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ÖZET 

Güneş Enerjisini depolama malzemesi olarak yurdumuzda geniş 

yatakları olduğu saptanan doğal zeolit seçilmiştir. Doğal zeolitin 

alışılagelmiş depolama malzemelerinin yerini alabilmesi için bazı üs

tünlükler taşıması gerekir. 

Araştırmamızın birinci adımı, Bigadiç-Balıkesir yöresi zeo

litik tüflerin su ve çakıl gibi kullanılan depolama malzemelerine üs

tünlüğünü belirleme çalışmalarına ayrılmıştır. Numune üzerinde yapılan 

yaklaşık yirmi farklı deneyle zeolitik tüflerin bu üstünlüğü belirlen

miştir. Bu deneylerde malzemenin bazı özellikleri de incelenmiştir. Do

ğal zeolitin depolama malzemesi olarak kullanılması durumunda, sistem 

yapısına bağlı olarak, parçacık boyutu da saptanmıştır. Numunenin ener

ji yoğunluğunu arttırmak amacıyla, Kalsiyum ve Lityum iyon değişimi de

neyleri sonucu, ısıanma yada net adsc~psiyon ısılarında yaklaşık iki 

kat artış gözlenmiştir. Bu deneylerde ayrıca parçacığın güneşlenme sü

resi boyunca kurutulma yada desorpsiyon, adsorpsiyon veya nemlendirme 

yüzdeleri zamana bağlı olaraK incelenmiştir. 

Zeolitik tüfler üzerindeki araştırmanın ikinci adımını sis

tem çalışmaları oluşturmuştur. Bu deneylerde, çeşitli boyuttaki zeo

litik tüfün güneşlenme süreleri boyunca kurutma ve nemlendirme çalış

maları yapılmıştır. Sistem çalışmalarında araştırmanın birinci adı

mındaki bulgular doğrultusunda uygun kurutma ve nemlendirme hızının 

parçacık boyutlarıyla ilişkisi araştırılmış herbir deneyin sonuçları 

değerlendirilerek öneriler yapılmıştır. 
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Gerek numune gerekse sistem çalışmaları sonucu zeolitik tü

fün ısıtma, serinietme ve soQutma işlemleri için uygunluQu yanında ba

zı degişik amaçlar içinde kullanılabilirliQi saptanmıştır. Çalışma 

yurdumuzdaki zeolitik tüfleri enerji depolama malzemesi olarak kulla

nılma amacına yönelik başlatılan ilk çalışma özelliğini de taşımakta

dır. Çalışmanın bu alandaki araştırmalara yol göstericilik yapacağı 

ve yurdumuz doğal zeolitlerinin bu özelliğinin tarımdan endüstriye ka

dar bir çok alanda uygulanabilir olmasıyla amacına ulaşacağı inancını 

taşımaktayız. 
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SUMMARY 

In this investigation natural zeolite which can be seen in 

very large areas in Turkey, was usedas a salar energy storage mate

ria ı. 

It has to be determined that it should be superior to con

ventional storage materials such as gravel and water. 

In this research, the first step was to show that heat 

storage properties of zeolitic tuff from Bigadiç-Balıkesir area were 

better than that of the other materials (such as gravel and water). 

After about twenty different experiments carried out on 

zeolitic tuffs, it has been measured that they were superior to the 

conventional storage materials. In this experiments, same properties 

of zeolitic tuff were examined, as well. 

In the case of using natural zeolite asa storage material, 

its particle size has been determined according to the structure of 

the system, too. 

In order to raise energy density of zeDlite, Calsium and 

Lithium rons exchange experiments were carried out. As a result, it 

was observed that immersian or net adsorption heat had been increased 

approximately by two fold. 

In addition during salar time of particle, percentage of 

drying or desorption, adsorption or humidification were examined with 

time. 
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The second step of the research on zeolitic tuffs consisted 

of system designing studies. In these experiments, during salar time 

of zeolitic tuff in various particle size, drying and humidification 

studies were performed. 

In the system designing studies, the relationship between 

particle size and drying and humidification was investigated in the 

light of the findings of the first step of the research. Suggestions 

have been made by evoluating the results of each experiment. 

If was determined that zeolitic tuff could be suitable for 

air conditioning, cooling and heating processes as well as for same 

other purposes. 

This is the first study in Turkey, aiming at usage of 

zeolitic tuff as energy storage material. The researcher sincerely 

believes that the findings of this study will guide investigations 

on this subject, and energy storage property of turkish zeolites 

will be utilized in agriculturel and industrial areas. 
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I. GiRiŞ 

Yüzyılımızda ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında en 

önemli girdi olan enerji büyük oranda (-%80) fosil yakıtlardan karşı

lanmaktadır [1]. Fosil yakıtların 1970 1 li yıllarda hızlı fiat artışı 

göstermeye başlaması ve bu yakıtların bazı ülkelerin tekelinde bulu-

nur olması, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgiyi arttır

mış ve bu alandaki araştırmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Araştırıcıların yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesinin önemli 

bir nedeni de bu kaynakların çevre kirliliği gibi yüzyılımızın son 

çeyreğinde insanlığı tehdit eden boyutlara ulaşmasından korkulan bir • 
sorunu yaratmaması da gösterilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynak

larından olan güneş enerjisinden daha etkin olarak yararlanma çalış

malarının son yıllarda yoğunlaşmasına neden, önümüzdeki yüzyılın 

başlarından itibaren fosil yakıt üretiminde düşme görülPceği şeklin-

deki tahminierin bir katkısı olduğudur [2,3]. 

Güneş enerjisinden yararlanmada iki ana güçlük ortaya çı

kar; bunlardan birincisi, güneş enerjisinin kesikli yapı göstermesi 

olan ışınım şiddetinin mevsimlere hatta günün saatlerine göre deği

şik olması, ikincisi ise, yeryüzüne gelen ışınım şiddetinin düşük ol

masıdır. Bu güçlüklerin ortadan kaldırılması ile güneş enerjisinden 

daha etkin yararlanma mümkün olacaktır. Sürdürülen araştırmaların 

bir kısmı bu yönde olmaktadır [4]. 

Güneş enerjisinin depolanması bu enerji kaynağının kesikli 

yapı göstermesinden dolayı önemlidir. Güneşe ihtiyaç duyulan zamanda 

kaynağın yetersiz veya olmayışı nedeniyle güneş enerjisinin depolan-
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ması gerekli olmaktadır. özellikle bu ihtiyaç kış aylarında kendini 

hissettirir. Bu nedenle güneş e ne rj isi depolama si sternleri, e ne rj iyi 

kısa veya uzun dönemlerde depolamak için tasarımlanmakta ve kurulmak

tadır. Kısa dönemli depolamada amaçlanan, güneşli günlerde güneş ener

jisini toplamak, toplanan bu enerjiyi bulutlu günlerde veya gece kul

lanmaktır. Uzun süreli depolamada amaçlanan ise, güneş enerjisini yaz 

aylarında toplayıp ihtiyaç duyulan aylarda kullanmaktır. 

Güneş enerjisinin kısa süreli depolama sistemi, kömür, pet

rol v.b. fosil yakıtlı sistemlerle bağlantılıdır. Fosil yakıtlı sis

temlere olan bu bağımlılık, depolanan enerjinin tek başına ihtiyaç 

duyulan enerjiyi karşılayamaz olmasındandır. Bu yüzden güneş enerji

sini kısa süreli depolama sistemleri, ihtiyacı karşılayabilmek için 

genel olarak başka enerji kaynaklarından destek görürler. 

Uzun süreli olarak güneş enerjisinin depolanmasında ise, 

enerji depolama alt sistemleri güneş ışınım şiddetinin yetersiz ol

duğu aylarda ihtiyacı karşılayacak kadar büyük olmalıdır. Bu ise, ila

ve yatırımlar gerektirir. Güneş ışınım değerlerinin bir aylık ortala

ması göz önüne alındığında bulutlu ve açık havalar yaklaşık olarak 

eşittir. Parçalı bulutlu günlerde ise enerji depolanmasında kullanı

lan yöntemler arasında pek fark bulunmaz. Parçalı bulutlu günün top

lam enerjisi, güneşli bir günün toplam enerjisinden çıkarılırsa depo

lama gerektiren dönemler oldukça azalmaktadır. Bu dönemler için bü

yük yatırımlar gerekliliği ise tartışılabilir. Toplama sistemleri gü

neş ışınımının doğasına bağlı olduğundan güneş enerjisi depolama prob

Lemleri toplayıcı problemiyle de ilişkili olmaktadır [7]. 

Güneş enerjisinin uzun ya da kısa süreli depolanması için 

genel olarak aşağıdaki yöntemler önerilir [5,6,7,8]. Bunlar: 
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ı - Potansiyel enerji depolama (Basınçlı hava, suya manometrik bir 

yükseklik kazandırma) 

2 - Kinetik enerji depolama (Volan) 

3 - Biyolojik depolama (Fotosentez) 

4 Elektromagnetik alanlarda enerji depolama (Kondansatör ve üstün

iletkenler) 

5- Isıl enerji depolama (Duyulur ısı, gizil ısı) 

6- Kimyasal enerji depolama (Termokimyasal, Elektrokimyasal) 

olarak sınıflandırılabilir. Araştırmamızda güneş enerjisinin depolan

ması, kullanılan malzemenin özelliği nedeniyle ısıl enerji depolama 

ve kimyasal enerji depolama yöntemleriyle olmaktadır. Güneş enerjisi

nin mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülmeden depolanması ter

modinamik olarak uygundur. Bu nedenle güneş enerjisinin depolanmasın

da ısıl enerji depolama yöntemleri kullanılabilmektedir [9]. 

Isıl enerji depolama iki ana başlık altında toplanır [10]. 

1 - Yüksek sıcaklık ısıl enerji depolama 

2 - Alçak sıcaklık ısıl enerji depolama 

Isıl enerjinin depolanmasındaki bu sınıflandırma sıcaklık

lara göre yapılmıştır. Sıcaklığın 120°C-nin üstünde olduğu durumlar

daki ısıl enerjinin depolanması yüksek sıcaklık ısıl enerji depolan

ması, 120°C nin altındaki sıcaklıklarda ısıl enerjinin depolanması 

alçak sıcaklık ısıl enerji depolanması olarak adlandırılır. 

l.l. YüKSEK SICAKLIK ISIL ENERJi DEPOLAMA 

Isıl enerji depolama bir ekonomik araç ve yakıt tasarrufu 

olarak önerilir. Isı kaynağı ve ısı kullanımı arasında ısıl depolama 

oluşturulmasıyla tasarruf edilen enerji, depolama sisteminin yeterli 
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ve uygun olmasıyla artma gösterecektir. Böylece ku ll anı lmayan atık 

ısının değerlendirilmesi ve ihtiyaçlar için harcanan yakıt miktarla

rında düşme sağlanacaktır. Isıl enerji depolamanın temel yapısı; Q 

malzeme tarafından depolanari ısı olmak üzere; 

( l.l) 

denklemiyle verilir. Burada ~ mol olarak maddenin miktarı, T1 ve T2 

alt ve üst sıcaklıklar, Ts maddenin erime sıcaklığı, Cpk ve Cps ise 

sırasıyla katı ve sıvı halde malzemenin molar ısı kapasiteleri, ~Hf 

ve ~He de faz ve kimyasal değişim entalpileridir. 

Denklem (l.l)•de dört terimayrı ayrı katı ve sıvının duyu-

lur ısısını, faz değişim gizil ısısını ve kimyasal reaksiyonun ental-

pisini göstermektedir. Burada dört temel depolama görülmektedir. Bu 

depolama yöntemlerine bağlı teknolojiler, 120 - 150°C ve bazı durum

larda 1500°C ye ulaşan sıcaklıklarda bulunmaktadır. Bu depolama türle-

rine ait uygulama alanları güç üretimi (ısı makinaları), endüstriyel, 

konutsal ve ticari uygulamalar olmaktadır [10]. 

Bir uygulama alanı için özel bir depolama türünün seçimi, 

sistemin ekonomisi üzerindeki ayrıntılı mühendislik çalışmalarına 

bağlıdır. Bazı depolama yöntemlerinde teknolojiler gelişimini tamam

lamış olmasına karşın bazılarında araştırmalar devam etmektedir. üze

rinde çalışılan bu depolama çeşitlerinde temel tasarım ve işletme de

neyimleri yetersizdir. Bununla birlikte ısıl enerji depolama tekno

lojisinin geniş bir uygulama alanı bulması beklenmektedir [10]. Bu 

amaçla bazı sıvılar, sıvı metaller ve erimiş tuz ötektikleri yanında 

çeşitli katı malzemeler ve kimyasal reaksiyonlar ele alınmıştır. 
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1.2. ALÇAK SI CAKLIK ISIL ENERJİ DEPOLAMA 

Alçak sıcaklık ısıl enerji depolaması, 120°C nin altındaki 

sıcaklıklarda ısıl enerjinin depolanmasıdır. Bu depolama işleminden 

dış ortam sıcaklığından daha düşük sıcaklıkların diğer bir deyişle 

soğuğun da depolanması anlaşılmalıdır. 

Alçak sıcaklık ısıl enerji depolama tamamen veya kısmen 

atılan diğer bir deyişle kullanılmayan ısının depolanıp kullanılması

nı da öngörür. ilke olarak alçak sıcaklık ısıl enerji depolama yönte

mi güneş enerjisinin depolanmasında; gündüz güneşten elde olunan ısı

nın gece veya yaz aylarında depolanan enerjinin kış aylarında kulla

nılmak üzere depo edilmesidir. Temelde depolama işlemi, mevsim veya 

günlük olarak harcamanın az olduğu dönemlerden harcamanın fazla oldu

ğu dönemlere enerjinin aktarılmasıdır. 

Bu işlem aynı zamanda, sağuğunda serinietme sistemleri için 

geceden gündüze veya kış aylarından yaz ayıarına kullanılmak üzere 

saklanmasıdır. 

Alçak sıcaklık ıs:l enerji depolama işlemi günlük olarak 

düşünüldüğünde depolama verimi %90, depolama mevsimlik olarak ele 

alındığında bu verim %70 1den fazla olmamaktadır [10]. Bu depolama yön

teminin bir avantajlı yönü de malzeme gibi bir sorunu yanında bulun

durmamasıdır. 

Konutlarda kullanılan sıcak-su üretim sistemlerinde düşük 

sıcaklık ısıl enerji depolama sistemi geniş bir uygulama alanı bul

muştur. Bu tür bir depolama geniş ölçektede düşünülmektedir [ll]. 

