve a¤›z kesme makinas›n-
da kape kesme ifllemi tamamlanan mamüller, a¤›z k›sm› afla¤›da olarak konveyör üzerinden al›-
n›r,  900 döndürülerek merkezleme konveyörüne konur. 
Lineer yükleyici: Merkezleme konveyörü üzerinden al›nan mamüller tam eksende olarak mamül
tafl›y›c› turnet parçalar› içine yerlefltirilir. Lineer yükleyici üzerindeki vakumlu al›c›lar temperleme
zincir konveyörle senkronize olarak hareket etmektedir.
Mamül turnetleri: Mamüller zincir konveyöre 150 mm aral›klarla ba¤l› kendi ekseni etraf›nda
dönebilen turnet parçalar› üzerinde tafl›nmaktad›r.
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F›r›n: Mamüller, temperleme s›cakl›¤›na radyasyon tipi do¤al gaz yak›c›l› beklerle ›s›t›l›r. 
Döner floklama bölümü: Yumuflama noktas›na yak›n bir s›cakl›kta olan mamül ani olarak so¤u-
tulur.  Mamül cidar›na paralel olarak hava üfleyen üfleçler, senkronize olarak hareket etmektedir.
Hava jeti 400 mbar bas›nçl› blower sisteminde üretilir. Ayr›ca çevresel olarak sabit manifoldlardan
gelen fan havas› ile mamülün tüm yüzeyi so¤utulur. Döner floklama bölümü 36 kollu olup ma-
mülle ayn› eksendeki 18 üfleç bafll›kta hava jeti oluflturulmaktad›r. Üretim h›z›na ba¤l› olarak 10-
15 sn. süresince floklanan bardaklar, boflalt›c› mekanizmaya kadar bir süre daha sabit manifold-
lardan gelen fan havas› ile so¤utulur. 

fiekil-3 Döner fioklama Bölümü

Boflalt›c›: So¤utma bölümünün sonunda lineer boflaltma ünitesi ile bardaklar turnetlerden al›n›r
ve paketleme bant›na giden konveyöre b›rak›l›r.

fiekil-4: Döner fioklamal› Temperleme Hatt›

2.4 Süreç

• 2000 y›l› süresince prototip temperleme ünitesi imal edildi, analiz cihazlar› ve yaz›l›mlar temin
edildi. Yaklafl›k 20 seri bardak için de¤iflik parametrelerle temperleme testleri yap›ld›. 
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• Pazardaki rakiplerimizin ürünleri temin edilerek termal ve mekanik testlere al›nd› sonuçlar iler-
de k›yaslama için dosyaland›.

• Proje,TÜB‹TAK taraf›ndan önemli bir Ar-Ge projesi olarak kabul edildi ve parasal destek verilme-
ye baflland›.

• Eylül 2000’de 12 kollu pres üfleme hatt› ile birlikte çal›flabilecek, kendi teknolojimiz ve tasa-
r›m›m›z olan yeni temperleme hatt›n›n tasar›m çal›flmas› tamamland›.

• Ocak 2000’de yeni temperleme hatt›n›n,  daha yüksek kapasiteli olan K›rklareli Fabrikam›zdaki
18 kollu pres üfleme hatt›nda çal›flt›r›lmas› karar› al›nd›.

• fiubat 2001’de 18 kollu hat için tasar›m de¤ifliklikleri tamamland› ve yerli imalat için ihale süre-
ci bafllat›ld›. D›fl siparifller aç›ld›.

• Nisan 2001’de  ihale süreci tamamlanarak imalat bafllad›.

• Bir ay süren montaj sonucunda A¤ustos 2001’de yeni hat K›rklareli Fabrikam›zda çal›flmaya bafllad›.

• Proje için toplam 410,000$ iç ve d›fl harcama yap›ld›. 

• Tübitak’tan 96,000$ nakit ar-ge deste¤i al›nd›.

2.5 Temperli Ürün Performans›

Üretim s›ras›nda her iki saatte bir 135°C’lik termik flok, her 1.5 saatte bir çekiç testi uygulanmak-
ta, düzenli olarak polariskop ve immersion polariskopu ile gözlemler sürdürülmektedir. Test me-
totlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi, 15.Cam Problemleri Sempozyumu Bildiriler Kitapç›¤› Deneysel Tem-
perleme Çal›flmalar› bölümünde verilmektedir.

Yap›lan mekanik mukavamet testlerinde elde edilen sonuçlar, tablo ve grafik olarak 

a) rakip ürünler 
b) kendi tasar›m›m›z olan temperleme hatt› için özetlenmektedir.            

Tablo-1 K›r›lma direnç karfl›laflt›rmas›
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ARC PK ARC PK ARC PK ARC PK ARC PK

TAVLANMIfi DARBE D‹RENC‹ 38 29 54 48 46 51 - 40 47 45

TEMPERL‹ DARBE D‹RENC‹ (IPS) 53 61 73 89 80 77 56 80 53 67

DARBE D‹RENÇ ARTIfiI (%) 39 110 35 85 74 51 - 101 13 49

KIRILMA ENERJ‹S‹ ARTIfiI (%) 95 339 83 244 202 128 - 303 27 122

42048       42997 42987       42747 42737



Grafik-1 K›r›lma direnç karfl›laflt›rmas›

Bu sonuçlara gore,

a) Rakip ürünlerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda ya benzer seviyede ya da daha iyi oldu¤umuz görül-
mektedir. Örne¤in Nonic serisinin ana ürünlerinden Büyük Nonic’te ald›¤›m›z sonuçlar
Durand’a gore %22 daha iyidir.

b) A¤›z çap›/yükseklik oran› nedeniyle temperlenmesi zor bir bardak olan 42048 Tubo’da
%15 daha yüksek darbe direncine ulafl›lm›flt›r.

2.6 Sonuçlar

• Pres üfleme ürünlerin hedeflenen kalitede temperlenmesi sonucu, temperli ürün pazar›nda ye-
ni ürünlerle rekabet gücümüz ve pazar pay›m›z artm›flt›r.

• Proje ile kendi mühendislik birikimizle gelifltirilen yeni bir temperleme teknolojisi grubumuza ka-
zand›r›lm›flt›r.

• Temperleme prosesi ile ilgili Cam Ev Eflyas› Grubu’nun teknolojik bilgi birikimi geliflmifltir.

3. Ayakl› Bardaklarda Temperleme

Ürün park›m›zda temperli ayakl› bardaklar bulunmamaktad›r. Pazarda -özellikle ikram sektöründe- bu
tip ürünlere olan ve gittikçe de artan talep; ayn› zamanda piyasa aktörlerinden sadece iki firman›n bu
üretimi yapabiliyor olmas› bu proje çal›flmas› için birer bafllang›ç noktas› oluflturmufltur.

3.1.Amaç

Bu projede, OCMI prosesiyle üretilmekte olan “Banquet” serisi ayakl› bardaklar›n temperleme ko-
flullar›n› deney yoluyla belirleyerek elimizdeki temperleme teknolojilerinden hangisinin bu tip
ürünleri temperlemeye daha uygun oldu¤u konusunda bir fikir oluflturabilmek amaçland›. 
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3.2.Banquet Serisi OCMI Ayakl› Bardaklar

Projenin öznesi olan Banquet serisi hacimleri 150-250 cc aral›¤›nda, cidar kal›nl›klar› ise 1,29-1,6
mm aras›nda de¤iflen 3’ü balon ve 1’i de flüt boy olmak üzere 4 boydan oluflmaktad›r (bkz. fie-
kil-4)

fiekil-4 Banquet Serisi Ürünler

OCMI prosesiyle üretilen ayakl› bardaklarda ürünün ayak ve tabla k›sm› pres prosesiyle; hazne ise
pres-üfleme prosesinde üretilir. OCMI makinas› ise bu farkl› proseslerde üretilen parçalar›n -›s› yar-
d›m›yla- biraraya getirildi¤i prosesi gerçeklefltiren makinad›r.(fiekil-5).  Bir OCMI ayakl› bardakta
temperleme tekni¤i aç›s›ndan 3 kritik nokta vard›r. ‹lki, cidar›n en ince oldu¤u a¤›z k›sm›d›r. Sü-
ratle gerilme noktas› s›cakl›¤›na düflürülmesi gereken bu bölüm için kullan›labilecek  zaman, ci-
dar kal›nl›¤›yla do¤ru orant›l› olarak de¤iflir. Bununla birlikte bu ince bölgenin bir pres-üfleme bar-
da¤a oranla çok daha k›sa olmas›, Banquet serisindeki bardaklar için bir avantaj oluflturmaktad›r.
2. kritik nokta ise hazne ile aya¤›n birleflti¤i bölümdür. Bu bölüm iki farkl› prosesten gelen iki fark-
l› karaktere sahip parçalar›n birleflmesiyle olufltu¤undan iki farkl› cidar kal›nl›¤› sözkonusudur. Bu-
rada cidar fark› % 50 mertebesindedir. Bardakta cidar fark›n›n en büyük oldu¤u bölümse -fark›n
% 60’lar› aflt›¤›-  ayak ve tablan›n birleflim bölgesidir. 

fiekil-5 Bir OCMI ürününün kritik bölümleri
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3.3.Yöntem

Banquet serisi ayakl› bardaklar›n temperlenme koflullar›n›n deneysel olarak belirleyebilmek için
çal›flman›n, Eskiflehir fabrikas›ndaki mevcut OCMI hatt› arkas›nda yeralan CMT tipi temperleme
hatt›nda gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. CMT tipi temperleme hatt›, derin ve ince cidarl› ürünle-
ri temperlemede yetersiz oldu¤u bilinen bir teknolojidir. Buna ra¤men, Banquet serisi bardaklar-
da a¤›zdaki ince cidarl› k›sm›n k›sa olmas›  ve haznelerin pres-üfleme ürünlerdeki kadar derin ol-
mamas›, elimizde halihaz›rda bulunan bu hatt›n, az miktarda bir yat›r›mla revize edilerek kullan›-
labilece¤i fikrini oluflturdu. 

fiekil-6 Üfleç Konumlar›

Bu sebeple ürünü daha etkin so¤utabilmek için mevcut sistemdeki iç yan üfleçlerin say›s› 1’den
3’e ç›kar›ld›. Böylece hazne bölümünün d›fltan daha iyi so¤utulmas› hedeflendi. Kesitteki cidar
fark›n›n en fazla oldu¤u ayak-tabla ba¤lant›s›n›n etkin so¤utulmas› için ise sisteme tabla alt› üf-
leçleri eklendi (fiekil-6).