Onbeş yıl öncesine kadar birincil enerji kaynaklarının fiat bakımın

dan düşük olması özellikle geniş ve düşük enerji yoğunluğuna sahip 

sistemlerin yaygınlaşmasını engellemiştir. Birincil enerji kaynakla-
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rının 1970 1 li yıllardan itibaren hızlı fiat ~rtışı göstermeye başlaması 

bu alandaki çalışmalara bir canlılık kazandırmıştır. Bu fiat artış

ları eskiden beri bilinen enerji depolama yöntemlerinin yeniden göz

den geçirilmesi ve bunlardan ekonomik açıdan uygun olanlar yen1 de

ğerlendirmelerin ışığı altında ele alınmıştır. Bu değerlendirmeler 

enerji dönüşüm alanında yeni araştırma ve gelişmelere yol gösterme 

görevi yapmıştır. 

Alçak sıcaklık ısıl enerji depolama bölümleri ait oldukları 

sistemin geniş bir bölümünü oluştururlar. Geniş ölçekli merkezi top

layıcı ve küçük ölçekli toplayıcılar arasında gözle görülebilen bir 

fark bulunmaktadır. Sonuç olarak depolama sistemleri arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. 

1.2.1. KüÇüK ÖLÇEKLi ISIL ENERJİ DEPOLAMA 

Küçük ölçekte ısı depolanması duyulur ısı, gizil ısı ve 

kimyasal depolama olarak gerçekleştirilir. Bu depolama sistemleri ge-

nel olarak merkezi depolama sistemleri olarak düşünülmezler. Bu depo

lamada süre günlük veya mevsimlik olabilmektedir. Bilhassa kuzey ülke

lerinde mevsimlik ısı depolaması, binalara güneş enerjisi uygulamala

rında ekonomik bir yol olarak gözükmektedir. Bazı ülkelerde, güç sant

rallarından veya endüstriyel işlemlerden atılan ısı merkezi depolarda 

toplanır. Depolanan bu ısı birbirinden ayrık durumda bulunan binala

rın ısıtılmasında kullanılmaktadır. Uzun süreli depolama genelde ge

niş ölçekli depolama gerektiriro Bununla beraber, uygulamaya en yakın 

depolama küçük ölçekli kısa süreli depolama gözükmektedir [10]. 

Şekil l.l. 1 de ekonomik ve teknik özelliklerin bir fonksi

yonu olarak mümkün olan düşük sıcaklık ısıl enerji depolama türleri 

alt dallara bölünerek gösterilmiştir. Bundan sonraki bölümde en önem

li alçak sıcaklık ısıl enerji depolama türleri listelenerek genel 
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ekonomik, mühendislik ve işleme sorunları belirtilecektir. Bu sorun

lar depolama, malzeme, yükleme ve boşalma işlemi, depolama verimi, 

düzenleme, kontrol ve yük planlaması gibi işlemleri olacaktır. 

!<üçük Ölçekli 

(MofkQZi Olmayan 
O<tpolama ı 

Kı~a Dön12rn 
(Su. Çakıl ı 

Go ni~ Ölç12K li 

tMork12zi Oopolama ı 

'ı' eni 
Yöntem 

Uzun Dönem 
IHidrat Tuzlar 
MQ ta ı Hi'br i tııcr'ı 

Uzun Oönom 
IGöııor. Kayalar ı 

·-Yükscık Ola~ılıK 

~Orta Ola~ılık 

__..... 0Ü5Ük Olasılık 

Şekil l.l.Ekonomik ve Teknik özelliklerin Fonksiyonu Olarak Mümkün 

Alçak Sıcaklıklı Isıl Enerjiyi Depolama Türleri [10]. 

1.2.1.1. MALZEMELER 

Küçük ölçekli depolama sistemleri için, malzemeler ele alı-

nan sistemle ilgili olarak davranış ve özellikler gösterir. 

1.2.l.l.l.DUYULUR ISI DEPOLAMASI 

Duyulur ısı depolama, malzemenin sıcaklığını yükselterek 

ısı depolama sağlamayı amaçlayan depolama yöntemi olarak tanımlanır. 
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Duyulur ısı depolama malzemesi olarak yaygınca su va çakıl 

kullanılır. Suya ısı depolama teknolojisi, depolanan ısıya ve suyun 

bulunduğu kabın yapısına bağlıdır. Suya ısı depolanması durumunda ko

nutta ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler su

yun kapalı bir ısı deposunda bulunması durumunda ilgili projeler ya

lıtım verimini, sızmayı, su ve buhar kapsamını, yapısal tasarımı, 

çevrim karakteristiklerini ve tabakalaşma etkisini göz önüne alarak 

tasarımlanmal ıdır. 

Çakıllarda ısı depolanması akışkan problemi yanında, çeşit

li şekillerdeki ve ölçüde fiziksel özelliklere sahip yataklarda ısı 

transferleri problemlerini de yanında getirir. Bu problemlere litera

türde çeşitli yanıtlar bulunmasına karşın yeterli değildir. Bu prob

lemierin çözümü için daha fazla mühendislik çalışmaları yapılması ge

rekliliği hissedilmektedir [10]. Isının çakıllarda bu yöntemle depo

lanmasının uygulanabilir olması ve gösterim deneylerinden elde olu

nan sonuçlar kayda değerdir [12]. 

1.2.l.l.?.GiZİL ISI DEPOLAMA 

Gizil ısı depolanması maddelerin, faz değişimi sırasında 

iç enerjilerindeki artış ile sabit sıcaklıkta ısı depolanması olarak 

tanımlanır. Bütün maddeler faz değiştirebilirler fakat her maddenin 

faz değişim sıcaklığı istenilen sıcaklık sınırlarında değildir. Gizil 

ısı yöntemiyle enerji depolamanın kimyasal yönü anlaşılmış bulunmak

tadır. Isıl enerjiyi gizil ısı depolama yöntemiyle depolayabilmek 

için elde bulunan birçok malzeme denenınektedir [5]. Bu depolama yön

teminde tekrar kristalleşme sürecinde çekirdeklenme sorunu he~üz çö

züme ulaşmamıştır [13]. 

Gizil-ısı depolama yönteminde bugüne kadar genelde tercih 

edilen kap geometrisi yataydır. Kap sorunu çekirdeklenme problemiyle 
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ilişkili olduğundan bu sorun yanında salınan ısının oranı hakkında, 

gerçek kayıp koşulları altında yeteri kadar bilgide henüz elde bulun

mamaktadır. Bu yöntem güneş enerjisini depolama yöntemi olarak kulla-

nıldığında erime için geçen·süre, ard arda kristalleşme süresinden 

kısa olmaktadır. 

Belirtildiği gibi bu depolama yönteminde kap sorunu yanın-

da en uygun fiatlı malzeme, eriyen malzemenin buharının kaçırmazlığı 

ve ısı transfer karakteristikleri henüz çözüme ulaşmamıştır. Kurulan 

ve işleyen tesislerden elde edilen veriler fiatı ve performansı en 

uygun biçimde belirlemek için gerekli olmaktadır [10]. 

1.2.1.1.3.KİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA 

Alçak sıcaklık ısıl enerji depolama için bazı kimyasal re

aksiyonlar önerilmektedir [14]. Araştırmamızda kullanılan zeolit-su 

reaksiyonu da önerilen bu reaksiyonlardan biridir. Isıl enerjinin 

termekimyasal olarak depolanması Bölüm 2'de incelenecektir. 

1.2.2. GENİŞ ÖLÇEKLi ISIL ENERJİ DEPOLAMA 

Geniş ölçekli alıcılar, endüstriyel amaçlar ve konut ısı-

tılması için merkezi ısıl enerji depoları olarak kullanılırlar. 

Isıl enerji depolama alıcılarını kullanılmasını sağlayan 

gerekli sıcaklık farkları, güneş toplayıcılarından ve endüstriden 

gelen atık ısı olabileceği gibi, fosil ve nükleer güç santralların

dan gelen ısılarda olabilmektedir. Geniş ölçekli alıcıların en önem-

li işlevi mevsimlik depolama olmaktadır. Bu sistemler aynı zamanda 

kısa süreli depolama amacıyiada kullanılabilirler. 

-

Geniş ölçekli ısıl enerji depolama sistemlerinde depolana-

cak enerji aşağıdaki kaynaklardan sağlanabilmektedir. 
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1 - Güç santrallerinden sağlanan atık ısılar (-l00°C), 

2 - Endüstriyel işlemlerden gelen atık ısı (-ıoo0 c) hemen depolana

bilir. 

3 - Yüksek sıcaklık döneminden (-3o0 c yaz günlerinde) düşük sıcaklık 

dönemine (0°C'deki kış günlerine) ısının depolanması, 

4 - Düşük sıcaklık döneminden (gece, kış) soğuğun, yüksek sıcaklık 

dönemine (gündüz, yaz) depolanması. 

Depo edilen bu enerjinin aşağıdaki alanlarda önemli uygu

lama alanı bulması beklenmektedir. 

ı - Ticari amaçlarla ve konutlar için ısının depo edilmesi (-l00°C) 

2 - Soğutma ve serinietme için soğuğun depo edilmesi 

3 - Bir buhar santralında yoğunlaştırma sıcaklığını düşürmek için 

bir alçak sıcaklık aracı olarak deponun kullanılması 

Mevsimlik depolama temel alınarak ısıl enerji depolama 

için geniş ölçekli alıcıların türleri şöyle sıralanabilir; 

ı - Ilık ve soğuk yapma göller (-l00°C). 

2- Yer altındaki kayalarda soğuk ve ılık su (-120°C). 

3 - Buz (0°C). 

4 - Yeraltında ve üstündeki kaya ve çakıl yataklarda ısı depolama 

c-ı20°C'ye kadar). 

Isıl enerjinin günlük depolanması için, küçük ölçekli ısıl 

enerji depolamaya uygun malzemeler ve depolu alıcıların çeşitli tip

leri düşünülmektedir [10]. 

Alçak sıcaklık ısıl enerjinin mevsimlik depolanması için 

geniş ölçekli alıcılarla bağlantılı bazı sorunlar bulunmaktadır. 
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Bu sorunlar şunlardır: 

ı - Depolama dönemi süresince konveksiyon ve karışma kayıpları olu

şur. Bu amaçla depolama performansı üzerinde yatay ve dikey ayı

rıcıların geliştirilmesine ihtiyaç duyulur. 

2 - Yapay bir gölde yükleme işlemindeki karışma ve boşalma işlemi 

boyunca tabakalaşmadır. 

3 - Rüzgarla göl üstündeki koruyucunun bozunumu, alt suyun hareke

tiyle olan karışım ve yağmurla suyun yoğunluğunun değişimi nede

niyle örtü tabakası altındaki suyla alt suyun karışmasıdır. 

5 - Yeraltında depolanan suyun termodinamik, akışkanlar mekaniği ve 

ısı transferi açısından davranışıdır. 

6 - Yeraltında depolama alıcıları için dolma ve boşalma stratejisi

nin belirlenmesidir. 

7 - Ilık suda, su yosunları ve bakterilerin çoğalması, tuzlar, kil 

ve tebeşirin v.b. çözülmesiyle örtü kararlılığında oluşan kimya

sal etkenlerdir. 

8 - Genel enerji sistemine, enerji depolama sisteminin en uygun şe

kilde birleştirilmesidir. 

9 - Yükleme ve boşalma işiemi boyunca ölçme ve kontrol edilmesidir. 

Isıl enerji depolama sistemlerinin gelişme göstermesi kuru

lacak pilot tesislerden elde olunacak deneyimlerle bağlantılıdır. Bu 

pilot tesislerin hem küçük hem de geniş ölçekli sistemler için yapıl

ması önerilmektedir [10]. 

Kurulacak bu pilot tesislerin mühendislik, işletme ve eko

nomik deneyimleri farklı ısıl depolama sistemlerini büyük enerji sis

temlerine birleştirmek için gerekli olmaktadır. Bundan ayrı olarak 
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ölçme, kontrol, malzeme bilimi, ısı transferi, akışkanlar mekaniği 

ve termedinamik alanındaki mühendislik araştırmaları ile kimya gibi 

temel bilimler bu sistemlerin işleyiş verimini arttıracağı gibi yay

gınlaşmasını sağlıyacaktır. 

1.3. ARAŞTIRMANIN AMAC! 

Araştırmada amaçlanan güneşten sağlanan ısıl enerjinin 

uzun ve kısa dönemler için depolanması için yurdumuzdaki doğal zeo

litlerden yararlanmak, doğal zeolitlerde depolanan ısıl enerjiyi ısıt

ma, kurutma ve serinietme sistemlerinde kullanmaktır. Çalışmamızda do

ğal zeolitin yapısına uygun olması nedeniyle "termokimyasal depolamaıı 

seçilmiştir. Bir malzemenin, termekimyasal depolama yönteminde depo

layıcı olarak seçilebilmesi için başlıca; 1) Depolayıcı maddenin küt

lesi, 2) Etkin enerji yoğunluğu, 3) Depolayıcı malzemenin fiatı, 

4) Tekrar yenilenebilme özelliği, 5) Maddenin antitoksin etkisi, 

6) Depolama sisteminin kolay tasarımı ve fiatı gibi özellikleri taşı-

ması gerekir. Bu özellikler teker teker göz önüne alındığında zeolit

lerin diğer alışılagelmiş depolama malzemelerine göre üstünlüğü bu

lunmaktadır. örneğin; 1.106 kJ 1 luk bir enerji için 28°C 1 lik sıcaklık 

artışında 9 m3 su veya 3Z,5 m3 çakıla ihtiyaç bulunmaktadır. Yapay 

zeolit MSi3X ile yapılan bir çalışmada, yapay zeolitin 50°C 1 lik sı

caklık artışında suyun depolama kapasitesinden yedi defa büyük oldu

ğu saptanmıştır [15]. Doğal zeolitlerden şabazit ile yapılan bir ça

lışmada ise 20- 80°C sıcak aralığında ı kg zeolitin 193 kJ 1 1uk bir 

enerjiyi depoladığı saptanmıştır [16]. Bu çalışmamızın birinci adımın

da yurdumuzda özellikle saf ve bol oranda kliniptilolit içeren Biga

diç-Balıkesir yöresi kliniptilolit tüflerinin güneş enerjisini depo

lama kapasiteleri saptanmıştır. Depolama kapasitesini saptadığımız 

doğal zeolitlerin ısıtma ve serinietme amaçları için kullanılabilirli-
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ğinin araştırılması çalışmamızın ikinci adımını oluşturmuştur. 