Gerekli revizyonlar› takiben serinin küçük ve orta boyunda 75 farkl› deney, off-line üretim koflul-
lar›nda gerçeklefltirildi. Bu deneylerde üfleç konumlar›, floklama havas› bas›nc› ve f›r›n s›cakl›¤›
parametreleri sistematik olarak de¤ifltirildi. Elde edilen mamullere flu testler uyguland›:

1. Darbe direnci testi (fiekil-7(a))

2. Parça da¤›l›m› testi(fiekil-7(b))

3. Polariskopta gerilim çizgilerinin analizi(fiekil-7(c))

4. Termik flok testi ((T=135 (C) (fiekil-7(d))
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Testlerde elde edilen sonuçlar, benzer geometrideki rakip mamullerde yap›lan test sonuçlar›yla
karfl›laflt›r›ld›. Elde edilen sonuçlar›n olumlu olmas› nedeniyle serideki 4 bardak da seri üretim
koflullar›nda temperlenerek müflterilere sevk edildi. Bu testlere göre;

• Termik flok testi ((T=135°C): Serideki tüm mamuller testten kay›ps›z geçti.

• Polariskop analizi: Serideki tüm mamullerde gerilim çizgilerinin say›s› ve konumlar› rakip
mamullerle ayn› seviyedeydi.

• Parça da¤›l›m› testi: K›r›klar›n flekli, say›s› ve parça büyüklükleri rakip mamullere benzer gerçek-
leflti.

• Darbe direnci testi: Elde edilen tavlanm›fl ve temperli darbe dirençlerinin rakip mamul darbe
dirençleriyle karfl›laflt›rmal› durumu Grafik-2 ve 3’de verilmektedir. 

Grafik-2
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Grafik-3

Rakip ürünlerle yap›lan karfl›laflt›rmada dikkat çeken noktalar flu flekilde özetlenebilir:

• PC’nin 44455 nolu barda¤›n›n muadili rakip ürün temperli olarak numunesi bulunamad›¤›ndan
bir karfl›laflt›rma yapma imkan› olmam›flt›r. Bununla beraber PC ürününde darbe direnci önem-
li ölçüde artt›r›lm›flt›r.

• PC’nin 44425 ve 44445 nolu ürünlerinde temperlemeyle sa¤lanan darbe direnci rakip ürünler-
den daha iyi durumdad›r.

• PC’nin 44435 nolu ürününde temperlemeyle darbe direnci art›fl› sa¤lanamam›flt›r. Bunda en
önemli etken bu ürünün serideki en ince cidara sahip ürün olmas›d›r (1.29 mm). 

4.Sonuçlar

• ‹lk kez bir bir ayakl› bardak (OCMI) serisi gerekli tüm testlerden geçecek flekilde temperlendi.

• Ürün yelpazemize yeni bir ürün grubu eklendi.

• CMT tipi temperleme teknolojisi, yap›lan modifikasyonlar sayesinde, cidar kal›nl›¤› 1.4 mm.nin
üzerindeki ürünleri sorunsuz olarak temperleyebilmektedir.

• Cidar kal›nl›¤› 1.4 mm.nin alt›ndaki OCMI ayakl› bardaklar için bildirinin ilk k›sm›nda detaylar›
verilen döner floklamal› teknolojinin daha uygun bir temperleme yöntemi oldu¤u düflünülmek-
tedir.
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Mehmet Önen - Murat Taflkap›l›
Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. K›rklareli Fabrikas›

Özet

Uluslararas› pazarlarda rekabet flartlar›n›n k›z›flmas›, daha kaliteli ürünleri daha ucuza üretmenin
yan›nda pazara rakiplerimizden önce müflteri be¤enisini çekebilecek yeni ürünleri sunma zorun-
lulu¤unu da getirmifltir.

Kuruluflundan bu yana sürekli yeni ürün çal›flmalar›na önem veren fabrikam›zda 15 y›l› aflan bilgi
birikiminin getirdi¤i sinerji her y›l bir çok yenili¤i camiam›za kazand›rmaktad›r. Spauttan frit bes-
leyerek k›smi renkli mamül üretimi de ayn› güçle ve ekip çal›flmas› sonucu gerçekleflmifltir.

1. Girifl

Takma ayakl› ürünlerde albenisi yüksek ürünler pazara sunmak, rekabet gücünü artt›rmak ve
müflteri tatmini yükseltmek amac› ile 2000 y›l›nda bafllan›lan projede  Ferro ve I.G.C. firmalar›yla
ortak çal›flma sürdürülmüfltür.

2001 y›l›nda 40.000 $’l›k bütçe ile operasyonel proje kapsam›na al›nan projemizin bafllang›c›nda
I.G.C. firmas›ndan temin edilen resimler incelenerek gerekli makina ve ekipman ihtiyac› belirlen-
mifltir. Denemeler için gerekli olan frit I.G.C. ve Ferro firmalar›ndan temin edilmifltir. 

2. Frit Besleme Konusuna Genel Bak›fl

Resim 1
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Projede baflar›lmak istenen; ergime süresi k›sa olan frit malzemeyi (yüksek oranda cam  renklen-
dirici konsantresi içeren cam k›r›¤›), (Resim 1) foreheart içerisinde homojen olarak da¤›lmadan
ürüne yans›tabilmektir. Dolay›s›yla frit malzeme  foreheart›n en uç bölgesi olan spouttan beslenir.
Bu suretle k›smi renlendirme sa¤lan›r. 

Resim 2

Frit, ürünün gövde k›sm›nda, ürünü ortadan ikiye ay›ran bir renk damar› fleklinde görünür (Resim
2). Bu renk damar›n›n kal›nl›¤›, belirli bir zaman diliminde beslenen frit miktar›n› artt›rarak / azal-
tarak veya besleme noktas›n› daha geriye alarak  sa¤lanabilir. 

3. Techizat

3.1 Frit Besleme Ünitesi

Resim 3’de görülen Frit Besleme Ünitesi’nin temini için farkl› firmalarla görüflülmüfl, ekipman›n iç
piyasadan teminine karar verilerek, Baykon firmas›na yapt›r›lm›flt›r. Yap›lan yeni ünite 0,2 Gram
hassasiyetle çal›flmaktad›r. 

Ünitenin çal›flma mant›¤› normal renk konsantre besleme üniteleriyle ayn›d›r.
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Ünitenin konsantre silosu 4-5 Kilogram kapasitelidir.  Frit malzeme besleme oran› %0,04 oldu-
¤undan; silodaki konsantre, dakikada 40 devirle 200 graml›k ürün üreten bir makinada, 26 saat-
lik üretim kapasitesini karfl›lamaktad›r.

Frit konsantre besleme sistemi Resim 4’de basit olarak gösterilmifltir. Ünite üzerinde iki ayr› titre-
flim mekanizmas› bulunmaktad›r.  Bu mekanizmalar Resim 4 üzerinde 2 ve 4 no’lu bölgelerde
gösterilmifltir.

1. titreflim mekanizmas›n›n görevi konsantre silosundan ald›¤› frit malzemeyi tart›m ünitesine ta-
fl›makt›r.  Bu mekanizma 2 ayr› h›zda çal›flmaktad›r. Öyleki; frit konsantre, set edilen de¤erin
%80’i h›zl› beslenirken,  geri kalan k›s›m daha yavafl beslenir.  Bu iki h›z sabit olmay›p, besleme
ünitesinin panosundan titreflimlerin fliddeti ayarlanabilmektedir. Burada amaç; belirlenen set de-
¤erini bir an evvel tart›m cihaz›na tafl›mak de¤ildir. Tam tersine tafl›ma ifllemini zamana yayarak
ünitenin daha hassas çal›flmas›n› sa¤lamakt›r. 

Resim 4’de gösterilen 3 no’lu bölge, 1.titreflim mekanizmas›n›n getirdi¤i frit konsantresinin gra-
maj olarak ölçümünün yap›ld›¤› yerdir. 1. titreflim mekanizmas›n›n h›zlar› ve set edilen de¤ere ula-
fl›nca kendini bi sonraki tart›ma kadar kapamas›, bu bölgedeki tart›m ünitesinden gelen sinyaller-
le gerçekleflmektedir. Ayn› bölgede bulunan klape vas›ts›yla istenilen gramajdaki frit konsantre 2.
titreflim mekanizmas›n›n olu¤una b›rak›l›r.

2. titreflim mekanizmas›n›n görevi; beslenmek istenen miktardaki frit malzemeyi, frit besleme bo-
rusuna ulaflt›rmakt›r. Frit malzemenin boru içinde birikip t›kan›kl›klara sebebiyet vermemesi aç›-
s›ndan bu mekanizman›n titreflim fliddeti, frit malzemenin oluk içerisindeki minimum hareketini
sa¤layacak flekilde olmal›d›r. Titreflim fliddetinin çok düflük seçilmesi durumunda oluk içerisinde
birikmeler olaca¤› gözard› edilmemelidir.     

3.2 Frit Malzeme Besleme Sistemi

Besleme ünitesinden gelen frit malzeme, Resim 5
ile gösterilen boru sisteminden akarak, spout ke-
nar› ile tüp aras›ndan, cama nüfuz eder. 

Frit malzeme Besleme Boru Sistemi dört ana ele-
mandan oluflmaktad›r. Her eleman kullan›c›n›n
ayar yapabilmesini kolaylaflt›rabilmek amac›yla bir-
birlerinin içinde hareket edebilmektedir.

Resim 5’de 1 no ile gösterilen huni fleklindeki ele-
man,  besleme ünitesinden gelen frit malzemeyi 2
no’lu elemana iletir. 2 ve 3 no’lu parçalar›n yekpa-
re olmamas›n›n sebebi, frit malzeme besleme sis-
temini tüm foreheartlara uygun k›labilmek içindir.
Ayr›ca 3 no’lu eleman s›cak bölgeye çok yak›n ol-
du¤undan; deformasyonunu önlemek için ve ken-
di s›cakl›¤›ndan dolay› frit malzemenin bu bölgede
eriyip, borunun iç çeperlerine yap›fl›p t›kan›kl›klara
yol açmamas› için, bu parça su ceketli olarak imal
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edilmifltir. Su ceketinin patlama ihtimalinden dolay›, sistem üzerinde en fazla kontrol edilmesi ge-
reken bölge de buras›d›r.  4 no’lu parça; spout kenar› ile tüp aras›ndan cama girer. Frit malzeme
ergimesini bu bölgede gerçeklefltirmelidir. Sürekli cam içinde çal›flt›¤›ndan ve t›kan›kl›klar› önle-
mek amac›yla bu parça platinden imal edilmifltir. 

4. Karfl›lafl›lan Problemler 

4.1. F›ska Problemi

Frit besleme projesinde f›ska probleminin oluflumuna sebebiyet verebilecek faktörleri flu flekilde
s›ramak mümkündür.

4.1.a. Sistem Kaynakl› F›ska Problemi

Üretime bafllamadan önce, frit malzeme besleme sisteminin kurulum aflamas›nda, F/H üzerinde
bulunan kurumlar›n cama düflmesiyle ve besleme sisteminin platin parças›yla cam›n ilk temas›n-
da oluflan f›skalard›r.

Problemin çözümü için, F/h cam çekifli artt›r›larak, özellikle spout bölgesinde biriken kirlilik gide-
rilmelidir.

4.1.b. Frit Malzeme Kaynakl› F›ska Problemleri

Özellikle sar› rengin elde edilimnde kullan›lan Kadmiyumoksit, titanoksit ve yeflile rengin elde edi-
liminde kullan›lan kromoksit cam içerisinde f›ska problemine sebebiyet vermektedir.

Problemi; frit konsantresini üreten firman›n konsantre içerisine belli oranlarda (%3-5) FLUX, kon-
santrenin ergime s›cakl›¤›n› düflürecek boroksit, sodyumoksit gibi malzemeler içerikli malzeme,
katmas›yla çözmek mümkün oldu¤u gibi, Resim 6’da basitçe gösterildi¤i gibi, beslemeyi spout
bölgesinden daha  gerilere çekmekle de problemin çözümü gerçeklefltirilebilir. Seçilebilecek en
uygun yeni besleme noktas›; ön-ikili kar›flt›r›c›lar›n bulundu¤u bölgedir.
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4.2. Frit Damar›n› Mamül Merkezine Alma

Frit damar›n› mamül merkezi alabilmek için flu yollar izlenmelidir;

a. Beslemenin yap›ld›¤› platin eleman üzerinde ince ayar yap›larak, frit damarl› damlan›n tampon
üzerine düflme flekline göre, frit damar› mamül merkezinde olacak flekilde, en ideal konum
ayarlan›r.

Spout bölgesindeki s›cakl›k de¤iflimlerinde frit damar› merkezden kaçmalar gösterir. Bu sebepten
dolay›, özellikle spout bölgesinin s›cakl›k kontrolü büyük önem tafl›maktad›r.

Frit damar›n›n düzgünlü¤ü aç›s›ndan tüp mekanizmas›n›n 1 - 2 devir/dakika olacak flekilde ayar-
lanabilmesi gerekmektedir.

b. Seri üretim s›ras›nda damla düflüflündeki de¤iflimler, frit damar›n›n mamül merkezinden kaç-
mas›na sebebiyet verebilmektedir. Problemin en aza indirgenebilmesi için damla flekline; dam-
la flekline enuygun damla tamponu seçilmesi gereklidir. Uygun damla tamponu seçimine ra¤-
men damla düflüflünde de¤iflkenlikler olmas› durumunda Damla Tamponu Ayar Kolu’ndan in-
ce ayar yap›labilir.

4.3. So¤uk Kesme Makinas› Problemleri

Mamül cidar› ile frit damar› cidar› aras›ndaki afl›r› farkl›l›klardan dolay›, so¤uk kesme makinas›n-
da A¤›z S›çrak ve Kesme dalgal› hatalar› gözlemlenmifltir. 

Problemin çözümü; Mamüldeki frit damar› kal›nl›¤›n› ürün cidar›na yaklaflt›r›lacak flekilde, bes-
leme oran›n›n azalt›lmas› ile gerçeklefltirilmifltir. ‹fllemin uygulanmas› s›ras›nda renk damar›n›n
belirgenli¤ini kaybetmemesine özen gösterilmelidir.  

5. Sonuç

Spout’tan frit besleyerek k›smi renkli mamül üretimi  projesi 2001 y›l›nda operasyonel proje
kapsam›na al›narak yap›lan deneme çal›flmalar› sonucunda arzu edilen sonuca ulaflm›flt›r. Proje
ve imalat ifllerinin tamamlanmas› sonucu seri üretime uygun ekipman›n montaj› yap›lm›fl ve sis-
tem Nisan 2001’de devreye al›narak 44517, 44527, 44547 imalatlar›nda seri üretim gerçeklefl-
tirilmifltir.

6. Teflekkür

Eme¤i geçen yönetici ve iflçi arkadafllar›m›z›n tamam›na teflekkür ederiz.
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Faruk Sander
Soda Sanayii A.fi.

Yasemin Baflar
Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i

Özet

Üçlü Sorumluluk, sadece kimya sanayiine ait, özgün ve gönüllülük esas›na dayal› bir program
olup, sanayinin standartlar›n› yükseltmesine ve kamuoyunun kendisine duydu¤u güveni artt›rma-
s›na imkan sa¤lar. 

Dünya kimya sanayii, Üçlü Sorumluluk flemsiyesi alt›nda, sa¤l›k- güvenlik ve çevre performans›n›
sürekli iyilefltirmeyi; faaliyetleri ve sa¤lad›¤› ilerlemeler konusunda kamuoyuna aç›k olmay› taah-
hüt eder. Üçlü Sorumluluk bir kurallar ve deklarasyonlar serisi olman›n çok ötesindedir. Bilginin
paylafl›lmas› ve dikkatle haz›rlanm›fl kontrol listeleri, performans göstergeleri ve do¤rulama (veri-
fikasyon) yöntemleri ile sanayiye y›llar içinde nas›l bir geliflme kaydetti¤ini gösterme ve daha ileri
geliflmelere yönelik politika oluflturma imkan› verir. Üçlü Sorumluluk bu flekilde sanayiye duyulan
güvenin artmas›na, tesislerin gelecek nesillerin yararlar› da gözetilerek karl› ve güvenli çal›flt›r›lma-
s›na uygun zemini haz›rlar. Türkiye’deki uygulay›c›s› Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i (TKSD)’dir. 

TKSD üyesi olan Soda Sanayii A.fi. Soda ve Kromsan Fabrikalar› 2001 y›l› Eylül ay›nda Üçlü So-
rumluluk uygulamay› taahhüt etmifltir. Bu bildiride Üçlü Sorumluluk uygulamas›n›n temel esasla-
r› ve bu esaslar paralelinde her iki fabrikada taahhüt tarihinden günümüze kadar kaydedilen ge-
liflmeler özetlenecektir. 

1. K›sa Tarihçe

Kas›m 1984’de Hindistan’›n Bopal kentinde yaflanan trajediyi hiç kimsenin tahmin etmesine im-
kan yoktu. Bu feci kaza; o güne kadar meydana gelmifl endüstri kazalar› içinde en fazla  hasara
neden olan› ve dünyan›n her yerinde resmi kurumlar›n ve kamuoyunun kimya sanayii hakk›nda-
ki düflüncelerini en fazla etkileyeni idi; 2000 ölü. Kazan›n meydana gelmesinin hemen arkas›n-
dan Kanada Kimya Sanayicileri Derne¤i (CCPA); halk ve medya taraf›ndan telefon bombard›ma-
n›na tutuldu. Herkes benzer bir kazan›n Kanada’da meydana gelme olas›l›¤›n› ö¤renmek istiyor-
du. CCPA 17 Aral›k 1984’de bu kazan›n sonuçlar› karfl›s›nda üyelerinin nas›l bir tav›r alaca¤›n› be-
lirlemek üzere ola¤anüstü topland›. Union Carbide Kanada’n›n baflkan› durumu tek cümle ile
özetledi “baylar, imkans›z dedi¤imiz fley oldu”.