1.4. LiTERATÜR ÖZETi 

Güneş enerjisinin adsorbent malzeme adı verilen gaz ve bu

harları adsorblayan malzemeler tarafından depolanması son yıllarda 

yoğunluk kazanmıştır [14]. Araştırmamızda kullanacağımız yöntemin 

termokimyasal, malzememizinde doğal zeolit olduğu Bölüm 1.3'de belir

tilmişti. Literatürde, gerek doğal zeolit gerekse yapay zeolitlerle 

yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Doğal zeolitlerle ilgili çalışma

lar genel olarak şabazit üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Doğal zeolitlerin güneş enerjisi çalışmalarında ilk kulla

nılması D. I. Tchernev tarafından yapılmıştır. Araştırıcı güneş ener

jisinden faydalanarak konutların soğutulması ve ısıtılmasını öner

miştir [17]. 

D.J. Close, R.V. Dunkle ve T.L. Pryor araştırmalarında ad

sorbent yatakların teorik modelini deneysel sonuçlarla karşılaştırmış

lardır. Adsorbent yataklarda depolanan enerjinin çakıl yataklara gö

re 10 - 20 kat dana büyük olduğunu belirtip, adsorbent yatakların 

gelişiminin ümit verici olduğunu vurgulamışlardır [18,19,20]. 

D.J. Close, N.A. Duffie tarafından adsorbent yatak kullanı

larak bir güneş kereste kurutma sisteminin optimizasyonu yapılmıştır. 

Araştırıcılar fiat verilerini esas alarak bu sistemlerin çakıl yatak

lı sistemlerden ucuz olduğunu ve elektrik kullanan alışılagelmiş ku

rutucu sistemlere göre de bu sistemin uygunluğunu belirtmişlerdir [21]. 

R. Ailello ve çalışma arkadaşları şabazitik tüfün etkin 

enerji yoğunluğunu 60°C'lik sıcaklık artışında 193 KJ/kg olarak sap

tamışlardır. Ayrıca bu araştırıcılat şabazitik tüfün alışılagelmiş 

diğer enerji depolama malzemeleri olan su, çakıl, mermer v.b. malze-
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melerden daha iyi enerji depolayıcısı oldugunu belirtmişlerdir [16]. 

C. Calella ve çalışma arkadaşları, güneş enerjisini depo

lanması için adsorbent malzemelerin uygunluğunu literatürden alınan 

deneysel ve teorik sonuçlarla belirtmişlerdir. Araştırıcılar özellik

le şabazitin bu alandaki kullanılabilirliğini vurgulamışlardır [22]. 

A. Nastro, R. Aiello ve çalışma grubu güneş enerjisinin do

ğal zeolite depolanmasını incelemişler, doğal zeolitlerden olan şaba

zitin ve filipsitin güneş enerjisini depolama açısından çekiciliğini 

vurgulamışlardır. Ayrıca bu araştırıcılar katyon değişiminin şabazit 

ve filipsitin adsorbsiyon kapasitelerine artma getirmediğini göster

mişlerdir [23]. 

R. Ialenti ve çalışma arkadaşları şabazitin güneş enerjisi

nin depo edilmesinde kullanılması durumunda 9- 14 mesh (2.00- 1,17 mm) 

büyüklüğünün uygun boyut olduğunu saptamışlardır [24,25]. 

D.I. Tchernev, alışılagelmiş soğutma yöntemi sorpsiyon so

ğutma yönteminin güneş enerjisi uygulamalarında verimsiz olduğuna de

ğinerek bu sistem yerine zeolit-su sistemini önermiştir. Araştırıc! 

zeolit sistemlerinin sıcak hava ve sıcak su üretiminde %70, soğuk ha

va ve soğuk su üretiminde %50 olduğunu belirtmiştir. Tchernev,zeolit

su sistemlerinde doğal zeolitlerden şabazit, kliniptilolit, mordenit 

ve eriyenit kullanmıştır. Zeolit-su sistemlerinin kullanıldığı alışı

lagelmiş soğutma sistemlerinde verim %30 civarında olmuştur. Aynı 

araştırıcı 1980 yılında ilk ticari zeolit soğutucu aygıtını yapmıştır 

[26,27,28]. 

Yapay ve doğal zeolitlerle diğer adsorbent malzemelerin 

güneş enerjisi depolama malzemesi olarak çalışmaları devam etmektedir. 

Yurdumuzda ise adsorbent malzeme olarak yapay zeolit MS13X kullanılarak 
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güneş enerjisinden soğutma amaçlıyan bir çalışma İTÜ Makina Fakülte

si 'nde yapılmış, çalışma 1984 yılında sonuçlandırılmıştır [29]. 

1.5. ARAŞTIRMANIN öNEMi 

Bu araştırmada güneş enerjisinin herhangi bir diğer enerji 

şekline dönüştürmeden depo edilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle ila

ve bir takım sistemlere ve gelişmiş teknolojiye gerek duyulmamaktadır. 

Kullanılan malzeme doğada geniş yataklar halinde bulunan doğal zeolit 

olarak adlandırdığımız zeolitik tüflerdir. Bu çalışma bir bakıma do

ğal zeolit yataklarını değerlendirme amacına da yöneliktir. Doğal ze

olit yataklarından başka amaçlar içinde yararlanmak mümkünse de bu 

çalışmayla yurdumuzda henüz yeni tanınmaya ve önemi aniaşılmaya baş

lıyan doğal zeolitler için bir uygulama alanı doğacaktır. Yurdumuzda

ki doğal zeolit yataklarından enerji depolama malzemesi olarak yarar

lanılması ilk defa tarafımızdan önerilmiştir. Bu çalışmada alışılagel

miş sistemlerden farklı yeni bir ısıtma ve serinietme sistemi öneril

mekte ve bu sistem kimyasal ısı pompası olarak çalışmaktadır. Doğal 

zeolitlerle oluşturulacak bir ısıtma ve serinietme sistemi çevre kir

lenmesi gibi bir sorun yaratmaması yanında güneş enerjisinden başka 

bir enerji kaynağına ihtiyaç göstermez. Böyle bir sistemin yaygınlaş

tırılmasının yurt ekonomisine sağlıyacağı katkı açıktır. 
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2. TERMOKiMYASAL ENERJİ DEPOLAMA 

Kimyasal enerji depolama yöntemi, genel olarak kimyasal bir

leşme ve ayrışma reaksiyonlarını içeren ısıl enerji depolama işlemle

rinden oluşur. Kimyasal reaksiyonla enerji depolama yönteminde enerji

ekzatermik (ısı veren) tersinir bir reaksiyonla geri alınabilir. Bu

rada şu önemli noktayı önemle vurgulamak gerekir ki termekimyasal ener

ji depolama yöntemleri henüz gelişme aşamasında olup, sürekli bir ener

ji depolama yöntemi olarak ele alınmamıştır [30]. 

Bu bölümde, termekimyasal enerji depolama yönteminin tekno

lojik açıdan avantajlı yönleri gözden geçirilecek, ayrıca bu konuda 

devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarına değinilecektir. Bu 

yöntemde henüz çözüme ulaşmayan problemler ve yöntemin gelecekteki gö

rünümü ve uygulamaları da belirtilecektir. Termokimyasal depolama yön

temleri içinde yer alaıı elektrokimyasal ve radyokimyasal enerji depo

lama yöntemleri araştırmamızla ilgili olmadığından tartışmamızın dı

şında bırakılmıştır. 

2.1. TERMOKİMYASAL SiSTEMLERiN ÖZELLİKLERİ 

Termokimyasal enerji depolama sistemleri, duyulur ısı ve 

gizil ısı sistemleriyle karşılaştırıldığında bu sistemlerin özellik

leri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

YüKSEK ENERJİ YOGUNLUKLARI 

Termokimyasal enerji depolama sistemleri, hacim ve kütle 

açısından duyulur ve gizil ısı depolama yöntemleriyle karşılaştırıl-
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dıgında iki veya daha fazla enerji depolama yogunluguna sahiptir [14]. 

DIŞ DEPOLAMA 

Termekimyasal enerji depolama yöntemiyle, reaksiyona giren 

madde ve reaksiyon ürünleri dış ortam sıcaklıgına soğutulabildikle

rinden dış ortam sıcaklığında kullanılabilen bir yöntemdir. Bu yönte

min dış ortam sıcaklıgında kullanılabilmesi yanında diğer avantajlı 

yanı yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmesidir. Ayrıca bu depolama yön

teminde kullanılan depolama .kabı malzeme ve dış ortam arasındaki kimya

sal etkileşmeleri önledigi durumlarda yalıtım gerektirmez. 

UZUN SüRELi DEPOLAMA 

Termekimyasal enerji depolama yöntemiyle enerji mevsimlik 

veya uzun süre depolanabilir. Bu yöntemde depcianan enerji, dış or

tam sıcaklıgında azalma göstermeden ya da çok az bir azalmayla koru

nabilmektedir. 

TAŞINABiLiRLiK 

Termekimyasal depolama yönteminde kullanılan reaksiyonlar 

öyle seçilebilir ki reaksiyon OrOnleri ve reaksiyona giren maddeler 

kolayca taşınabilir. örneğin; gaz maddeler için bir boru hattı uygun 

olabilir. Bu yüzden ısı alan ve ısı veren reaktörler birbirlerinden 

uzun mesafelerle ayrılmış olarak bulunabilirler. 

FiAT 

Bir enerji depolama sisteminin fiatı genel olarak güçle ve 

enerjiyle ilgili olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Güçle ilgili 

fiatlar reaktörler ve ısı degiştirgeçleri ve digerlerinin fiatlarını, 

enerjiyle ilgili fiatlar malzeme ve depolama kabının ve digerlerinin 

fiatlarını içerir. Enerjiyle ilgili fiatlar genel olarak termekimya

sal depolama için düşüktür. 
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Bu yöntemin yukarıda sıralanan avantajiarına karşın bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. 

YÖNTEMİN GELİŞİM DURUMU 

Termekimyasal depolama yöntemi teknolojisi diğer yöntemlere 

göre daha az gelişmiş durumdadır. Bu alanda daha fazla para, zaman ve 

çaba bu sistemlerin ticari olarak sunulabilmesi için gereklidir. 

SiSTEMiN KARMAŞIKLIGI 

Termekimyasal sistemler gizil ısı ve duyulur ısı sistemle

riyle karşılaştırıldığında daha karmaşıktır. Sistemin çeşitli kısım

ları arasındaki etkileşmeler sistemin toplam verimin azaltabilir. Bu 

verimin arttırma çalışmaları yapılmalıdır [30]. 

2.2. YÖNTEMİN YAPISAL ANALİZİ 

Enerji depolama sistemlerinin gelişimiyle ilgili önemli 

sayılan teknik disiplinler Şekil 2.l.'de belirtilmiştir. Her bir di

siplin için belirtilen kavramlar henüz çözümlenmemiştir. Termakimya

sal depolam~ yöntemi gelişimini sürdürebildiğinde bu problemierin 

çözüme ulaşması beklenmektedir [14]. Burada teknik disiplinlerdeki 

tartışma, gizil ısı ve duyulur ısı sistemleri yerine özel görünüm ta

şıyan termokimyasal depolama yönteminin yerleştirilmesidir. 

KiMYA 

Tersinir kimyasal reaksiyon, termokimyasal enerji depolama 

sisteminin temelini oluşturur. Genel olarak hiçbir reaksiyon bir de

polama sistemine bağlanacak kadar gelişme göstermemiştir. Bu konuda 

yapılacak gelişme ve araştırmaların sonuçları şu parametrelere uygun 

reaksiyonu belirtmek için kullanılır. Bu parametreler; reaksiyonun 

hızı, tersinirliği, çevrimi, uzun süre işlem yapabilmesi, tekrar elde 

edilebilirliği, güvenilirliği ve safsızlık etkileridir. Katalitik 
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Si stern Analizi 
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meyle GerçekleŞti
rilmesi 

Şekil 2.l.Enerji Depolama Sistemlerinin Gelişmesi İçin Gerekli 

Teknik Disiplinler 

reaksiyonlar içiri, katalizin ömür süresi, azalması ve zehirleyici et-

kisi de göz önüne alınması gereken etkenlerdir [30]. 

ISI TRANSFERi 

Kimyasal reaktörler ve ısı değiştirgeçleri termokimyasal 

enerji depolama sistemlerine eşit önemde sistem parçalarıdır. Genel 

olarak, tasarım teknikleri sistemin performansını gösterirsede ısı 

transferi üzerine söylenecek olanlar; bu çevrimin zamanı, reaksiyon 

kinetiği, katalitik işlemin etkisi, kimyasal reaksiyonun çeşitli 
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düzenlemelerinin taşınım özellikleri ve termokimyasal bilgiler olma

lıdır. Ayrıca büyük ölçekli sistemleri kurmadan önce, küçük ölçekli 

sistemlerle teorik uyouşumun sağlanması gerekir. 

MALZEME 

Termokimyasal enerji depolamada malzemelerin uygunluğu ya

nında korozyonda önemli bir faktördür. Depolama işleminin sıcaklığa 

bağlıliğı göz önüne alınmalıdır. Bununla beraber, dış ortam sıcaklı

ğında depolama, toplam sistemin küçük bir bölümüne korozyon proble-

mini indirger. Genel olarak yüksek sıcaklıklarda, birçok malzeme sis-

temin reaktör ve ısı değiştirgeçlerinde korozyon oluşturur. 

KiMYA MüHENDiSLİGİ 

Enerjinin depolanması ve taşınmasında bazı termokimyasal 

çevrimler bulunmaktadır. Bu çevrim adımları enerjinin kaybına neden . . . 
olmaktadır. Sonuçta azalan etkin enerji yoğunluğu elde olunur. Bu 

amaçla en uygun çevrim seçilmelidir. Enerjinin depolanması, geri alın

ması ve tekrar kullanılması, taşıma enerji depolama sistemlerinin eko

nomik gelişimi ve bu sistemlerin sürekli olması için gereklidir. 

SİSTEM ANALİZİ 

Belirtilen temel araştırmalara ilaveten sistemin analizi de 

gerekli olmaktadır. Sistemin analizi, amaçlanan sistemin ekonomik ve 

teknik olarak uygun olduğunu belirtmek için gereklidir. Kurulması is

tenen sistemin tamamlanan teknolojilerle karşılaştırılmasıyla amaçla-

nan sistemin göreli değeri oluşturulur. 