Üçlü Sorumluluk böyle bafllad›; bu talihsiz olay kimya sanayiinin kendisini gönüllü bir  taahhüt al-
t›na koymas›n›n Kanada’daki bafllang›c› oldu. “ÜS”un bafllang›c›nda bugün ulaflaca¤› aflamalar
asla tasavvur edilmiyordu. Evrimsel bir süreç sonunda bugün dünyan›n k›rk yedi ülkesinde Kimya
Sanayii taraf›ndan uygulan›r hale gelen ve bir düflünce flekli olan bu gönüllü uygulamay› tek cüm-
le ile özetlemek mümkün; “Do¤ru olan› yapmak”
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2. Üçlü Sorumluluk Uygulamas›n›n Sekiz Temel ‹lkesi

Üçlü Sorumluluk her ülkenin kendi dernek veya federasyonu taraf›ndan yürütülmekte, Avrupa
koordinasyonu CEFIC (Avrupa kimya Sanayi Konseyi), dünya koordinasyonu ise ICCA (Internati-
onal Counsil of Chemical Associations) taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. ICCA’in kabul etti¤i sekiz te-
mel ilke afla¤›da verilmektedir. 

1. TAAHHÜT: Kuruluflun üst yönetimi taraf›ndan Üçlü Sorumluluk’un yol gösterici kurallar›na
uyulaca¤›n›n imzalanarak taahhüt edilmesi 

2. UYGULAMA KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU: Kurulufllara taahhütlerini yerine ge-
tirebilmeleri aç›s›ndan yol gösterici uygulama kurallar› ve uygulama k›lavuzu 

3. PERFORMANS KR‹TERLER‹: Ölçülmesi mümkün olan alanlarda sürekli iyileflmenin izlenebil-
mesi için performans kriterleri gelifltirilmesi 

4. ‹LET‹fi‹M: Çevre-Sa¤l›k-Güvenlik konular›nda kurulufl içi ve d›fl›ndaki ilgili taraflarla sürekli ile-
tiflim 

5. B‹LG‹ PAYLAfiIMI: Kurulufllar›n tecrübe, uygulama ve bilgi birikimlerini paylaflabilecekleri se-
miner, toplant›, vb. faaliyetler 

6. LOGO: Ulusal program› tan›mlayan ve Üçlü Sorumluluk kavram› ile uyumlu bir logo oluflturulmas› 
7. KATILIM: Tüm kurulufllar›n Üçlü Sorumluluk taahhüt etmesi için yöntemler aranmas› 
8. DO⁄RULAMA/VER‹F‹KASYON: Üçlü Sorumluluk’un ölçülebilir bileflenlerinin yerinde gözlenmesi

3. Üçlü Sorumluluk Uygulama Kurallar›

Üçlü Sorumluluk, çevre-sa¤l›k-güvenlik ve bu konular›n tümünde toplumla iletiflimi kapsayan bir
uygulama olup, çat›s›n› afla¤›da verilen uygulama kurallar› oluflturur. 

1. Çal›flan Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i 
2. Kirlili¤i Önleme ve Çevre Koruma 
3. Da¤›t›m 
4. ‹letiflim ve Toplumun Bilinçlendirilmesi 
5. Proses Güvenli¤i - Acil Önlemler 
6. Ürün Sorumlulu¤u

4. Soda Sanayii A.fi.’de Üçlü Sorumluluk Uygulamalar›

Soda ve Kromsan Fabrika müdürlükleri taraf›ndan 2001 Eylül ay›nda Üçlü Sorumluluk taahhütle-
rinin imzalanmas›ndan sonra, Soda San. A.fi. bünyesinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i’nin
dan›flmanl›¤›nda çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Entegre bir yönetim biçimi olarak benimsenen Üçlü So-
rumluluk yönetim sisteminin Soda San. A.fi.’de kurularak baflar›l› bir flekilde uygulanmas› amac›
ile bafllat›lan çal›flmalar afla¤›da özetlenmektedir.

5. Üçlü Sorumluluk organizasyon Yap›s›

Soda ve Kromsan Fabrika müdürlüklerince imzalanan Üçlü Sorumluluk taahhütlerinin gerçeklefl-
tirilmesine yönelik olarak, Üçlü Sorumluluk yönetim sistemi, Soda San. A.fi. olarak tek bir yap›-
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lanma halinde oluflturulmufltur. Oluflturulan organizasyonun en üstünde Grup Baflkanl›¤›n›n lider-
li¤inde, tüm grup baflkan yard›mc›l›klar›n›n oluflturdu¤u Üçlü Sorumluluk Üst Yönetimi bulun-
maktad›r. Soda ve Kromsan Fabrikas› müdürleri ile beraber Üçlü Sorumluluk Grup Liderlerinin
oluflturdu¤u Üçlü Sorumluluk Yönetimi ve Üçlü Sorumluluk Gruplar›n›n oluflturdu¤u ekip, orga-
nizasyonun di¤er k›s›mlar›n› oluflturmaktad›r. Ayr›ca, sa¤l›k, emniyet ve çevre yönetim sistemleri-
nin tek elden izlenebilmesi amac› ile, Sa¤l›k Emniyet Çevre Müdürlü¤ü ad› alt›nda yeni bir birim
kurulmufltur. Bu organizasyonun belkemi¤i olarak nitelenebilecek ve her bir uygulama kural› için
ayr› olarak oluflturulan Üçlü Sorumluluk gruplar›, her iki fabrikadan kat›l›mlarla 6 ila 9 kifliden ku-
rulmufl ve gruplara yönetim kademesinden liderler atanm›flt›r. Di¤er bir ifade ile, Soda San. A.fi.
bünyesi içinde Üçlü Sorumluluk çal›flmalar› için toplam 55 personel aktif olarak görev alm›flt›r.

6. Üçlü Sorumluluk Gruplar›n›n Faaliyetleri

6.1. Çal›flan Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Grubu:
OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi’nin oluflturulmas›n›, uygulamas›n› ve gelifl-
tirmesini amaçlayan bu grubun çal›flmalar› aras›nda, konuya iliflkin mevcut tüm dokümanlar ve
kay›tlar derlenerek, içerik ve uygulamalar› aç›s›ndan de¤erlendirilmifl; veri ve ifllemlerin elektronik
ortama tafl›nmas› amac› ile Enformasyon Teknolojisi Müdürlü¤ü ile ortak bir çal›flma bafllat›lm›fl;
tesislerde sa¤l›k ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amac› ile çal›flma yöntem ve sistemati¤inin
oluflturulmas›na ve OHSAS 18001 standard› kapsam›ndaki dokümantasyonun haz›rlanmas›na
bafllanm›flt›r. 

6.2. Çevre Kirlili¤i Önleme ve Çevre koruma Grubu:
Bu grubun amac›, Soda ve Kromsan Fabrikalar›nda ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurul-
mas› olup, grup çal›flmalar›n›n önemli bir bölümü, tüm tesislerimizin çevre boyutlar›n›n belirlen-
mesine ayr›lm›flt›r. Saha çal›flmalar› sonucunda 1000’den fazla çevre boyutu saptanm›fl ve acil du-
rumlar da dikkate al›narak tüm boyutlar önem derecelerine göre s›n›fland›r›lm›flt›r. Bu verilerden
hareket ederek, 2003 y›l› çevre amaç ve hedeflerinin saptanarak, ilgili çevre yönetim programla-
r›n›n y›l sonuna kadar oluflturulmas› için çal›flmalar sürdürülmektedir. Yönetim sisteminin gerek-
tirdi¤i dokümantasyonun haz›rlanmas›na bafllanm›fl olup, Çevre El Kitab›, prosedür ve talimatla-
r›n da önemli bir k›sm› tamamlanm›flt›r.

6.3. Ürün Da¤›t›m Grubu:
Ürünlerin kullan›c›lara ulafl›m sürecindeki olas› riskleri saptamak ve bu riskleri azaltmak için ge-
rekli yöntemlerin oluflturulmas›n› amaçlayan Ürün Da¤›t›m grubu, ambalaj, etiketleme, depola-
ma, nakliye, acil durum ve e¤itim olarak belirlenen ana çal›flma konular›nda kapsaml› inceleme-
ler bafllatm›fl; mevcut uygulamalar›n sistematik bir yaklafl›mla gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar›
ele almaktad›r.

6.4. ‹letiflim - Toplumun Bilinçlendirilmesi Grubu:
Üçlü Sorumluluk gruplar› içinde birçok aç›dan belirgin farklar› olan ‹letiflim Grubunun amac›; yö-
re halk› ile iletiflimin geliflmesini sa¤lamak, toplumun sa¤l›k ve çevre konular›ndaki sorular›na ce-
vap vermek; di¤er bir ifade ile toplumla bir iletiflim program› oluflturmak ve gelifltirmektir. Bu
amaca yönelik olarak gerçeklefltirilen faaliyetler afla¤›da özetlenmektedir;
• ÜS taahhüdü ile sa¤l›k, emniyet, çevre politikam›z yay›nlanarak ilgili yerlere duyurulmufl,
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• ÜS dan›flman› taraf›ndan, 600 çal›flana ÜS temel e¤itimi verilmifl,
• E¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›n› yönlendirmek amac› ile “Çal›flan Profili Belirleme” anketi

yap›lm›fl,
• fiirketimizin iletiflimde bulundu¤u ilgi gruplar› belirlenerek, bu gruplarla sürdürülecek iletiflimin

sistemati¤i planlanm›fl,
• “Çevre ve Do¤a’y› Sevmek” konulu ilkö¤renim ça¤› ö¤rencileri için maddi ödüllü bir resim yar›fl-

mas› düzenlenmifl,
• fiirket tan›t›m›nda kal›c› etkiler yaratmak ve yöre halk› ile iliflkilerimizi gelifltirmek amac› ile

Kazanl› ‹lkö¤retim Okulu’na iki adet ek derslik yapt›r›lm›fl ve ayr›ca okul binas›nda kapsaml›
bak›m ve onar›m gerçeklefltirilmifltir.