özet olarak, termekimyasal enerji depolama teknolojisi henüz 

gelişme aşamasında olup Şekil 2.l.'de gösterilen beş teknik disiplinin 

gelişimi bu depolama yönteminin gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. 
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2.3. TERMOKİMYASAL ENERJİ DEPOLAMA 

Bir denge sıcaklık-kompozisyon faz diyağramında sıcaklık ar

tımıyla durum değişimi veya bir reaksiyon oluşması, bir pozitif entro

pi değişimi ve ısının sağurulmasıyla meydana gelir [31]. Bu ifade ter

modinamiQin birinci ve ikinci yasası kadar doğru olmaktadır. Enerji 

depolama termekimyasal reaksiyonla sağlandığında enerji-değişimi endo

termik (ısı alan) yönde yazıldığında bu reaksiyonların pozitif entalpi 

ve entropiye sahip oldukları görülür. Bundan başka endotermik (ısı alan) 

reaksiyon, ekzotermik (ısı veren) reaksiyonlardan daha yüksek sıcaklık

larda oluşur (Sisteme iş yapılmazsa). 

Kimyasal reaksiyonlar genelde yüksek enerji yoğunluğuna sa

hip depolama yöntemleridir. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmaları

nın nedeni, kimyasal bağların oluşma ve bozunmasının yüksek enerjili 

işlem olmasıdır. Katalitik reaksiyonlar kısmen ilginç reaksiyonlardır. 

Çünkü endotermik (ısı alan) reaksiyonun ürünleri depolanan ısıl ener

jiyi kimyasal bağ enerjisi olarak tutarlar. Kimyasal bağ enerjisi uy

gun kataliz üzerinden tersinir reaksiyonla geri alınabilir [32,33]. 

Sonuç olarak reaksiyon ürünleri alçak sıcaklıkta kararlı olup uzun 

mesafelere taşınabilir. Depolama için kullanılan en basit kimyasal re

aksiyon; 

Q + AB = A + B (2.1) 

Burada Q, AB bileşiğini bileşenlerine ayırmak için verilen ısıdır. 

AB bileşiği, T1 sıcaklığında A ve B gibi iki bileşene, Q ısısının so

ğurulmasıyla ayrılır. Tersinir reaksiyon T2 sıcaklığında oluştuğunda 

sistemden Q ısısını açığa çıkarır. Bu yüzden ~G (G: Gibbs fonksiyonu) 

T1 < T < T2 sıcaklığında sıfıra eşittir. 



~G = ~H - ThS = O 

~H = T~S 
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(2.2) 

olur. Yüksek ~H entalpi de§eri elde edilmesi istenmesi durumunda ~s 

yüksek değerli seçilmelidir. 

2.4. TERMOKiMYASAl DEPOLAMA YöNTEMiNDE REAKSiYON SEÇiM KRiTERLERİ 

Termekimyasal enerji depolama yönteminde uygun reaksiyon se

çimi şu kriteriere göre yapılır. 

TERMODiNAMİK KABULLER; 

~H veT değerleri arzu edilen enerji yoğunluğunda ve işlem 

sıcaklığında olan kimyasal reaksiyonlar seçilmelidir. 

REAKSiYONUN TERSiNEBİLİRLİ~İ; 

Seçilen reaksiyonun zamanla reaksiyon hızındaki değişmeler

le veya görünür hiçbir yan reaksiyonla tersinir olmaması gerekir. 

REAKSiYON HIZI; 

Reaksiyonun tersinebilirlik hızı, çıkış ve Qiriş enerji ih

tiyacını karşılayabilecek kadar hızlı olmalıdır. 

KONTROL EDiLEBİLİRLİ~İ; 

Reaksiyon istenildiğinde durdurulabilir ve başlatılabilir 

olmalıdır. 

DEPOLAMA KOLAYLI~I; 

Reaksiyon maddeleri ve ürünler, ucuz ve basit sistemli de

polama sağlıyacak özellikte rilmalıdır. 

EMNiYET; 

Seçilen reaksiyon maddelerinin kimyasal a~ındırıcı, toksin 

etkisi ve yanıcı özellikleri bulunmaması gerekir. 
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UCUZ VE KOLAY ELDE EDİLEBİLİRLİGİ; 

Depolama malzemesi kolay elde edilebilir ve ucuz olmalıdır. 

Yukarıdaki kriterleri sağlayan kimyasal reaksiyonlar ısıl 

enerji depolama için en ~ygun reaksiyon olmaktadır. Fakat yukarıdaki 

özelliklerin hepsini içeren bir reaksiyon bulunmamaktadır. Yalnız 

çeşitli reaksiyonlar enerji depolama aracı olarak denenmektedir. Ener

ji depolama reaksiyonları 3 grupta toplanır. 

1 - Kataliz reaksiyonları, 

2- Katı/gaz bozunma reaksiyonları, 

3- Sıvı/gaz bozunma reaksiyonları. 

Isıl enerji depolama amacıyla kullanılan ve üç gruba ayrı

lan ve kullanılan kimyasal reaksiyonlardan bazıları Tablo 2.1. 'de 

verilmiştir. 

Reaksiyon Isıl Depolama Kapasitesi(Cal-g- 1) T*(OC) ı 
A -· Kata ı iz 

ı 
ı 

2S03(g) = 2S02(g)+02(g) 110 762 

CH4(g)+H20{g) : CO(g)+3H2(g) 30 688 

C6Hl2(g) : C6H6(g)+3H2(g) 600 295 

B - Gaz/Katı 

. 

M" ( OH ) 2 (K) : W' O(K)+H20(g) 330-580 250-730 

NH4x(K) : NH3(g)+Hx(g) 460-640 230-380 

C - Sıvı/Gaz 

NH4HS04(S) : NH3(g)+H20(g) 

+S03(g) 

Tablo 2.l.Isıl Depolama Reaksiyonları [34]. 
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(T* =Dönüşüm sıcaklı~ı. AG =O ve denge sabiti K= l alındı~ında, 

ACP = O (Reaksiyon ürünleri ve maddeleri arasındaki ısı kapasitele

rindeki değişme) kabul edilerek r* = AH~98 ! AS~98 olarak tanımlanır. 
-1 -1) W = Toprak alkali element, X: Halojen. {l Cal-g = 4187 J kg 

2.5. TERMOKiMYASAL ISI POMPASI 

Güneş enerjisi uygulamalarında, kimyasal reaksiyonların 

etkin şekilde kullanılma alanlarından biride kimyasal ısı pompaları-

dır. !sıl enerji depolama için önerilen kimyasal reaksiyonlar 

AB : A + B(g) ve CB :C + B(g) şeklindedir. Son reaksiyonun özel 

durumu B bileşeninin B(s,k) = B(g) reaksiyonuyla gaz fazında olma

sıdır. Reaksiyonun seçimi öyle yapılır ki reaksiyonun entalpilerinde 

görünür bir fark bulunmalıdır. Kimyasal ısı pompası sistemlerinin bi-

leşenieri Şekil 2.2.(a)'da gösterildiği gibi sabit olan ısı değiştir

geç reaktörleri, hareketli veya akışkandırılmış yataklar ile ba~lantı 

borularından oluşur. Şekil 2.2.(b)'de ise sistemin düşük ve yüksek 

sıcaklıklar için basınç-sıcaklık ilişkisi görülmektedir. 

Kimyasal ısı pompası depolama sisteminin işleyişi yükleme 

ve boşalma gibi iki adımda olur. Yükleme işleminde enerji, yüksek 

sıcaklık birimi tarafından soğurulur. Bu birimde AB bileşiği A ve 

B(g) gibi bileşenlerine ayrılır. B(g) bileşeni alçak-sıcaklık biri

mine yollanır. Burada B(g) bileşeni C ile reaksiyona girerek BC bile

şiğini oluşturur. Alçak-sıcaklık biriminde açığa çıkan ısı çeşitli 

amaçlar için kullanılabileceği gibi dışarıda atılabilir. Yükleme sı

rası, koyu oklarla Şekil 2.2.(a)'da gösterilmiştir. Enerjinin boşal

ması işleminde, enerji alçak-sıcaklık birimi tarafından soğurulur. 

Bu birimde BC bileşi~i B(g) ve C gibi bileşenlere ayrılır. B(g) yük-

sek sıcaklık birimine yollanır ve yüksek-sıcaklık biriminde A ile 

AB bileşiğini oluşturur. Bu reaksiyon ekzotermik (ısı veren) bir 
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AB: A+ Bfg) 

Yüksek Sıcaklık 
Birimi 

f1) 

a.. 
c 

Blg) Aktarımı 

( a) 

AB= A+BI9l 

(b) 

_1 
T 

---------' li 
BC: c. Blg) 

Alcak Sıcaklık 
Birimi 

BC=C+B{g) 

Isı 

<==·> 

Şekil 2.2.AB: A + B ve BC: B + C Reaksiyonuna Dayalı Kimyasal 

Isı Pompası Depolama Sistemi [30]. 
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reaksiyon olmaktadır. 

Noktalı çizgilerle gösterilen boşalma işlemi, ısıtma ya da 

soQutma amaçları için kullanılabilir. Isıtma işleminde, enerji alçak

sıcaklık birimi tarafından çevreden soQurulur. Yüksek sıcaklık biri

minden ısı, kullanılma alanına atılır. Soğutma işleminde, ısı alçak

sıcaklık birimi tarafından çevreden çekilir ve yüksek sıcaklık biri

minden dış çevreye atılır [30,32,33,35,36]. 

2.6. SüREGiDEN ÇALIŞMALAR 

Bu bölümde, güneş enerjisiyle ilgili olan termokimyasal ener

ji depolama teknolojisine bağlı geliştirme çalışmaları ve süregiden 

araştırmalar gözden geçirilecektir. önce, sistem çalışma ve geliştirme 

faaliyetleri daha sonra teknolojik geliştirme çabaları tartışılacaktır. 

2.6.1. SiSTEM ÇALIŞMA FAALİYETLERİ 

Sistem çalışma faaliyetleri içerisinde çeşitli güneş ener

jisi uygulamalarında, termokimyasal teknolojilerin çarpıcı yönlerini 

belirten çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.6. 1.2. GGNEŞ ENERJİ Sİ UYGULAMALARI İÇİN GEliŞTiRiLEN DEPOLAMA 

Sistemin temeli, güneş enerjisinin kimyasal depolanmasıdır. 

Teknik açıdan, enerji depolamak için reaksiyon seçimi ve reaksiyon 

sırası önemlidir. Reaksiyon seçimi, enerji depolamak için seçilen 

reaksiyonun alt sistemlerinin modellenmesini ve başlangıç tasarımını 

içerecek şekilde yapılır. Ayrıca seçilen reaksiyonun kinetik ve ter

modinamik temele dayalı olması gerekir. 

Güneşle ısıl güç oluşturma zorluğunu göz önüne alan, ısıl 

dönüşüm kavramına dayalı ekonomik bir çalışma bilgisayar yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir [30]. 
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2.6.1.3. GüNEŞLE ISITMA/SOGUTMA İÇİN GELİŞTİRİLEN DEPOLAMA 

Güneş enerjisi yardımıyla ısıtma ve soğutmayı amaçlayan ge

lişmiş ısıl depolama alt sistemlerinin, optimum rolünü saptamak için 

bir proje başlatılmıştır. Bu projede yer alması düşünülen araştırma

lar serinietme için sağuğu depolama, ısı pompası uygulamalarında so

ğuğu yan amaçlar için depolama, konut ısıtma ve sıcak su sistemleri 

için ısının depolanmasıdır. Ayrıca bu araştırmada ele alınan konular 

termokimya, fazdeğişimleri ve diğer kavramları içermektedir. Araştır

ma devam etmektedir [30]. 

2.6.2. TEKNOLOJi GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

Teknoloji geliştirme faaliyetleri; termekimyasal depolama 

sistem tasarımını, Oretimini ve testlerini amaçlayan ön temel verile

ri elde etmeye ayrılmış çalışmaları içermektedir. Devam eden çalışma

ların büyük bir kısmı, kimyasal sistemlerin yeterliliğini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Bazı çalışmalar ise ısı transferi disiplinine ayrıl

mıştır. Teknoloji geliştirme çalışmaları, sistem geliştirme çalışma

larından ayrı araştırmalara ayrılmış durumdadır. Sistem çalışmaları 

genel olarak temel bilimlerin, teknolojik çalışmalar ise mühendislik 

problemlerinden oluşur. 

Enerji depolama amacıyla kullanılması amaçlanan madde ve. 

reaksiyonlar, depolama sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Bu malzemeler ve reaksiyonlar üzerinde araştırmalar devam etmektedir. 

Bu malzeme ve reaksiyonlar [30,32], 

- Hidrate Tuzlar, 

- Amonyum Tuzlar, 

- Metanal Tuzlar, 

- so3 Bozunması, 
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- Seyreltik/Derişik H2so4 

- Metan Reaksiyonları 

- Organik Hidrojenerasyon/Dehidrojenerasyon Reaksiyonları 

- inorganik Hidrooksitler 

- Hibrit Dozunması 

- Karbonatlar 

- Sülfatlar 

- Oksit Bozunmaları 

- Diğer Reaksiyonlar 

şeklinde sıralanabilir. Araştırmamızda alçak sıcaklıklarda güneş ener

jisini depolama amaçlanmaktadır. Kullanılan reaksiyon ise H2so4xH2o 

reaksiyonuna büyük benzerlik gösterdiğinden, Zeolit-su sisteminin iş

leyişini açıklamak için bu reaksiyon Bölüm 2.&. 1 de ele alınacaktır. 

2.7. MATERİYAL 

Bu bölümde, güneş enerjisini depolama malzemesi olarak se

çilen doğal zeolitin oluşum ortamları, kristal yapıları, fiziksel 

ve kimyasal özellikleri, petrografisi, kullanım alanları ve Türkiyeı

deki zeolit yatakları ana hatlarıyla belirtilecektir. 

2.7.1. ZEOLİTLER 

Zeolitlerle ilgili çalışmalar 18. Yüzyılın ortalarına ka

dar uzanmaktadır. F.A. Cronstedt, 1756 yılında ısıtılan bazı mineral

lerin, şiddetli su buharı çıkışıyla kaynadığını ve eridiğini gözledi. 

Cronstedt, bu minerallere Yunanca kaynayan 11 Zein 11 ve taş anlamına 

gelen 11 lithos" kelimelerinden oluşan 11 Zeolit 11 adını verdi [37]. 

Zeolitler, geniş anlamda alkali ve toprak alkali sulu 
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alimunasilikat olarak tanımlanırlar. Bu mineral grubu feldispoit ve 

feldispatlar gibi tektosilikat gruba aittirler [38]. 

Zeolitler üzerindeki ilk araştırma A. Damour tarafından 

1857 yılında yapılmıştır. A. Damour bu çalışmasında bu minerallerin 

su atma {dehydration) tersinirliliğini gözledi. Zeolitlerdeki suyun 

karakteri ile ilgili çalışmalarA. Damour'dan sonra da devam etmiştir. 