6.5. Proses Güvenli¤i - Acil önlemler Grubu
Proseslerin tasar›m aflamas›ndan bafllayarak, üretim ve bak›m süreçlerindeki teknik emniyet un-
surlar›n› gelifltirmeyi hedeflemektedir. Bu ba¤lamda, tüm tesislerimizde proses güvenli¤ine iliflkin
risk analizleri yap›lm›fl ve proses kaynakl› geçmifl kazalar de¤erlendirilmeye al›nm›flt›r. Elde edilen
verilerden yararlanarak, risklerin oluflmas›n› önlemeye yönelik yönetim programlar›n›n haz›rlan-
mas›na bafllanm›flt›r.

6.6. Ürün Sorumlulu¤u Grubu;
‹lk aflamada özellikle müflteriler ile iletiflimin güçlendirilerek, ürünlerimizin nakliyesi, depolanmas›,
kullan›m› ve bertaraf› gibi konularda sorunsuz uygulamalar›n gerçeklefltirilmesi amaçlanmaktad›r.
Bu ba¤lamda, ürün ve hammadde güvenlik formlar› güncellefltirilmifl ve ulafl›labirli¤i kolaylaflt›r›l-
m›fl; müflteri ziyaretleri planlanarak çal›flma sistemati¤inin oluflturulmas›na bafllanm›flt›r.

7. Sonuç

Üçlü Sorumluluk taahhütnamesini Soda ve Kromsan için Eylül 2001’de imzalayan Soda Sanayii
A.fi.; bu gönüllü uygulamay› entegre bir yönetim biçimi olarak al›p mevcut uygulamalar›n› bu çat›
alt›nda birlefltirme ve “do¤ru olan› yapma” yolunu benimsemifltir. Bu ba¤lamda, öncelikle her iki
fabrikada çevre yönetim sistemlerinin kurularak, TSE 14001 standard› uyar›nca belgelendirilmek
amaçlanmaktad›r. ‹kinci aflamada ise, benzer bir flekilde, ifl güvenli¤i ve sa¤l›¤› konusunda OHSA
18001 yönetim sistemlerinin kurulmas› ve gerekli belgelerin al›nmas› planlanmaktad›r. Bu süreç
içinde, eflzamanl› olarak, Üçlü Sorumluluk uygulama kurallar›n›n gereklerini baflar›l› bir flekilde
yerine getirerek, örnek bir entegre sa¤l›k, emniyet ve çevre yönetim sisteminin kurulmas› amaç-
lanmaktad›r.
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Dr. Eyüp Ertürk - Nurten Aksan
Kimyasallar Grubu, ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü

Özet

21. yy. dünyas›nda bilgi ça¤›na geçmeye haz›rlanan toplumlar›n karfl›laflt›¤› önemli k›s›tlardan bi-
risi de, geliflimleri paralelinde artan enerji tüketimleridir.Temel enerji girdileri büyük oranda yerine
konulanamayan kaynaklardan karfl›lan›p tükenmekte, geriye, çevreyi olumsuz olarak etkileyen
yanma ürünleri kalmaktad›r. 

Yak›t Hücresi kimyasal enerjiyi direkt olarak elektrik enerjisine çevirir. Di¤er bir ifade ile, yanma ol-
madan yak›t›, elektrik ve ›s› enerjisine dönüfltürür. Genel olarak pillere benzer, ancak d›flardan ya-
k›t ve oksijen sa¤land›¤› müddetçe sürekli olarak elektrik enerjisi üretir.Kullan›lan yak›t ço¤unluk-
la hidrojendir.Hidrojen kayna¤› olarak fosil yak›tlar yan›nda, metanol, alkali hidrürler (sodyum bor
hidrür vb.) ve su elektrolizi gibi yenilenebilir kaynaklar›n da kullan›m›na yönelik çal›flmalar h›zla
gelifltirilmektedir.

Yak›t Hücresinin üç ana ünitesinden iki tanesinin geliflimi, malzeme ve yüzey kimyas›na dayan-
maktad›r.   
• Yak›t ‹fllemci, yak›t-hidrojen dönüflümünü sa¤layan katalitik reformer,
• Yak›t Hücresi Modülü, ana güç hücresidir,anot-katot elektrotlar, elektrolit zar-polimer,
• DC-AC Güç Dönüfltürücü, inverter, elektronik kontrol ve güç ayar ünitesi

Kullan›m Alanlar›
• Sabit Güç Kayna¤›,evsel uygulamalar-elektrik santralleri, KW-10 MW, kojenerasyon, 
• Tafl›tlarda Ana ve/veya Destek Güç Kayna¤› , hava-uzay, kara ve deniz tafl›tlar› 
• Tafl›nabilir Güç Kayna¤›, pil alternatifi olarak, cep telefonu, telsiz, bilgisayar vb.

Günümüz Teknolojisine Etkileri
Yeni bir ürün grubu olarak pazara girme aflamas›ndad›r. Üretim maliyetlerinin  düflürülmesi, en-
düstriyel bilinmeyenlerin azalt›lmas› ve büyük ölçekli üretime yönelik alt yap›n›n oluflturulmas› için
çal›fl›lmaktad›r.Yak›t hücresi üretim teknolojilerinde neredeyse her gün önemli aflamalar kaydedi-
lirken, uyguland›¤› alanlarda sa¤lad›¤› avantajlarla, günümüz teknolojisine yeni  boyutlar sunmak-
tad›r.

1. Yak›t Hücreleri

1.1 Tarihçe

Yeni bir teknoloji olarak gündeme girmesine ra¤men yak›t hücresi  Sir William R.Groove taraf›n-
dan  1839 tarihinde bulunmufltur. Bulufl, 1843 y›l›nda “Philosophical Magazine and Journal of
Science adl› yay›nda, “On The Gas Voltaic Battery” bafll›kl› makale ile aç›klanm›flt›r. Günümüze
kadar, gerek verimlilik-malzeme, gerekse yeni türlerinin gelifltirilmesi amac›yla bir çok bilim ada-
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m›n›n konuya katk›s› olmufltur. Prototipler hariç ilk uygulama, Gemini ve Apollo uzay uçufllar›nda
ki kullan›mlar›d›r. 

1.2 Teknolojik Özellikler

Yak›t  hücreleri  elektrokimyasal  cihazlar  olup yak›t enerjisini oksidan ile direk olarak elektrik
enerjisine dönüfltürürler. Di¤er bir ifade ile elektro - kimyasal  metotla  yak›t›   enerjiye ( elektrik
ve ›s›ya )  yanma   olmadan dönüfltürürler.

Temel olarak, yak›t hücresinde, hidrojen gaz› anottan (negatif elektrottan), oksitleyici olarak ha-
van›n oksijeni de katottan (pozitif elektrottan) beslenir. fiekil 1’de görüldü¤ü gibi, hidrojen anot
içindeki platin katalizörün etkisi ile elektron (e-) vererek proton (H+) haline dönüflür. Proton (H+)
anottan katoda elektrolit içinden geçer. Elektron (e -) ise, atlama yaparak, d›fl devrede elektrik ak›-
m› oluflturur. Katotta tekrar buluflan proton (H+) ve elektron (e-), oksijen ile birleflerek su molekü-
lünü meydana getirirler. Çal›flma prensibi elektrolizin tam tersidir. 

fiekil  1. Proton De¤iflim Zarl› Tür, PEMFC, Yak›t Hücresi Çal›flma Prensibi

Yak›t hücresini tan›mlayan kimyasal reaksiyon formülü afla¤›da verilmifltir.

Hidrojen Elektrot Reaksiyonu, H2 → 2H+ + 2e-

Oksijen Elektrot Reaksiyonu, 1/2 O2 + 2H+ + 2e- →H2O

Toplam reaksiyon H2 + 1/2 O2 → H2O

Gerekli elektrik enerjisini üretebilmek için, birden fazla hücreyi seri ve paralel ba¤lamak gerek-
mektedir. Bir yak›t hücresi, tipik olarak, yanma ifllemi içermedi¤i için, yanma esasl› teknolojilerden
daha fazla elektrik enerjisi üretmektedir. Hareketli parças› yoktur. Saf hidrojen ile beslendi¤i tak-
dirde, yaln›z ›s›, elektrik ve su üretir.

Yak›t hücrelerinde ço¤unlukla, birincil enerji kayna¤› olarak, hidrojen kullan›l›r. Ancak, bir yak›t ifl-
lemci cihazdan (reformer) yararlan›lmas› halinde, do¤al gaz, LPG, metanol, nafta veya benzin gi-
bi hidrojen içeren di¤er yak›tlar da kullan›labilmektedir. 
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Yak›t Hücresi Sisteminin bileflenleri fiekil 2’ de gösterilmifltir. 

fiekil 2. Yak›t Hücresi Sistemi, Blok Gösterim

Bu sistem üç ana grup alt›nda tan›mlanabilir.

• Yak›t ‹fllemci (reformer), do¤al gaz vb. fosil yak›tlar› hidrojene dönüfltüren ünite,

• Yak›t Hücresi Modülü (stack), elektrik ve ›s›n›n üretildi¤i ana modül,

• DC-AC Güç Dönüfltürücü (inverter),yak›t hücresinin kontrol ve güç ayar ünitesi

Yak›t hücresi sistemlerinin üç ana modülünden iki tanesinin geliflimi malzeme ve yüzey kimyas›-
na dayanmaktad›r. Bu teknolojiyi gelifltiren firmalar›n ço¤unun kimya kökenli, katalizör, polimer
ve malzeme üreten firmalardan olufltu¤unu görmekteyiz.

Kullan›lan elektrolite göre adland›r›lan, alt›  yak›t hücresi türü vard›r. 