Bu konuyla ilgi I i araştırmalar ve tartışmalar devam etmektedir. 

A. Damour 1un çalışmasıyla hemen hemen aynı yıllarda 

H. Eichorn l858'de zeolitlerin, tuz çözeltileriyle iyon-değişme 

(ian-exchange) özelliklerini inceledi. Bu çalışma 1905 yılında sert 

suların yumuşatı lmasında zeol it kul lanı lmaya baş lanması na kadar en

düstriyel bir uygulama alanı bulmadı. C. Doelter, 1890 yılında çözel

tiden ilk olarak zeolitleri sentezlerneyi başardı. Bu çalışmadan kısa 

bir süre sonrada G. Friedel, 1896'da susuz (dehyrate) zeolitler üze

rinde gazların, alkolun ve diğer bazı maddelerin adsorblandığını gös

terdi. 

X-ışınları tekniği kul lanı lar·ak zeol itlerin yapı anal izi 

L. Pauling ve W.H. ~,llor tarafından 1930'da, W.H. Taylor ve çalışma 

arkadaşları tarafından 1933'de yapılmıştır. Zeolitlerin yapı analiz-
o 

leri sonucunda, yapının 3- 10 A arasında değişen kanalları ve boş-

lukları olduğu ortaya çıkarıldı. Bu boşluklar yük dengesini sağlayan 

katyonlar ve su molekülleri tarafından doldurulmaktadır. Hem katyon

lar hemde su molekülleri diğer bazı maddelerde de görüldüğü gibi, 

yerdeğiştirme, tersinir dehidrasyon ve iyon değiştirme gibi molekül

lerin serbestçe hareket yeteneğine sahiptirler. 

Yapıda bulunan bu boşlukların boyutları sabit olup bazı mo

lekülleri tercih ederler. Bu yüzden zeolitler "Moleküler elek" olarak 

kullanılırlar. 

. .... 
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Yapay zeolitler, doğal zeolitlere göre teknik avantaja sa

hiptirler. Bu avantajları yanında saf olmaları, belli bir tipte ol

maları, ticari olarak temin edilebilmeleri, istenen gözenek boyutun

da sentezlenebilmeleri bu zeolit türünü endüstriyel amaçlar için da

ha kullanılır yapmaktadır. Yapay zeolitlerin belirtilen özellikle

rinden dolayı araştırmalar bu malzerneye kaymıştır. Son yıllarda ge

niş ve saf zeolit yatakları dünyanın çeşitli yörelerinde bulunmuştur 

[39,40]. Doğal zeolitlerin geniş yataklar halinde doğada bulunması 

bu malzerneye ilgiyi arttırmıştı~Bu ilgi, doğal zeolitlerin yapay ze

olitlere göre 100 defa daha düşük fiatta olmasından kaynaklanmaktadır 

[40]. Bununla beraber doğal zeolitlerin işletmesi henüz gelişme saf

hasındadır. 

2.7.2. DOGAL ZEOLİTLERİN OLUŞUM ORTAMLARI 

Doğal zeolit oluşumları hakkındaki görüşler iki ana başlık 

altında toplanır. ilk görüş, 1950 yılından cncelere ait olup, zeolit-

lerin volkanik kayaların özellikle bazaltların boşluklarında ikincil 

olarak oluşması, ikinci görüş ise, son yıllara ait olup, zeolitler 

düşük dereceli metaformik ve üçüncü zaman tortul kayaların önemli mi

nerali olduğudur [42J. Tortul kayalardaki zeolitler çok ince kristal

li olduklarından, bu kristalleri kayaların görünümünden ayırt etmek 

çok zordur. Son yıllarda X-ışınları difraksiyonu ile tortul kayaları 

oluşturan ince kristalli zeolitlerin ayırt edilmesi kolayiaşmış böy

lece geniş doğal zeolit yatakları bulunmuştur. 

Zeolitler, diğer silikat mineralleri gibi değişik ortamlar

da, değişik kayaçiarı oluştururlar. Tortul zeolit kayaçiarını oluştu

ran belli başlı zeolit mineralleri; analsim, şabazit, kliniptilolit, 

eriyonit, höylandit, mordenit ve filipsittir. Bu minerallerden tortul 

kayaçlar içinde en çok bulunanlar ise analsim ve kliniptilolittir [39]. 



- 33 -

-r---
g """::::::ııwlllll!llflft::::ı~ 
N 
.>:--

_j ____ _ 

Şekil 2.3.Zeolit Kristal Yapısını Oluşturan Dörtyüzeylilerin Zincir 

Bağlanmaları 

Zeolitlerin benzer yapıdaki mineral gruplarından ayrılan 

en önemli özelliklerinden birisi de yapı içindeki kanallarda su mo

leküllerinin bulunmasıdır. Yapıda bu su moleküllerinin yer alabilece

ği birkaç olasıl boşluk bulunmaktadır. Bu boşluklarda Na, Ca, K kat-

yonları su molekülleri i le çevri ı i r~er ve su molekülleri zayıf bağ-

larla hem artı yüklü katyunlara hem de silikat yapısına bağlıdırlar. 

Genel olarak yapısında kalsiyum iyonu bulunan zeolitler diğer zeolit

lere göre daha fazla su içerirler. Şabazit, höylandit ve stilbit ya

pısı içindeki su molekülleri potasyumdan daha çok kalsiyum katyonu 

ile bağlantılıdırlar [43]. 

Zeolitler ısıtıldıklarında, 100 - 350°C 1 de su molekülleri 

yapıda değişiklik oluşturmadan, birçok mineralde görülenin tersine, 

belli sıcaklıklarda kesikli olarak değilde, sürekli şekilde yapıdan 

ayrılırlar [40]. 

Suyun yapıdan uzaklaşması sırasında katyonlardan bazıları 

da dışarı atılırlar. Yapıda elektrik dengesini korumak için bazı 
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katyonlar kanalların çeperlerinde veya kanal yakınlarındaki boşluk

lar içinde yer alırlar ve diger katyonlarla her zaman yer degiştire

bilirler. Su moleküllerinin ve katyonlardan bazılarının atılması ka

nallardaki tıkanmaların giderilmesini saglar. Ancak tutulan katyon

ların özellikleri kanal açıklıgını büyük ölçüde etkiler. örnegin 

elektrik yükünün dengelenmesi için Ca++ katyonu iki Na+ katyonunun 

yerini alabilir. Böylece kanal genişliği artar. Na+ katyonu yerini 

daha büyük K+ alırsa kanal genişligi azalır. Yapıda katyonlar ne ka

dar az bulunurlarsa, o kadar dolaşım özgürlüğüne sahiptirler. Ayrıca 

tek yüklü {K+, Na+) daha zayıf elektrik yükleriyle baglı oldukların

dan, çift yüklü (Ca++) daha hareketlidir. 

Birçok zeolitlerin temel kristal yapısı, dörtyüzeylilerin 

birleşmesinden oluşmuş basit bir yüzeyiiierin (polihedronların) üç 

yönlü baglanması ile şekillenir. Bu çok yüzeyiiierin birbirine bağ

lanma şekli çok değişik olabilir ve bu baglanma zeolitlerin kanal 

özelliklerini belirler. Kanallar bir, iki veya üç yönde birbirleriyle 

ilişkili oluşabilirler. 

Dört veya altı çokyüzeylini~ birleşmesinden oluşan tek veya 

çift sıralı halkaların birbirine baglanması ile kübik yapı hekzagonal 

prizma yapısı ortaya çıkar. Şekil 2.4.(a) 1da yapay zeolit "A" nın ya

pısını oluşturan çift sıralı çok yüzeyli halkalar (veya kübik yapı) 

Şekil 2.4.(b) 1 de ise foyasiti oluşturan çok yüzeyiiierin bagıantısı 

görülmektedir. 

Birçok zeolitin kanal genişlikleri birkaç angstrom boyutun

daki moleküllerin geçmesine uygundur. Zeolitlerin kristal yapısında 

yabancı veya moleküllerin barınabiieceği boşluk miktarı toplam hacmin 

%20-50 1sine ulaşabilir. Bu nedenle de zeolitlerin birçoğu ticari ad

sorbent olarak kullanılırlar. 



- 35 -

ı b ı 

Şekil 2.4.Si04 ve Al04 Dörtyüzeylilerinden Oluşan Çokyüzeylilerin 

(a) Yapay Zeolitlerde, (b) Foyasitte Yapıyı Oluşturmak 

İçin Bağlanışları 

Doğal ve yapay zeolitlerden çoğunun kristal yapısı bilinmek

tedir. Tablo 2.2. 1de bilinen ve endüstridekullanılan bazı zeolitlerin 

özellikleri görülmektedir. 

Zeolitlerin sınıflandırılması çok yüzeyiilerinin dizilimie

rine göre yapılmaktadır. Bugün ıso değişik yapıda yapay zeolit üretil

miş·tir. Bunlardan bazılarının kristal yapıları bilinen doğal zeolitle

re benzemektedir. Fakat birçoğunun kristal yapısı henüz çözümlenmemiş

ti r [ 44 J. 

Genel olarak zeolitler 

ampirik formülü ile tanımlanır. Bu oksit formülünde x = 2 olup, n ise 

M katyonunun değerliliğini göstermektedir. Kristalografik birim hücre 

için yapı formülü ise şu şekilde verilir. 



Kristal 
Kristal öz.ağ. 

Mineral Kimyasal bileşimi sistemi gm cm. -3 
-------··-·-·--------------· -·· ------------------. ----·· ----------------------- -----· ----------------- -·· 

Analsim Na 16 (AI 16si 32o96 ).16H2o Kübik 1 ,85 (Analcime) 
Filipsit 

(Na,K) 10 (Aı 10si 22o64 ).20H20 Ortorombik 1,58 (Philipsite) 
Eriyon it 
(Erionite) (Na,K,Ca) 9(AlgSi 27o72 ).27H20 Hekzagonal ı' 51 

Foyasit Na 58 (AI 53si 134o348 ).240H20 Kübik ı ,27 (Fau jasite) 
Şabazit (Ca,Na) 6(Al 12si 24o72 ).40H20 Hekzagonal ı ,45 (Chabazite) 
Natrolit Na 16 (AI 16si 24o80 ).12H20 Ortorombik ı' 76 (Natrolite) 
Morden it Na8(AlgSi 40o96 ).24H2o Ortorombik ı' 70 (Mordenite) 
Höylandit ca4(Al 8Si 28o72 ).24H2o Maneklinal ı, 69 (Heulandite) 
Klinoptilolit (Na 4K4) (AI 8si 40o96 ). 241120 Manaklina ı -(C ı i no pt i ı o ı i te) 

--
Stilbit 
(St i Ibi te) Ca5(AI 10si 26o72 ).28H2o Manaklina ı ı ,64 

-

Tablo 2.2.0oğal Zeolit Mineralleri ve özellikleri [42]. 

Kristal Kanal 
boşluğu yönü 

% sayısı 

-------· --------

18 ı 

31 2 

35 3 

47 3 

47 3 

23 2 

28 2 

39 2 

39 -

39 2 

Kanal 
genişliği 

2,6 

4,2-4,4 

3,6-5,2 

7,4 

3,7-4,2 

2,6-3,9 

6,7-7,8 

4,0-5,5 

-

4,1-6,2 

Isı 

dayanımı 

yüksek 

düşük 

yüksek 

yüksek 

yüksek 

düşük 

yüksek 

dO şU k 

yüksek 

düşük 

ı 

' 

w 
crı 
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Burada Mx değerliliği, n katyonu, w su moleküllerinin sayısını, 

(x+y) ise dörtyüzeylilerin toplamını göstermektedir. y/x oranının 

değeri ise zeolit tipine göre değişme gösterir. Zeolitlerin sınıf

landırılması ile ilgili çeşitli şekilde yapılmaktadır. Bunlardan bi

ri aşağıdaki Tablo 2.3. 'de verilmiştir. 

ı - Analsim Grubu 5 - Höylandit Grubu 

Analsim Höylandit 

Lomontit Kl ini pt i lol it 

2 - Natrolit Grubu Stilbit 

Natrol it 6 - Mordenit Grubu 

Tomson it Morden it 

Edingtonit Ferriyetit 

3 - Şabazit Grubu Deshiartit 

Şabazit 7 - Foyasit Grubu 

Eriyon it Foyasit 

Gme ı ibi t Linde A 

4 - Filipsit Grubu 8 - Melanofiyagit Grubu 

Filipsit KI arat 

Gismondin Melanofiyagit Grubu 

ZSM - 39 

Tablo 2.3.Doğal Zeolitlerin Sınıflandırılması [45]. 

Zeolitlerin yapıları, kimyasal ve fiziksel özellikleri bu

rada ana hatlarıyla belirtilmiştir. Bu konu, çeşitli yayınlarda ay

rıntılı olarak incelenmiştir [37,45]. 
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2.7.4. ZEOLİT PETROGRAFiSi 

Zeolit minerallerinin oluşturduğu kayaçıarın petrografik 

olarak sınıflandırılması kullanışlı ve basit haliyle B. Alexiev ve 

E.G. Djourova tarafından yapılmıştır [46,55]. 

ı - Kayaçtaki zeolit oranı %50 1 nin üzerinde olduğunda bu kayaca 

ıızeolitit 11 denir. 

a. Bir tek zeolit: Anaisimik Zeolitit 

b. İki Zeolit Minerali: Kliniptilolit-Filipsitik 

Zeo ı it i t ı er 

c. Çok Mineralli: Zeolitit 

2 - Kayaçtaki zeolit oranının %25-50 arasında değiştiği kayaç ise 

ıızeolitik kayaç 11 adını alır. 

3 Zeolit oranı %10 - 25 arasındaki kayaç ise 11 Zeolit içeren kayaçii 

olarak adlandırılır. 

Yukarıdaki sınıflandırma göz önüne alındığında zeolitin 

doğada saf halde bulunması ender olarak karşılaşılacak bir durumdur. 

Doğal zeolitler tortul kayaçıarda kil mineralleri, feldispatlar, fel

dispoitler v.b. birlikte bulunur. 

2.7.5. TüRKİYE 1 DEKİ DOGAL ZEOLİT YATAKLARI 

Yurdumuzda çeşitli tür ve saflıkta doğal zeolit yatakları

nın varlığı, özellikle Hacettepe üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü 

tarafından yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır [46,47]. 