• AFC : Alkali Yak›t Hücresi  (Alkaline Fuel Cell) 

• PAFC   : Fosforik Asit Yak›t Hücresi  (Phosphoric Acid Fuel Cell)

• MCFC  : Ergimifl Karbonat Yak›t Hücresi (Molten Carbonate Fuel Cell)

• SOFC : Kat› Oksit Yak›t Hücresi (Solid Oxide Fuel Cell)

• PEMFC : Proton De¤iflim Membranl› Yak›t Hücresi
(Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

• DMFC : Direk Metanol Yak›t Hücresi (Direct Methanol Fuel Cell)

Bunlar›n karfl›laflt›rmal› özellikleri  Çizelge 1 de sunulmufltur.Yak›t  hücreleri, verimlili¤i  yüksek,
sessiz ve  çevreyi  kirletmeyen  duyarl›  temiz  bir  enerji  kayna¤›d›r. Baz›  uygulamalarda  elekt-
rik ve ›s› enerjisi üretim  verimlili¤i % 90 na kadar ulaflmaktad›r.Ancak, pazara girifl aflamas›nda
yeni bir teknoloji oldu¤undan, teknolojinin beklenen geliflim hedeflerine de bakmakta yarar var-
d›r. Bu alandaki çal›flmalar yo¤un olarak afla¤›daki hedefler do¤rultusunda yürütülmektedir.

• Endüstriyel Teknolojinin Bilinmeyenlerinin Azalt›lmas›

• Büyük Ölçekli Üretim ve Kullan›ma Yönelik Alt Yap›n›n Oluflturulmas›

• Üretim ve Enerji Kayna¤› Maliyetlerinin Düflürülmesi.
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Çizelge 1. Yak›t Hücresi Türlerinin Karfl›laflt›r›lmas›

2. Hidrojen Enerjisi

Günümüz alternatif enerji kaynaklar›ndan birisi olan hidrojenin yak›t hücreleriyle birlikte kullan›-
m›, çevre kirlili¤i yükünü azaltmaktad›r. Ancak, hidrojenden kaynaklanan karbondioksit emisyo-
nu da vard›r ve bu hidrojenin  üretildi¤i enerji kaynaklar›na göre de¤ifliklik göstermektedir. Günefl
pili, rüzgar, hidroelektrik gibi kaynaklardan üretilen elektrikten elektrolizle elde edilen hidrojenin
kullan›ld›¤› bir çevrim, s›f›r emisyon yarat›rken, kömürden yola ç›k›l›p hidrojen üretilmesi, içten
yanmal› motorlara yak›n bir karbon dioksit emisyonu yaratmaktad›r.Yak›t  hücresinde  hidrojen
kullan›m›  özellikle  düflük  s›cakl›klarda  çok etkindir. Temel olarak iki tür hidrojen kayna¤› vard›r.

• Birincil  Enerji  Kaynaklar›, fosil yak›tlar vb.,
• Direkt  Hidrojen  Kaynaklar›, günefl pili,hidroelektrik vb.,

Üretim yöntemlerini de  dört ana grup alt›nda toparlanabilmektedir.

• Termokimyasal
• Elektrokimyasal 
• Fotoelekrokimyasal
• Fotobiyolojik

Hidrojen genellikle s›k›flt›r›lm›fl gaz hidrojen ve s›v› hidrojen olarak depolanmaktad›r. Ayr›ca  kim-
yasal hidrojen tafl›y›c›lar da günümüzde hidrojen depolama alternatifi olarak kullan›lmaktad›rlar.
Bunlara örnek olarak nanokarbon tüpler ve baflta sodyum borhidrür olmak üzere çeflitli metal hid-
rürler verilebilir.
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**‹deal fiartta Voltaj : 25 °C, 1 Atm., 1.23 volt

Çal›flma S›cakl›¤› °C

Yük Tafl›y›c› ‹yon

Elektrolit

Güç Yo¤unlu¤u
mW/cm2

Güç Yo¤unlu¤u
W/kg

Ideal Voltaj, V**
S›cakl›k, °C

Elektrik Güç Verimi %

Mevcut Ürün Gücü
Kw

Uygulama

AFC

50-100

OH-

KOH

100-200

35-105

1.18
25

40-50

11.5

*Uzay
*Sabit  Güç

*Tafl›t

PEMFC

3 -125

H+

Kat› Polimer

350

350-1500

1.17
80

40-57

250

*Uzay,
*Tafl›t,Kara-

Deniz
*Sabit  Güç

*Kojen
*Tafl›nabilir güç

DMFC

50 -130

H+

Sülfirik asit
veya Polimer

40

-

-

30-60

7

*Tafl›nabilir
Güç

PAFC

180-210

H+

Ortofosforik
Asit

100

120-180

1.14
205

37-42
% 87 Kojen

200

*Sabit Güç
*Kojen

MCFC

650

CO3-2

Ergimifl
Li/K Karbonat

100

30-40

1.03
650

50-60

2000

*Sabit Güç
*Kojen

SOFC

1000

O-2

Kat› Oksit
Seramik Zirkon

240

15-20

0.91
1100

50-70
% 90 Kojenle

200

*Sabit Güç
*Tafl›t

*Tafl›nabilir
Güç

*Kojen

YAKIT HÜCRES‹ T‹P‹
ÖZELL‹KLER



Bor Kaynaklar›m›z› De¤erlendirebilirmiyiz ..?
Sodyum borhidrür a¤›rl›kça,% 10,6 hidrojen içeren bir  kimyasal bilefliktir. Sulu çözeltisi kararl›
olup alev almaz. Bu çözelti,  rutenyum katalizör  ile  temasa getirilince, suyun hidrojenini de kul-
lanan bir tepkime sonucunda, sodyum bor hidrür a¤›rl›¤›n›n % 22 sine eflde¤er hidrojen  gaz›  el-
de  edilmektedir.Tepkimenin sonunda yan ürün olarak  sadece  boraks çözeltisi ve su ç›kmakta-
d›r. Çal›flma prensibi bu tepkimeye dayanan yak›t deposu sitemine,  “Hydrogen on Demand TM
-Millennium Cell “ sistemi ad› verilmektedir, fiekil 3. Daimler- Chrysler  Aral›k 2001 tarihinde sod-
yum bor hidrürden üretilen hidrojenle çal›flan bir minivan arac›n medya tan›t›m›n› yapm›flt›r.

Bu geliflmelere ra¤men, sodyum bor hidrürden elde edilen hidrojenin ekonomisi, günümüz sod-
yum bor hidrür üretim maliyetleriyle çok olumlu bir tabloya sahip de¤ildir. Bir galon benzin ( 2
USD/galon) eflde¤er enerjisine sahip olan bir kilogram hidrojen üretmek için, 4,7 kg sodyum bor-
hidrür  gerekmektedir. Maliyeti 15 USD/kg olan sodyum bor hidrürden üretilen bir galon benzin
eflde¤eri hidrojenin maliyeti, 60-65 USD’ a  ulaflt›¤›ndan günümüz teknolojisiyle üretilen hidroje-
nin maliyeti çok yüksektir.

fiekil 3. Hydrogen on Demand TM -Millennium Cell , Yak›t Deposu Sistemi

Bu yüksek sodyum borhidrür ve hidrojen gaz› maliyetlerini düflürmek için, Millennium Cell firma-
s› Rohm & Haas - Bayer, US Borax ve Air Products & Chemicals gibi kimya flirketleriyle iflbirli¤i an-
laflmalar› yaparak ortak çal›flmalar yürütmektedir.
Firma taraf›ndan önerilen ucuz sodyum bor hidrür üretim  yönteminin, yat›r›m ve ürün maliyet
de¤erleri afla¤›da verilmifltir. Yöntemin sodyum borat›n çevrimine dayand›¤› haricinde, teknoloji-
si  ile ilgili baflka bir bilgiye ulafl›lamam›flt›r.

Kapasite : 2,500 Ton NaBH4/Gün = 525 Ton/Gün Hidrojen
2 Milyon Litre BENZ‹N/Gün Eflde¤eri
900.000 ARAÇ ‹Ç‹N ( 2.2 Litre/Araç.Gün ~30 Km/Gün )

Toplam Yat›r›m Tutar› : 200 Milyon USD
S.Bor Hidrür Maliyeti : 0,5 USD/Kg

H‹DROJEN MAL‹YET‹ : 2.34 USD / Kg H2     1 Galon BENZ‹N EfiDE⁄ER‹
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3. Yak›t Hücresi Uygulama Alanlar›

Yak›t hücresi uygulamalar›n›n, günümüz teknolojisine, afla¤›da belirtilen boyutlar çerçevesinde
yeni olanaklar sundu¤unu görmekteyiz. 

• Tüketim Noktas›nda Enerji Üretimi, 
• Da¤›t›m A¤› Ve Kay›plar›n Olmamas›
• Modüler Ve Tafl›nabilir Yap›, Boyut Esnekli¤i  
• Yanma Olmad›¤›ndan Yeni Elektrik-Is› Verimleri
• Çevresel Kirlilik Oran›n›n Düflük Olmas›
• Dönüflüm Veriminin, Boyuttan Ba¤›ms›zl›¤› 
• Düflük Bak›m Masraflar›
• De¤iflik Enerji Kaynaklar›n›n Kullan›labilmesi, 
• Güvenilir, Kesintisiz Yedekleme Yapmas›.