Bu çalışmalardan görüleceği gibi zeolit oluşum çalışmaları 

genel olarak iç ve Batı Anadoıu•da yapılmıştır. Ankara civarında, de

ğişen safsızlıklarda magmatik anaisimli kayaçıarda rastlanmış, kayaç

larda bulunan safsızlıklarında kil mineralleri olduğu gözlenmiştir. 
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Bu yörede az miktarda kliniptilolit, kliniptilolitle birlikte eriye

nit, analsim ve anaisimle karışık olarak az miktarda filipsite rast

lanmıştır. 

iç Batı Anadolu'da Bigadiç, Şaphane, Gediz ve Emet dolay

larında bol miktarlarda ve saf olarak kliniptilolit ve analsim bulun

muştur. ca++ ve K+ esaslı olmaları yönünden höylandit mineralini an

dıran bu oluşumların, ısıl kararlılıkları ve diğer özelliklerinin 

araştırılması sonucu bu yatakların kliniptilolit olduğu kesinlik ka

zanmıştır [46]. 

Ege Bölgesi'nde, izmir-Urla karayolu ve Aydın yörelerinde 

de benzeri oluşurnlara rastlanmıştır. Genel olarak, Ege Bölgesi'ndeki 

bu yatakların, kaba reserv çalışmalarına göre 50 Milyon ton olduğu, 

gerçekte ise reserv bu sayının çok üstündedir [46]. Ayrıca, ürgüp 

yakınlarında bol safsızlık içeren lifli şabazit, eriyenit ve mordenit 

bulunmuştur [48]. 

Analsim ve kliniptilolit dışındaki şabizit, eriyenit ve 

mordenit gibi kullanım potansiyelleri olan doğal zeolitlerin saf ol

mamaları ve reservlerinin yeterli olmaması yapılan yayınlardan anla

şılmaktadır. Analsirnin kapatı yapılı ve kil minerallerine benzer bir 

zeolit türü olması kullanılma potansiyelini sınırlamaktadır. Bugün 

yalnızca İç Batı ve Batı Anadolu'daki kliniptilolit yataklarının eko

nomik değer taşıdıkları söylenebilir [46,42]. 

2.7.6. ZEOLİTLERİN KULLANILMA ALANLARI 

Zeolitlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin endüstriyel 

uygulama alanlarına uygun olması, bu malzemenin geniş kullanılma ala

nı bulmasına neden olmuştur. Zeolitlerin endüstride kullanılma alanı 

A.B.D. ve Japonya gibi ülkelerde çok gelişmiştir. Zeolitlerin başlıca 

kullanılma alanları şöyle sıralanabilir; 
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- Yapı Taşı 

- Pozzolan Çimentosu 

- iyon Değişimi 

- Oksijen Ayrımı 

- Hayvan Yemi 

- Tarım 

- Gaz Soğurucu ve Katalizör 

Vurdumuzdaki zeolit yataklarının çeşitli amaçlarla endüstri

de kullanılma alanı bulabiieceği belirtilmiştir [42]. Bununla birlikte 

bir kaç kuruluş dışında bu konuya yeterince eğilindiği söylenemez [49]. 

Henüz M.T.A. Genel Müdürlüğü tarafından da zeolit oluşumlarının bir 

reserv çalışması yapılmamıştır. 

2.8. SÜLFiRiK-ASiT SU SiSTEMi 

Güneş enerjisinin uzun süreli depolama yöntemlerinden biri

sinin de termekimyasal enerji depolama olduğu Bölüm 2.1. 'de belirtil

mişti. Bu bölümde ısıl enerjiyi termekimyasal depolama yöntemiyle de

polamak amacıyla kullanılan gaz-sıvı reaksiyonlarından sülfirikasit

su reaksiyonu ele alınacaktır. Bu reaksiyon, termekimyasal enerji de

polama yöntemi olarak önerilmekte olup küçük bir modeli de geliştiril

miş durumdadır [30,36]. 

Sülfirikasit-su reaksiyonunun ısıl enerjiyi depolama yöntemi 

olarak kullanılması durumunda AB: A + B türü reaksiyon gibi ele alı

nabilir. Bu reaksiyonlar, ~G serbest enerjinin yükselmesi durumunda 

sağa, serbest enerjinin tekrar geri alınmasıyla sola doğru ilerleyen 

ters reaksiyonlar olmaktadır. Eğer bu reaksiyonlarda A ve B reaksiyon 

ürünleri birbirlerinden hacımca ayrılabiliyorsa bu reaksiyon ısıl 
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enerjiyi depolama yöntemi olarak kullanılabilecektir. Bu bilginin 

ışığı altında, 

(2.3) 

reaksiyonunu ele alalım. Sülfirikasit-su sistemine bir Qs ısısının 

verilmesiyle sülfirikasit-su sistemi (A = H2so4) ve (B = H20) bile

şenlerine ayrılır. Burada su reaksiyondan destile edilerek uzaklaştı

rılır. Isı geri alınmak istendiğinde su, derişik sülfirikasitle reak-

siyona sokulur. Bu sistemin diyagramı Şekil 2.5. •de görülmektedir. 

~-----

~~ g"ıriş 

Ayı rı cı 

AYIRMA 

--------------------ı----

!Kuıontlrm~ 
Asit l:eposu 

Asit 

Oepcs..ı 

......___________ Real<tör 

Isı Oegiş.tigeci 

S"U DEPOLAMA 

Oepoa.ı 

BİRLES TIRME 

"'Q çıkış. 

Şekil 2.5.Sülfirikasit-Su Sisteminin Blok Diyagramı [36]. 
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Sülfirikasit-su sisteminin entalpisi, konsantrasyonun fonk-

siyonu olarak, 

n w H = Ha + -- H + t.H d na w 

olarak ifade edilir [36]. Burada; 

Ha Saf sülfirikasitin mol başına entalpisi 

Hw Saf suyun mol başına entalpisi 

(2.4) 

t.Hd: n mol su içerisinde, n mol sülfirikasitin çözünme ısısıdır. w a 

Yukarıdaki Denklem 2.4.'den görüldüğü gibi sülfirikasit-su 

sistemi nw ve na değerlerine bağlıdır [36]. 

Gözönüne alınan AB = A +B reaksiyonunun çevrimiyle serbest 

entalpinin yükselmesi ve bu sistemin çalışabilir olması sistemin tek-

nikte kimyasal ısı pompası olarak kullanabileceğimizi belirtir. Şimdi 

bu reaksiyonun nasıl tersinir yapılabileceğini inceliyelim. 

Kullanılmayan artık çevre ısısı Ou olsun. Bu ısının oluştur

duğu Tu çevre sıcaklığında su buharlaşır. Su buharı derişik sülfirik

asitle reaksiyona girdiğinde oluşan ON ısısı (subuharının yoğunlô~~a 

ısısı +suyun sülfirikasitle reaksiyonundan oluşan ısı) 

t.GTN 
ON=--

(TN-TU) 
(2.5) 

denklemiyle verilir [15]. Burada TN, QN ısısına ait sıcaklıktır. Buna 

göre seyreltik sülfirikasit güneşten sağlanan Os ısısıyla, 

t. G = 
Os(T ç Tu) 

(2.6) 
Ts 

şeklinde bileşenlerine ayrılır. Burada Ts, Os ısısına ait sıcaklık 

olmaktadır. Böylece birbirinden ayr1lmış (uzaysal ve zamansal) 

AB-A + B ve A + B -AB reaksiyonları oluşabilecektir. Sıcaklıklar 

Kelvin olarak alındığında, 
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QN (T Ç TN )TN 
ı; = -- = ----- (2.7) 

Qs (TN-TU)TS 

ifadesi termekimyasal enerji depolayıcının verim katsayısı olarak ta-

nımlanır. Bu katsayının değeri çevreye ısı verilmesi durumunda 11 111 den 

büyük olacaktır. Bu durum, güneşten sağlanan QS ısısının oluşturduğu 

TS> TN sıcaklığındaki AB .... A +B reaksiyonu için önerilebilir. Bu re

aksiyon yüksek bir T5 sıcaklığı oluşturabilen toplayıcılarla oluşturu

labilir. Güneşten sağlanan ısının düşük olması T5 <TN olmasını gerek

tirmektedir. Bu durumda termekimyasal enerji depolayıcının yüklenmesi, 

verim katsayı sı nı n ı; <1 olmasıyla mümkündür. B·uradan çı karılacak sonuç 

şu olmaktadır: Ts sıcaklığı, TN sıcaklığının {kullanma sıcaklığı) al

tında olan toplayıcılarda, güneşten sağlanan ı·sının düşük olması duru

munda da enerji depolanabilir [15]. Bu durum QN kullanma ısısının, top

layıcıdan sağlanan QS ısısından daha az olduğunu gösterir. Toplayıcıya 

düşen güneş ışıması depolayıcının yüklenmesinde bir artma meydana ge-

tirecektir. 

Ana hatlarıyla gözden geçirilen sülfirikasit-su sistemi sıvı 

olmas: yanında yüksek bir reaksiyon entalpisine (AH = 300 cal/gr, 

H2so4(%98) = H2so4(%60)+H20(g)) sahiptir (34]. Fakat bu reaksiyonun 

çevre sağlığı yönünden sakıncaları göz önüne alındığında derişik sül

firikasit yerine katı madde kullanılması önerilebilir. Sülfirikasit

su yerine geçebilecek bir katı-gaz reaksiyonunun çevre sağlığı yönün

den bir sakıncası bulunmayacaktır. 

2.9. ZEOLİT-SU SiSTEMi 

Isıl enerjinin termekimyasal depolanması Bölüm 2.3. 1de anla

tılarak, Bölüm 2.8. 1de de ısıl enerjinin sülfirikasit-su sistemiyle 

depolanması incelenmişti. Sülfirikasit-su sistemi yerine geçebilecek 

aynı ilkeye dayalı katı-gaz reaksiyonunun çevre sağlığı açısından 
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daha uygun olacagı da belirtilmişti. Zeolitler 100- 350°C aralıgında 

yapılarındaki suyu kristal yapı bozukluguna neden olmadan atabildik

leri gibi bu suyu çevreden tekrar yapılarına alabilirler. Bu özellik

leri nedeniyle zeolitler ısıl enerji depolama malzemesi olarak kulla

nılabilirler. ZeolitxH2o reaksiyonu; 

(2.8) 

şeklindedir. Denge durumunda bu reaksiyonun, basınç ve sıcaklık ara-

sındaki ilişkisi Clausius-Clapeyron denklemiyle verilir; 

--=-- (2.9) 

Burada ~Hr, reaksiyonun molar entalpisi veya molar su atma ısısı, ~Vr 

ise reaksiyonun molar hacim degişimidir [50,51]. Bu reaksiyondamolar 

hacım degişmesi; 

(2.10) 

şeklindedir. Bu denklemde katının, molar hacim deQişimine katkısı 

çok küçüktür. Bu terim iki veya Oçyüz atmosfer basınçta göz önüne 

alınır [52]. Reaksiyonda açığa çıkan su buharı, ideal gaz olarak ele 

alınırsa, 

RT (Bir mol için) (2.11) =--
p 

yazılabil ir. vr 
RT .f d . Denklem = -- ı a esı 
p 

dP ~Hr.P 
--= 

dT RT2 

veya (2.12) 
dlnP ~Hr 

= 
dT RT2 
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ifadesi elde olunur. Bu i fade Clausius- Ciapeyran denklemine benzemekte

dir. Sayısal hesaplamalarda Denklem 2.12.'yi integral formunda yazmak 

daha uygundur. 

dT 
dlnP =--- 7 RT 

veya (2.13) 

lnP = + c (C: integrasyon sabiti) 

uygun şekiller olmaktadır. Evrensel gaz sabiti R yerine değeri olan 

8,315 J/mol/deg konur ve ondalık logaritma kullanılırsa, 

Log P = 
-tı.H r 

19' 15 

ı 
. -+C' 

T 
(2.14) 

elde olunur. Log P, 1/T'ye karşı grafiğe geçirilirseelde olunan eğ

rinin eğimi -tı.Hr/19,15 olur. 

Clausius-Clapeyron denkleminin kullanılmasında göz önüne 

alınması gereken koşullar; 

- Tersin!r reaksiyon (Denge), 

2- Yalnız basınç-hacim işi, 

3- Gaz fazın ideal olması, 

4- tı.Hr'nin sabit olması 

dır. Bu koşullardan 3 ve 4'ün Clausius-Clapeyron denkleminin, zeolit-

su sistemine uygunluğu için tartışılması gerekir. 

ideal gaz davranışı, 1 atmosfer basıncı kadar ele alınır. 

Hatta birkaç atmosfer basınçta bile gazınideal olarak ele alınması 

büyük bir hataya neden olmaz [52]. P.M. Orville ve H.J. Greenwood'un 

basınç düzeltme denklemine göre tı.Hr = tı.Hr(latm)+(P-l)Vsb denkleminde

ki düzeltme terimine, 1 atmosferden büyük basınçlarda birkaç atmosfer 
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basınçta düzeltmeye gerek duyulur [52]. 

Sıcaklıkla AHr'nin değişimi, diğer bir deyişle ısı kapasi

tesindeki değişme, 

c = p (2.15) 

olup, reaksiyon ürünlerindeki bu değişme sıcaklığın birkaç ondalığı 

için ihmal edilebilir niteliktedir. Hatta birkaç yüz derece için bu 

değişme %1-2 civarındadır. 

Zeolitlerin ısı kapasiteleri, göz önüne alınmayacak kadar 

küçük belirsizliklerle birlikte saptanabilir. Deneysel sonuçların 

yorumundan görülebileceği gibi sonuçlarda ciddi sayılabilecek hata-

lara rastlanmaz. AHr'nin sabit alınması önemli hatalara neden olmaz [52]. 

Denklem 2.14.'ün incelenmesinden görülebileceği gibi basınç-

sıcaklık denge kombinasyonlarının (P-T çiftleri) bu denkleme uyması 

beklenir. Bu durum ise, aynı reaksiyonun her zaman gerçekleşmesi ya 

da zeolitlerin aynı su atma mertebesine sahip olması durumunda gerçek

leşecektir. Uygulamada bu durum, her tayinde aynı numuneden örnekler 

alınarak yapılır. 

Isı kapasitesindeki değişme t~CP sabit olarak alındığında, 

AH~ gibi, AS~'da sıcaklıkla görünürde bir değişme olmaz. Bu yüzden 

AG~ 1 deki değişme sabit olw.aktadır [54]. 

AG~ (T, l ) = AH~( 298, 1)- T t~S~ ( 298, l) (2.16) 

Burada, AG~ ve AS~, reaksiyonda bileşenlerin latm. ve 

298,15°K'de serbest enerji ve Entropideki değişmedir. AHr'nin sabit 

oluşu 1 Atm. basınç üstünde de geçerlidir. Bu da ep 'nin sabit olarak 

alınmasının önemli bir hataya neden olmayacağını gösterir. Denk-
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lan 2.15. ideki P indeksi basıncın belli sınırlar içinde sabit olduğunu 

göstermektedir. Böylece sıcaklıkla ~G~'nin lineer değişimi basınçla 

görünür bir değişme göstermez. Böylece, 

~G~{T.l) = -RTlnP (2.17) 

yazılabilir. P-T deneysel çiftleriyle ve bu çiftierin farklı sıcaklık

larda reaksiyonun standart serbest Gibbs enerjisindeki değişimleri 

298,15°K'de bir doğrudur. Bu ilişki yardımıyla, 

at,G0 

__ r_ =-~S~ 
aT 

(2.18) 

yazılabilir. Bu doğrunun eğimi ~S~'nin sayısal değeri olur. t,S~ >> 10 

koşulunda aşağıdakCyöntem uygundur [52]. Denklem 2.17., Denklem 2.16.'-

de yerine konulduğunda, 

RT ln P = -~H~+ Tt,S~ (2.19) 

ifadesi t~de olunur. Bu ifade Ondalık Logaritma alınarak ve 19,15'2 

bölünerek, 

Log P = -
19' 15 

ı 

-+ 
T 19' 15 

(2.20) 

olarak ifade edilir. Denklem 2.20., Denklem 2.13. 'e özdeştir. Denk

lem 2.13. 'deki integrasyon sabiti Denklem 2.20. 'deki, t,S~'nin sayısal 

değerine eşittir. Denklem 2.20. ile tanımlanan doğru, P-T verilerin

den en küçük kareler yöntemi kullanılarak elde edilir. Böylece t,S~ 

ve t,H~ değerleri deneysel olarak elde olunabilir. 
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3. GüNEŞ ENERJiSi 

Enerji kaynakları, üretildiği miktarlar gözönüne alınarak; 

1 - Birincil (Alışılmış) enerji kaynakları, 

2 - ikincil (Alışılmamış) enerji kaynakları 

olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Potansiyeli mevcut olan ve tek

nolojik bazı güçlükler nedeniyle yeni faydalanılmaya başlayan enerji 

kaynaklc1rına "yeni" ve eksilmeyen kaynaklarada "yeni lenebi 1 i r 11 enerji 

kaynakları adı verilir. Petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıt

lar, hidrolik enerji ve nükleer enerji alışılmış enerji kaynaklarına,· 

güneş enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi ve füzyon enerjisi 

ise alışılmamış enerji kaynaklarına örnek gösterilebilir. Alışılmamış 

enerji kaynağı sınıfına giren güneş enerjisi dolaylıda olsa fosil ya-

~ıtların ve bazı enerji türlerinin oluşumunda rol oynadığından güneş 

enerjisine tüm enerji türlerinin kaynağı olarakda bakılabilmektedir. 

Güneş enerjisi temiz ve sonsuz kaynak olması yanında çevre sorunları 

doğurmaz. Bu nedenle bazı ülkeler önümüzdeki yüzyılda toplam enerji 

ihtiyaçlarının %20 1ye ulaşan kısmını bu kaynaktan karşılamayı plan

lamaktadırlar [56]. 

Güneş enerjisinden, insanoğlu ilkçağlardan beri çeşitli 

amaçlarla faydalanmıştır. Bununla beraber güneş enerjisinden daha 

etkin yararlanma çalışmaları 1973 yılındaki petrol krizinden sonra 

yoğunluk kazanmıştır, Güneş enerjisinden tarımdan elektrik üretimine 

kadar bir çok sektörde yararlanmak için projeler hazırlanmış olup bun

ların bir kısmı da yürürlüğe konulmuştur. Bu bölümde güneş enerjisi 

ile ilgili bazı tanımlar ana hatlarıyla tanıtılacaktır. 
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3.1. GÜNEŞ ENERJiSi VE ATMOSFERDEKi SÖNÜMÜ 

Güneş, yüzey sıcaklığı 5762°K olan dünyadan 150 Mi Iyon km 

uzakta yer alan Hidrojenin Helyuma dönüşmesi sonucu fusion reaktörü 

gibi işleyen ve çevresine radyasyon yapan bir yıldızdır. Radyasyon 

yeryüzüne ışık hızıyla 8 dakikada ulaşır. Güneş tarafından yayılan 

radyasyonun atmosfer dışındaki değeri güneş sabiti adını alır. Bu 

değer, atmosfer dışında radyasyona dik durumda bulunan birim yüzeye 

gelen ışınım şiddetidir. Güneş sabiti değeri 1353 W/m2 olup, Isco 

ile gösterilir. Güneş radyasyonunun spektrumu ise 5762°K deki siyah 

cismin spektrumuna benzemektedir. Atmosfer dışında güneş radyasyonu-

nun %99 kadarının dalga boyu (0,2- 4) ~m arasındadır [7]. 

Dünyaya gelen güneş ışınım ve radyasyonun dalga boyları 

bazı etkeniere bağlı olmaktadır. Yıl boyunca güneş-dünya arasındaki 

uzaklığın değişimi nedeniyle dünyaya gelen radyasyon kış ve yaz ay

larında değişmekte yazın bu değer, 

kışın ise 

olmaktadır. Güneş ışınlarının atmosferden yeryüzüne ulaşıncaya kadar 

geçtiği hava kütlesi m, zenit açısı Qz 1ye bağlıdır. m ile Qz arasın

daki ilişki Oz < 70°koşuluyla, 

ı 
m = CosQ 

ile verilir. 

( 3 .ı) 

Atmosferden yeryüzüne gelen güneş ışınımının değişmesine 

neden olarak; 

-Güneş dünya arasındaki uzaklığın değişmesi, 
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-Güneş ışınımının hava molekülleri, su buharı ve tozların etkisiyle 

dağılımı, 

Atmosferde kızıl ötesi ışınımın bir kısmının H2o ve co2, görünür 

ışınımında bir kısmının o3 tarafından tutulması 

gösterilebilir. Ayrıca ışınımı, rakım, iklim koşulları ve atmosferin 

niteliği de etkilemektedir. 

Yeryüzüne gelen ışınım enerjisi, düzleme düşme açısı gıya 

bağlıdır. 9 açısı ile, deklinasyon açısı ö, saat açısı w, enlem 0, 

azmimut açısı y ışınımın düştüğü eğim açısı arasındaki bağıntı; 

CosQ = Sinö.Sin0.CosS-Sinö.Cos0.SinS.Cosy+Cosy.Cos0.CosS.Cosw 

+Cosö.Sin0.SinS.Cosy.Cosw+Cosy.SinS.Siny.Sinw (3.2) 

şeklinde olacaktır. Uygulamalarda bu etkenierin hesabı yerine güneş 

ışınım verilerinden elde olunan ampirik bağıntılar kullanılır [7,8]. 

3.2. YERYÜZÜNE DÜŞEN IŞINIMIN ENERJiSi VE ÖLÇÜMÜ 

Yeryüzüne dolaysız olarak düşen ışınım, yön değiştirmeye 

uğramayan ışınım olup Hb ile gösterilir. Yaygın ışınım elerak adlan

dıracağımız diğer ışınım ise ışınımın atmosferden geçerke~ dağılma, 

yutulma ve yansımadan dolayı her yönden gelen ışınımdır ve Hd ile 

gösterilir. Yatay yüzeye düşen ışınım ise bu iki ışınımın toplamı, 

(3.3) 

olacaktır. Burada gerek dolaysız güneş ışınımı ve gerekse yaygın 

ışınımın sağlıklı olarak belirtilmesi bu ışınımların ölçümüyle olur. 

Işınım miktarlarını hesaplamak için verilen yöntemlerde bu ölçümlere 

dayanır. 

Bu ölçmeleri yapmak için geliştirilmiş cihazıarın başlıcası 
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piranametre (Solarimetre) dir. Solarimetre ile toplam ve yaygın ışı

nım enerjisi ölçülebilir. Pirheliometre ile dolaysız ışınım enerjisi 

ölçülür. Genellikle bu ölçmeler yatay yüzey ile gerçeklenir. özel 

hallerde egik yüzeylerde ölçme yapmak mümkündür. 

3.3. GüNEŞ IŞINIMININ TAYİNİ 

Genel olarak yatay düzleme düşen toplam ve dolaysız güneş 

ışınım degerieri uzun yıllar yapılan ölçmelerden elde edilen değer

lerin ortalamasından yararlanarak saptanır. Bu değerlere dayanarak 

gün ve yıl boyunca ışınım değişimi veren çok sayıda bagıntı gelişti

rilmiştir. ölçüm yapılmayan yerlerde benzer özellikleri olan yerler 

için bu bagıntılar kullanılabilir. 

Uygulamalarda, birim yatay düzleme düşen anlık ışınım şid

deti degerieri veya daha çok aylık ortalamaları esas alan gün boyun

ca birim yatay düzleme düşen toplam ışınım değerleri kullanılır. Pra

tik olarak anlık tüm güneş ışınımı da toplam günlük güneş ışınım de

ğerleri kullanılarak hesaplanır. Eğer anlık ışınım şiddetinin gün 

boyunca değişimi bilinirse ir.tegralle günlük ışınım değerleri hesap

lanabilir [7]. 

3.4. EGİK DÜZLEME GELEN GüNLÜK IŞINIM 

Eğik düzleme düşen ışınım, yatay düzleme düşen dolaysız 

yaygın ışınım değerleri, güneş açıları, enlem açısı ve üzerine ışı

nım düşen eğim açısına bağlı olarak hesaplanır. Eğik düzlem üzerine 

düşen ışınım enerjisinin maksimum olabilmesi için düzlem güneye 

(r = ü) yönlendirilmelidir. 

Yeryüzünde bulunan ve yatayla S açısı yapan güneye yönlen

dirilmiş bir egik düzlernin birim ~lanına gele~ toplam ışınım mikta

rı Hs, 
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H = H + H ( 1 + CosS ) + H ( 1 - CosS ) 
s sb d 2 p 2 

(3.4) 

ifadesiyle verilir. Burada Hsb eğik düzlernin birim alanına gelen gün-

lük ışınım miktarı olup, 

(3.5) 

ile verilir. Yatay düzlernin birim alanına gelen günlük dolaysız ışı

nım değeri olan Hb, aylık ölçmelerin ortalaması olarak alınır. Rbise 

çevrenin yansıma oranıdır. Hb•nin hesabı için, 

Hb = +- H
0
[0,6714- 0,00423W + 0 ·~23 Cos(0-o)J (3.6) 

o 

şeklindeki amprik bağıntı kullanılabilir. Bu bağıntıda t güneşlenme 

süresi, W(mm) yoğuşturulabilir su buharı miktarıdır. Bu bağıntıda c5 

deklinasyon açısı, n, 1 ocaktan itibaren gün sayısıdır. c5 açısı ile 

n arasında, 

c5 = 23,45 Sin[360 ~~~+n J (3. 7) 

bağıntısı bulunmaktadır. Böylece n yardımıyla a hesaplanabilmektedir. 

Hb bağıntısındaki t
0 

ise gündüz süresidir. Güneş batış (doğuş) açısı 

ws•yi derece cinsinden alarak, 

ve 

Ws = are Cos(-tg0, tgo) 

t 2 w 
= 15 s 

(3.8) 

(3.9) 

bağıntısı yardımıyla t
0 

saat olarak bulunur. H
0 

ise atmosfer dışında 

yatay birim yüzeye gelen günlük toplam ışınımdır. H
0 

ise; 

H0 = ~4 Isco f[Cos0-Coso.CosWs+ 3~~ Ws.Sin0.Sinc5] (3.10) 

bağıntısından hesaplanır. Burada f düzeltme faktörü; 

f = 1 + 0,033Cos( 360 n) 
365 

(3.11) 
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eşitliği kullanılarak bulunur. Rb faktörü ise; 

Cos{~-S)Cosö.SinWsl + 1 ~0 Wsl .Sin(0-S)Sinö 
Rb = 

Cos0.CosöSinWs +. 1 ~0 .Ws.Sin0.Sinö 

bağıntısı ile bulunur. Burada eğik düzlem açısı Wsl' 

Wsl = min(Ws, w;) 

ile bulunur. w; ise, 

* Ws = arcCos[-tg(0-S).tgö] 

ile hesaplanır. 

(3.12) 

(3.13) 

(3,14) 

Yatay düzleme gelen aylık ortalama, günlük güneş ışınımı H, 

ölçülen değerlerden veya mevcut amprik bağıntılardan bulunur. Bu bağın

tılardan ençok kullanılanı ve yaygın olanı; 

t H = H {a + b ---- ) (3.15) o t o 
denklemiyle verilen Angström bağıntısıdır. Burada a ve b söz konusu 

bölgeye ait sabitlerdir. örneğin bu sabitler Eskişehir için a = 0,36, 

b = 0,23 alınabilir [57]. H/H
0 

oranınB beraklık indeksi adı verilir 

ve kt ile gösterilir. Yatay düzleme gelen yaygın ışınım, H ve Hb 1 nin 

hesaplanan değerlerinin farkı alınarak veya Page bağıntısı kullanıla

rak bulunur. Page tarafından verilen bağıntı yaygın ışınım beraklık 

indeksi ile değişimi; 

Hd= H(l -1,13kt) (3,16) 

ile verilir, 

Toplam ışınım hesabı için çeşitli yöntemler bulunmaktadır [57]. 

3.5. GüNEŞ TOPLAYICISI 

Güneş enerjisinden en kolay ve kullanışlı olarak yararlanma 

sistemi sabit düzlem toplayıcılarıdır. Uygulamada sabit düzlem topla-
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yıcılar azmitut açısı r = O olması için güneye yönlendirilir. Ayrıca 

bu toplayıcıların eğim açısı S, cx:· 
' 

enlem olmak üzere, 

ı - Yı 1 boyunca; s = cx: 

2 Yaz için; s = 0: - 10° veya ısü 

3 - Kış için; s = cx: + 10° veya 15° 

basit bir kural önerilmektedir [8]. Böylece düzlem toplayıcının daha 

fazla ışınım soğurması sağlanmaktadır. Kullanılan sıcak hava toplayı

cısının ana bileşenleri, güneş ışınımlarını geçiren ve ısı kayıpları

nı azaltınayı sağlıyan cam örtüler, ışınımı sağuran mat siyah boyalı 

metal levha ve dış ortamla teması engelleyen yalıtım tabakalı kasadır. 

3.6. SAYDAM öRTüNüN GEÇİRGENLİGİ 

Toplayıcıda kullanılan s~ydam örtünün (camın) görevi ışı-

nımı yutmadan geçirmek ve aynı zamanda yutucu yüzeyin dış ortamla 

ısı kaybını azaltınası ve tozdan korumasıdır. 