Uygulamalar üç ana grupta toplanmaktad›r. Bunlar, 

• Sabit Güç Kaynaklar›
Küçük Ölçek,
Büyük Ölçek

• Tafl›tlar
Hava - Uzay
Kara
Deniz

• Tafl›nabilir - Portatif Uygulamalar
Pil Alternatifi
Portatif Cihazlar
‹ki Zamanl› Motor Alternatifi

3.1 Sabit Güç Kayna¤› Uygulamalar›

Küçük ölçekli ve evsel uygulamalar  10 Kw güç aral›¤›n› kapsamaktad›r. Foto¤raf 1. Büyük bina-
larda ve bilhassa ›s›n›n da kazan›ld›¤› durumlarda, % 20-40 enerji tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Dün-
ya uygulamas› fiubat 2002 itibariyle 550 adet olan sistemlerin günümüzdeki maliyeti 10.000
USD/Kw mertebesindedir. S›n›rl› say›daki üretimin 2004 y›l›nda seri üretime dönüfltürülmesi  ile
sistem maliyetinde ulafl›lmas› beklenen nokta 1500 USD/Kw  de¤eridir.

Günefl pili yard›m›yla sudan elektrolizle üretilen hidrojenin önce depolanmas›, daha sonra da ya-
k›t hücrelerinde tekrar elektrik ve ›s›ya dönüfltürülebilmesi, günefl pili-yak›t hücresi hibrit sistem-
leri bu alandaki  ilginç uygulama adaylar›ndan birisi haline getirmektedir.

Büyük ölçekli uygulamalar›n ço¤unlu¤u 50 Kw üzerindedir ve bu alandaki çal›flmalar 1960 y›l›n-
dan günümüze uzanmaktad›r. Toplam 550 adet uygulama yap›lm›flt›r. Tercih edilen yak›t hücresi,
do¤al gazla çal›flan fosforik asitli türdür, PAFC. Bu sistemlerin yat›r›m maliyeti 4500 USD/Kw  olup,
5 USD/MBTU enerji fiyat›  için elektrik  üretim maliyeti13 cent/Kw d›r. Hedef, sistem yat›r›m ma-
liyeti için 1500-1800 USD/Kw, elektrik üretim maliyeti için 5-6 cent/kW d›r. Bu de¤ere y›ll›k top-
lam 400 Mw santral kuruldu¤unda ulafl›lmas› beklenmektedir, yani günümüzün gerçekçi olma-
yan yüksek fiyatlar›, büyük  üretim kapasitelerine ç›k›ld›kça düflecektir. Foto¤raf 2.
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Foto¤raf 1. Küçük Ölçekli Sabit Güç Kayna¤›, Evsel Uygulamalar›

Siemens-Westinghouse, 250Kw,SOFC                                Fuel Cell Energy, 2Mw, MCFC

Foto¤raf 2. Büyük Ölçekli Sabit Güç Kayna¤›  Uygulamalar›

3.2 Tafl›t Uygulamalar›

‹lk uygulamas›, Gemini ve Apollo uzay uçufllar›nda alkali türünün (AFC) kullan›m›yla bafllayan ya-
k›t hücrelerinin, günümüzde günefl pili-yak›t hücresi birleflik sistemi halinde “Helios”  yüksek irti-
fa  uçak projesinde kullan›m› da söz konusudur. Bu uçak 6 ay hiç yere inmeden havadan gözlem
için kullan›lacakt›r. Uzay çal›flmalar›ndaki kullan›mlar› devam etmektedir.

Kara tafl›t› uygulamalar›n›  iki grupta toplamak mümkündür.

• Otomotiv Sektörü
Otomobil, Otobüs vb.,

• Kiflisel , Küçük Tafl›tlar
Bisiklet, Motorsiklet,Tekerlekli Sandalye vb.,

Günümüzde otomotiv sektöründeki tüm büyük üreticilerin prototipleri vard›r. Foto¤raf 3. Bu
alanda düflük s›cakl›k yak›t hücreleri tercih edilmektedir. PEMFC ve DMFC gibi. 50-75 Kw güç
aral›¤›ndaki 200-300 USD/Kw maliyetli otomobil uygulamalar›n›n, içten yanmal› motorlar›n
10-30 USD/Kw maliyeti ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,  çok k›sa dönemde büyük bir de¤iflim  yaratma-
s› beklenmemektedir. Ancak 2010 y›l› DOE-ABD sistem hedef maliyeti olan 35-45 USD/Kw de-
¤eri, bu sektöre girifl fiyat› olarak öngörülmektedir. As›l de¤iflimin 2020-2030 aral›¤›nda ol-
mas› beklenmektedir. 
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Foto¤raf 3. GM , FORD ve DC Yak›t Hücreli Araçlar›

Kiflisel küçük tafl›tlara örnek olarak bisiklet ve motorsiklet uygulamalar› gösterilebilir. Foto¤raf 4.
Bu alandaki kullan›m, sistem maliyetleri  500 USD/Kw  alt›na indi¤inde  günümüz teknolojisi ile
rekabet edebilecektir. Öncelikle yüksek çevre duyarl›l›¤› olan flehirlerde ve daha sonra Uzakdo¤u’
da yayg›n kullan›m› beklenmektedir.

Foto¤raf 4. Kiflisel Küçük Tafl›tlar
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Deniz tafl›tlar›nda kullan›lan yak›t hücreleri, gerek sivil gerekse askeri  denizatl›larda sessizlik ve
dal›fl zaman› uzunlu¤u aç›s›ndan yeni avantajlar yaratmaktad›r. Askeri amaçl› denizalt›lar›n ilk si-
pariflleri, Almanya, Yunanistan,‹talya ve G.Kore taraf›ndan verilmifltir. 

3.3 Tafl›nabilir - Portatif Uygulamalar

Foto¤raf 5. Tafl›nabilir - Portatif Uygulamalar

Ticari uygulamalar›n öncelikle enerjiye yüksek fiyat ödenen ve yo¤un enerji gereken tafl›nabilir
güç kayna¤› alan›nda bafllamas› beklenmektedir. Günümüzde, enerji cihaz› maliyetinin 50
USD/watt de¤erinin üzerindeki uygulamalar, yak›t hücreleri için ekonomik kullan›m alanlar› yarat-
maktad›rlar. En geliflkin pil olan Lityum pillerinin befl kat› enerji yo¤unlu¤una sahip olan direkt
metanol yak›t hücresi de, DMFC,  uzun kullan›m süresi avantaj›n› tafl›maktad›r.

Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tafl›nabilir radyo, CD-DVD, televizyon, dijital kamera prototip uygu-
lamalar›n›n 2004 y›l›nda seri üretime dönüflmesi beklenmekte ve deklere edilmektedir. Foto¤raf 5.
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‹kinci aflamada,  kordonsuz elektrik süpürgesi, el aletleri gibi elektrikli portatif cihaz uygulamala-
r› , daha sonra da, çim biçme makinesi  benzeri iki zamanl› motor alternatif uygulamalar›n›n dev-
reye girmesi beklenmektedir.

3.4 Pazar›n Ekonomik Boyutu

Pazar araflt›rma gruplar› taraf›ndan yap›lan talep tahmini çal›flmalar›na göre, 2005 y›l›nda dün-
yada 8,5 Milyar USD  pazar hacmine sahip olacak yak›t hücrelerinin 2010 y›l›nda ki  Pazar
boyutunun 23 Milyar USD’ ye ulaflmas› beklenmektedir. Toplam potansiyeli 90 Milyar USD/y›l
olarak çerçevelenen tüm uygulama pazarlar›n›n, pil ve otomotiv sektörü a¤›rl›kl› olaca¤› ön-
görülmektedir. 

Yat›r›m dünyas›nda risk sermayesi çerçevesinde de¤erlendirilen konu, gelecek 5-10 y›l›n y›ld›z
yat›r›m aday› olarak görülmektedir. ‹nternet ve cep telefonlar›n›n yaratt›¤› ekonomik büyümeden
daha h›zl› ve yüksek bir büyümeye sahip olmas› beklenmektedir.

4. Türkiyede’ki Geliflmeler

Avrupa Toplulu¤u 6. Çerçeve Antlaflmas› kapsam›nda bir “Yak›t Hücreleri Ulusal A¤›” oluflturul-
maya çal›fl›lmaktad›r. Bu a¤ yap›da yer alan kurulufllar ve hedefleri afla¤›da k›saca verilmifltir.

Tübitak MAM

• A.T. 6. Çerçeve Anlaflmas› Kapsam›nda Ulusal A¤ Öncülü¤ü,
• Düflük S›cakl›k Yak›t Hücreleri  Teknoloji Matriksinin Ç›kar›lmas›
• Yak›t Hücresi ve Hidrojen Üretim Teknolojisinin Gelifltirilmesi 

Üniversiteler

• Hacettepe Üniversitesi, PEMFC Membran
• ODTÜ, PEMFC Modül ve Bileflenleri
• Sabanc› Üniversitesi, SOFC ve Malzeme

Sanayi Kurulufllar›,

• Geliflmekte Olan Teknolojinin Alg›lanmas› ve Takibi
• Hedef Sektör ve Uygulamalar›n Saptanmas›
• Teknolojik Uygulama  Zaman Öngörüsünün Yap›labilmesi
• Öncü veya Paralel Çal›flmalarla Teknolojinin Kazan›lmas›
• Rekabet Öncesi Güç Birli¤i Kaynaklar›n› Kullan›lmas›  

Bu a¤a kat›lan ve ilgi alanlar› afla¤›da verilen sanayi kurulufllar›, Eylül 2002 de “Yak›t Hücreleri Ön
Bilgi Raporu” nu yay›nlam›fllard›r.

• Arçelik Evsel Uygulamalar, Elektronik
• EAE Yak›t Hücresi Sistemi Üretimi
• Ford Otosan Otomotiv Uygulamas›
• fiiflecam Yeni ‹fl Gelifltirme, Kimya Sektöründe
• Tofafl Otomotiv Uygulamas›
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5. Sonuç

Günümüzde, gelece¤in yenilenebilir, temiz ve yüksek verimli enerji çözümü olarak genifl kabul
gören yak›t hücreleri ve hidrojen enerjisi konusundaki araflt›rmalar, laboratuar ve prototip
boyutundan h›zla endüstriyel modellere dönüflmekte, gerek devletlerin enerji politikalar›, gerek-
se risk sermayesi yaklafl›m›yla finansal gruplar taraf›ndan yo¤un flekilde desteklenmektedir. Bu
alandaki çal›flmalar›m›z›n Dünya ile efl zamanl› gerçeklefltirilmesi dile¤iyle...

6. Kaynaklar

1. Fuel Cell Handbook, 4th  Edition - Kas›m 1998; J.H Hirschenhofer, D. B. Stauffer, 
R.R. Engleman, and M.G. Klett

2. Fuel Cell Glossary , 2nd Edition -May›s 2000; US Fuel Cell Council

3. Fuel Cell Technology Review Conference, Chicago, IL, A¤ustos 1999 notlar›

4. Internet, http://www.h2fc.com/defaultIE4.html, http://www.eyeforfuelcells.com

5. Yak›t Hücreleri Ön Bilgi Raporu, Eylül 2002,Ulusal A¤,Sanayi Grubu 

6. Hidrojen Yak›t Pilleri,OSD’ ye  Rapor, KM 367-Ekim 2001,TÜB‹TAK

7. Yak›t Hücreleri, ‹GM Rapor Mart 2002, Kimyasallar Gelifltirme Bflk. Yrd, fi‹fiECAM 
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‹fi SANAT KÜLTÜR MERKEZ‹
‹STANBUL SALONU

AÇILIfi OTURUMU (09:00-10:40)

Oturum Baflkan›: Dr. Y›ld›r›m Teoman

08:30-09:00 KAYIT VE KAHVE

09:00-09:10 AÇIfi 
Dr. Y›ld›r›m Teoman 
Araflt›rma ve Teknoloji Genel Müdür Yard›mc›s›

09:10-09:40 AÇILIfi KONUfiMASI
Sn. Ersin Özince 
Yönetim Kurulu Baflkan›

09:40-10:20 BENEFITS OF INNOVATION TO CUSTOMERS
Prof. Dr. Olavi Uusitalo
Tempere University of Technology,
Department of Industrial Management, Finlandiye

10:20-10:40 YEN‹L‹K YÖNET‹M‹NDE DÜNYA KLASMANI
B‹R MODEL ÜZER‹NE DÜfiÜNCELER
Dr. Baha Kuban
TfiCFAfi, ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü

Nedim Erinç
TfiCFAfi, Projeler Müdürlü¤ü

10:40-11:00 ARA
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‹fi SANAT KÜLTÜR MERKEZ‹
‹STANBUL SALONU

2. OTURUM (11:00-12:20)

Oturum Baflkan›: Ünay Güldal

11:00-11:20 CAM ELYAF SANAY‹‹ A.fi.
2 NO’LU FIRIN MODELLEME ÇALIfiMALARI 
Zeynep Eltutar - Lale Önsel - Orhan Oruç
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

11:20-11:40 YEfi‹L RENKL‹ CAM ÜRET‹MLER‹NDE
YÜKSEK ORANDA CAM KIRI⁄I KULLANIMI 
Arca ‹yiel
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

Ümit Özmerdiven - Zeki Köflkdere
Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas›

11:40-12:00 CAM fiEK‹LLEND‹RMEDE KULLANILAN
MALZEMELERDE GEL‹fiT‹RME VE MAL‹YET
DÜfiÜRME ÇALIfiMALARI
Dr. Hakan Sesigür
TfiCFAfi, Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Kemal Özkan
Anadolu Cam Sanayii A.fi. Mersin Fabrikas›

12:00-12:20 YAPIfiTIRMA AYAKLI BARDAK MAK‹NASINDA
ÇEKME AYAKLI BARDAK ÜRET‹M‹
Osman Öztürk - Bahtiyar Dalg›ç
Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.

12:20-13:30 YEMEK
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‹fi SANAT KÜLTÜR MERKEZ‹
‹STANBUL SALONU

3. OTURUM (13:30-14:50)

Oturum Baflkan›: Çetin Aktürk

13:30-13:50 VAKUMDA KAPLAMA TEKNOLOJ‹LER‹NDE VE
KAPLAMALI CAM ÜRÜNLER‹NDEK‹
GEL‹fiMELER VE fi‹fiECAM
Ayfle Ersoy - Hüseyin Parlar
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

13:50-14:10 P‹R‹LOT‹K KAPLAMA - ÜRÜNE G‹DEN YOL
Can Kaplan - Dr. Yusuf Saraç
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

Haflim Ekici
Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas›

14:10-14:30 EL ‹MALATI BECER‹ VE TEKNOLOJ‹
GEL‹fiT‹RME PROJES‹
Tamer Haldenbilen
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.

Dr. Hakan Sesigür
TfiCFAfi, Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

14:30-14:50 TM FABR‹KASI HAM SU,
PROSES SUYU ‹NCELEMES‹
Ertan Tanyeli - Serkan fiahin
Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas›

14:50-15:10 ARA
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‹fi SANAT KÜLTÜR MERKEZ‹
‹STANBUL SALONU

4. OTURUM (15:10-16:30)

Oturum Baflkan›: Taner Uz

15:10-15:30 B‹LG‹: SAH‹P OLMAK, ÜRETMEK VE ER‹fiMEK
A. Semih ‹flevi
TfiCFAfi, Analitik Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü

Dr. Baha Kuban
TfiCFAfi, ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü

Burçin Çelme
Düzcam Grubu, Planlama Müdürlü¤ü

15:30-15:50 CAM AMBALAJ ÜRET‹M‹NDE K‹RL‹L‹K KAYNAKLARININ
TESP‹T ED‹LMES‹ VE GEREKL‹ ÖNLEMLER‹N ALINMASI
Sumru Güven
Cam Ambalaj ve Metal Grubu, Gelifltirme Baflkan Yard›mc›l›¤›

15:50-16:10 ÇAYIROVA CAM SANAY‹‹ A.fi.
ÇAYIROVA FABR‹KASI 3 NO’LU BUZLUCAM FIRININDA
DÜfiÜK DEM‹R OKS‹T ‹ÇER‹KL‹ KOLLEKTÖR CAMI ÜRET‹M‹
Ali Olgun - Zafer Sa¤lam
Çay›rova Cam Sanayii A.fi.

Hande Sengel - Esra Akmoran
TfiCFAfi, Araflt›rma ve Mühendislik Müdürlü¤ü

16:10-16:30 IS MAK‹NES‹NE AYNI ANDA ÜÇ FARKLI
GRAMAJDA ÜRÜN ÇALIfiMASI
Yasin Ünlügeç - Mustafa Bildik
Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. Mersin Fabrikas›

16:30-17:00 ARA
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‹fi SANAT KÜLTÜR MERKEZ‹
‹STANBUL SALONU

5. OTURUM (17:00-18:30)

Oturum Baflkan›: Mustafa Akay

17:00-17:20 ÜFLEME BARDAK VE AYAKLI BARDAKLARDA TEMPERLEME
Tu¤rul Misio¤lu - A. Zeki Alimo¤lu - Haluk Erdem - Erhan ‹lter
Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. Paflabahçe Fabrikas›

Nihat Çelik
Paflabahçe Eskiflehir Cam Sanayii ve Ticaret A.fi.

17:20-17:40 SPOUTTAN FR‹T BESLEYEREK 
KISM‹ R‹NKL‹ MAMUL ÜRET‹M‹
Mehmet Önen - Murat Taflkap›l›
Paflabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.fi. K›rklareli Fabrikas›

17:40-18:10 SODA SANAY‹‹ A.fi.’DE ÜÇLÜ SORUMLULUK VE
ÇEVRE YÖNET‹M‹
Yasemin Baflar
Türk Kimya Sanayicileri Derne¤i

Faruk Sander
Soda Sanayii A.fi.

18:10-18:30 YAKIT HÜCRELER‹ VE H‹DROJEN ENERJ‹S‹
Dr. Eyüp Ertürk - Nurfer Aksan
Kimyasallar Grubu, ‹fl Gelifltirme Müdürlü¤ü

18:30-20:30 KOKTEYL
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Sayfa

A
Akmoran, Esra 91

Aksan, Nurfer 126

Alimo¤lu, Zeki 106

B
Baflar, Yasemin 122

Bildik, Mustafa 100

C,Ç
Çelik, Nihat 106

Çelme, Burçin 78

D,E
Dalg›ç, Bahtiyar 47

Ekici, Haflim 55

Eltutar, Zeynep 26

Erdem, Haluk 106

Erinç, Nedim 19

Ersoy, Ayfle 49

Ertürk, Eyüp 126

F,G,H
Güven, Sumru 84

Haldenbilen, Tamer 57

I,‹
‹lter, Erhan 106

‹flevi, A.Semih 78

‹yiel, Arca 27

K,M
Kaplan, Can 55

Köfldere, Zeki 27

Kuban, Baha 19,78

Miso¤lu, Tu¤rul 106

Sayfa

O,Ö
Olgun, Ali 91

Oruç, Orhan 26

Önen, Mehmet 116

Önsel, Lale 26

Özince, Ersin 7

Özkan, Kemal 46

Özmerdiven, Ümit 27

Öztürk, Osman 47

P,R,S,fi
Parlar, Hüseyin 49

Sa¤lam, Zafer 91

Sander, Faruk 122

Saraç, Yusuf 55

Sengel Hande 91

Sesigür, Hakan 46

fiahin, Serkan 69

Tanyeli, Ertan 69

Taflkap›l›, Murat 116

U,Ü
Uusitalo, Olavi 9

Ünlügenç, Yasin 100
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