Saydam örtüden geçerken ışınım şiddeti, yansıma ve yutulma 

nedeniyle azalır. Sonuç olarak geçirgenlik oranı basit olarak, 

(3.17) 

şeklindeki bağıntı ile hesaplanır. 
.. 

Saydam örtünün iki yüzeyi arasındaki yansımadan sonra ge

len ışınım oranını belirten ~r' iki yüzün yansıma oranlarına bağlı

dır. Aynı ortamda (havada) bulunan örtü için, her iki yüzeyde yan-

sıma oranı p aynı değeri alacağından 

ı - p 

ı + p 
(3.18) 

bulunur. Işınım ö aralığında ve azalma katsayısı a olan bir tabaka-

dan geçerken ~a oranında yutulur ve 
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-aö • = e a (3.19) 

eşitliği yardımıyla hesaplanır. 

Gerçekte •, kırılma indisi n ve azalma katsayısı a•nın fonk-

siyonu olduğundan aynı zamanda A 1 nın fonksiyonudur. Camlar genel ola-

rak güneş ışınımını geçirirken büyük dalga boylu ışınım camdan geçmez. 

3.7. SOGURUCU YÜZEY 

Saydam olmayan bir yüzeye düşen belirli dalga boyundaki ışı-

nımın bir kısmı soğurulur, diğer kısmı ise yansır. Sağurulan ışınım 

şiddetinin düşen ışınım şiddetine oranı, bu yüzeyin sağurma katsayı

sı adını alır ve~ ile gösterilir. Bu katsayı, yüzeyin özelliğine 

ve düşen ışınımın dalga boyuna ve geliş açısına bağlıdır. Salma ora

nı E ise, yüzeyden belirli bir sıcaklıkta yayılan ışınım şiddetinin 

aynı sıcaklıktaki siyah cismin yaydığı ışınım şiddetine oranıdır. Bu 

oran yüzey durumunda, sıcaklığına ve ışınımın yönüne bağlıdır. Aynı 

şekilde yansıyan ışınım şiddetinin düşen ışınım şiddetine oranı yü-

?P.yin yansıma oranı p ile gösterilir. Vansıma oranı, yüzeyin durumu-

na ve jüşen ışınımın dalga boyu ile yönüne bağlıdır. Kirchhoff }asa-

sına göre, ısıl denge halinde, belirli bir dalga boyunda ve belirli 

bir yöndeki ışınım için yüzeyin sağurma ve salma oranları birbirle

rine eşittir. 

Siyah boyaların güneş ışınımını sağurma oranı yüksek olup 

(20 - 120°C) sıcaklıklarında ışınım salma oranlarıda (uzun dalga boy

lu ışınım yutuculuğu) büyüktür. örneğin, mat siyah boyanın normal 

doğrultuda yutma oranı 0,94 - 0,98 ve neşretme oranı 0,88•dir. isin 

ise normal doğrultuda sağurma oranı 0,98, salma oranı 0,95 1dir. 

Toplayıcının yutucu levhasına düşen güneş ışınımını en bü

yük oranda toplamak için, levhanın soğuruculuğu yüksek ve salıcılığı 
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düşük olmalıdır. Yani dalga boyları 0,3 - 3 ~m olan güneş ışınımı 

büyük oranda levha tarafından sağurulmalı ve levhanın bulunduğu sı

caklık sınırları içinde 3 ~m•den büyük dalga boyunda yayılan ışınım 

minimum olmalıdır. 

o 3 Dalga Boyu }.. 1 )4m l 

Şekil 3.l.İdeal Bir Soğurucu Yüzeyin Vansıma Oranı p. 

Güneş ışınımı büyük oranda sağuran ve kendi sıcaklığında 

az ışınım salan yüzeye seçici yüzey denir. Başka bir ifadeyle ideal 

bir yutucu levhanın 0,3 ~m dalga boylarında yansıma oranı p sıfıra 

yakın ve 3 prn'den büyük dalga boylarında da l'e yakın clmalıdır. Do

layısıyla Şekil 3.1. 'de görüldüğü gibi yüzeye dik ışınım ve A < 3 ~m 

için a:'nın bire ve A > 3 m için e:'nin sıfıra gittiği görülür. Pratik-

te a:/e: büyüklüğüne seçicilik oranı adı verilir. Bu oran 13'e kadar 

yükselebilir. Yalnız yapılan seçici yüzeylerde salma oranı düşerken, 

sağurma oranı da düşmektedir. Dolayısıyla a:/e: oranı seçici yüzeyin 

daha iyi bir yüzey olduğunu belirtmez. Ayrıca seçici yüzeyler uzun 

süre dayanıklı olmayabilir. 

3.8. GEÇİRGENLİK-SOGURUCULUK ORANI 

Saydam örtüden geçen ışınım levha tarafından a: oranında tu

tulur. Kalan kısım (1 -a:) oranında olup bu ışınım örtüye yansır ve 
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örtü tarafından tekrar yaygın ışınım olarak pd oranında levhaya gön

derilir. Bu işlem böylece tekrarlanır. Sonuçta cam örtüden geçen ve 

gerçekte levha tarafından sogurulan ışınım ise geçirgenlik sogurma 

oranı ile gösterilir. Bu oran; 

(3.20) 

ile belirtilir. Yüzey alanı Ac olan bir soğurucu levhanın sogurduğu 

direk ve yaygın ışınım toplamı; faydalı ısı Qu, toplayıcının ısınması

na harcanan ısı Qt ve Q1 kayıp ısı olmak üzere bu ısıların toplamına 

eşit olacaktır. Bu eşitlik; 

(3.21) 

şeklinde verilir. 

3.9. TÜRKİYE'NİN GüNEŞ ENERJiSi POTANSİYELİ 

Türkiye'de güneş enerjisi çalışmaları 1960'lı yıllarda baş

lamıştır. 1965 - 1975 döneminde bazı üniversitelerde yapılan ve bir 

kısmıda TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmalar yapılmışsa da bun-

ların uygulama al.:ırıi bulduğu söylenemez [ 58]. 

Güneş enerjisi çalışmalarını daha etkin kılmak ve ülke ko

şullarına uygun protipler geliştirmek amacıyla 1976 yılında MTA Ens-

titüsü 'ne bağlı ııMarmaris Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi" kurulmuş-

tur. Buradaki çalışmalar 1982 yılına kadar sürmüş, bu yıldan sonra 

çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'nın aldığı kararla 

Elektrik işleri Etüt idaresi 'ne devredilmiştir. Böylece 1984 yılından 

itibaren güneş enerjisi çalışmalarını, Elektrik işleri Etüt İdaresi 

üstlenmiştir. 

Bugün yurdumuzda güneş en2rjisi ile ilgili çalışmalar kamu 

kuruluşları, bilimsel kuruluşlar ve özel sektör tarafından değişik 
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alanlarda yürütülmektedir [58]. Ayrıca güneş enerjisi çalışmaları 

IV. ve V. kalkınma planlarında ele alınmış bu alanda yararlı olacak 

tedbirler belirtilmiştir [59]. 

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini saptamak amacıyla 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güneşlenme süreleri ve güneş 

ışınım şiddeti üzerindeki on yıllık verileri ele alınarak istatistik 

olarak değerlendirilmiştir. Elde olunan bu bilgilere göre, Türkiye'nin 

yıllık toplam güneşlenme süresi 3792,79 saat/ay olup maksimum değer 

503,13 saat/ay ile Temmuz ayında, minimum değer 132,04 saat/ay ile 

Aralık ayında görülmektedir. Güneşlenme yönünden en zengin bölge 

yılda 3015,8 saat ile Güney Anadolu Bölgesi olurken, en düşük değe-

ri yılda 1959,9 saat ile Karadeniz Bölgesi almaktadır. Güneş ışınım 

şiddeti bakımından Türkiye'nin yıllık ortalaması 1344,44 kwh/m2 

kadardır. En yüksek değer 181,40 kwh/m2 ay ile Temmuz, en düşük de

ğer 47,60 kwh/m2 ay ile Aralık ayında gözlenmiştir. 

Güney Anadolu Bölgesi için yıllık ortalama güneş ışınım 

şiddeti 1491,20 kwh/m2 ay, Ka;'adeniz Bölgesi 'nde ise bu değer 

1086,29 kwh/mı ay olmaktadır [59]. Sonuçların değerlendirilmesi ile 

Türkiye'nin tüm yüzeyine düşen güneş enerjisi kuramsal olarak 

1,2.1011 TET (120 Milyar ton taş kömürü eşdeğeri) bulunmuştur. Bu 

enerjinin binde birinin %30 verimle toplanması sonucu yılda kullanı

labilecek güneş enerjisi miktarı 36.106 TET (36 Milyon ton taş kömü

rü eşdeğeri) veya bunun eşdeğeri olan 23 Milyon ton petrol bulun-

muştur [60]. 

Elektrik işleri Etüt idaresi, yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarını değerlendirme çalışmalarını üstlendiği 1982 yılından 

sonra, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli zamansal ve uzaysal 

dağılımı yapılmış, bu çalışma sonucuna göre ortalama güneşlenme 
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süresi 2640 saat, yıllık radyasyon şiddeti 308 cal/cm2 gün'dür. Bu 

şiddet ise 125.109 ton taş kömürüne eşdeğer olup yıllık kullanıla

bilir enerji miktarı ise 37,5 Milyon ton taş kömürüne eşdeğerdir [61]. 

Tablo 3.l.'de bazı iklim kuşaklarında günlük ortalama güneş 

enerjisi ve ortalama güneş akısı değerleri verilmiştir. Yurdumuzun 

36 - 42° enlemleri arasında olduğu ve ortalama günlük güneş enerjisi 

-3 kw-h/m2 gün olduğu düşünülürse Türkiye'nin sanıldığının aksine 

bu enerji kaynağı bakımından zengin bir ülke olmadıgı sonucu çıkmak

tadır. Bununla beraber bu enerji kaynağımızdan etkin şekilde çeşitli 

alanlarda faydalanabileceğimizde bir gerçektir [58]. 

Bölge Günlük Ort. Güneş Enerjisi Ort. Güneş Ak ısı 

Kuzey 
2-3 kw-h/m2 gün 80-130 w/m2 

Avrupa 

Kuzey ve 
Güney 35° 3-5 kw-h/m 2 gün 130-210 w/m2 

Enlemleri 

Tropikal 
Bölgeler ve 5-6 kw-h/m 2 gün 210 "'"O ' 2 

-Lo w;rn 

Çöller 

Tablo 3.l.Çeşitli iklim Kuşaklarında Güneş Enerjisi Değerleri [13]. 

Burada şu noktayı vurgulamak yerinde olur_ Elektrik işleri 

Etüd idaresi tarafından yapılan değerlendirmelerin yeterli olmadığı 

söylenebi ı ir. Buna neden olarak E. İ. E. İ. Genel Müdürlüğü tarafından 

yapılan değerlendirmelerde iklim rasatları amacıyla kurulan mete

oroloji istasyonlarından elde edilen verilerin kullanılmasıdır. Bu 

istasyonlardan elde olunan güneşlenme süreleri hatalı olacaktır. 

Ayrıca bazı istasyonlarda uzun yıllar yapılan ölçümler olmasına 
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karşın bazı istasyonlarda ölçürolere yeni başlanmıştır. Ölçümlerde 

kullanılan aletlerin niteligide önemlidir. Binde bir varsayımı üze

rine yapılan de~erlendirmelerin ise üzerinde durulmalıdır. Bu durum

da Türkiye'nin gerçek bir güneş enerjisi potansiyelinin saptanması 

ve daha sağlıklı bir güneş haritasının çıkarılması ilgili kuruluşlar 

arasındaki bir koordinasyonu gerektirmektedir [60]. 

3. ı o. GüNEŞ ENERJ İSİ İLE KONUT ISITMA 

Güneş enerjisi yardımıyla konutların ısıtılması, aktif yada 

pasif sistemlerle yapılmaktadır. Aktif ısıtma sistemleri ana bileşen

ler olarak toplama, dağıtma ve depolama yan bileşenlerinden meydana 

gelmektedir. Pasif ısıtma sistemleri ise, ısıtılacak konutun bazı 

bölümlerini depolama ve dağıtma birimleri olarak kullanan ısıtma sis

temleridir .. 

3.10.1. PASİF ISITMA SİSTEMLERİ 

Pasif ısıtma sistemleri, doğrudan kazanım veya dalaylı ka

zanım sistemleri olarak sınıflandırılır. Oolaysiz pasif sistemlerde, 

güneş ışımasının güneye yönlendiril~n oencerelerle konut içine gir

mesi sağlanır. Dalaylı kazanım sistemlerinde bir duvar veya çatı 

güneş ışımasını sağurarak fazla enerjiyi depo etme aracı olarak kul

lanır. Depolama ve soğurucu kısımlar konutun bölümleri olarak ele 

alınmayan sistemlerde ise sağutulan veya ısıtılan havanın doğal do

laşımıyla işleyen ayrı yan sistemler yardımıyla konut ısıtılmaktadır. 

3.10.1.1. DOLAYSIZ KAZANIM SiSTEMLERİ 

Pasif sistemler kış şartları göz önüne alınarak yapılır. 

Şekil 3.2.'de görüldüğü gibi güneye yerleştirilen pencereler güneşli 

havalarda güneş ışınımının konuta girmesini sağlar. Bu sistemlerde 

çift cam güneş ışımasını %16 kadar azaltır [12]. Bununla beraber, 
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çift cam sistemi dış ve iç ortam arasındaki ısı kaybını yarıya düşü

rür. Geceleri ise pencerelere yerleştirilen hareketli yalıtım levha

ları bu sistemlerin verimini büyük oranda arttırmaktadır. Bu levhalar 

ise, gündüzleri çıkarılmaktadır. Ayrıca kuzeye doğru olan pencerele

rin alanları binanın yapıldığı yörenin şartları göz önüne alınarak 

belli bir minimum alanda tutulmalıdır. Güneş ı~ımasının düştüğü dö

şeme ve duvar gibi yapının kısımları kalın ve geniş olması da öneri

lerek gün boyu depolanan fazla güneş enerjisinin gece için depo edil

mesi sağlanır. 

Şekil 3.2.Güneye Yönlenmiş Dolaysız Kazanım Pasif Sistem 

1) Çift Cam. 2) Duvar, 3) Sıva, 4) Dış İzolasyon, 

5) Hareketli Yalıtım Levhaları. 

3.10.1.2. DüLAYLI KAZANIM SİSTEMLERİ 

Dalaylı kazanım kavramı Şekil 3.3.•de görüldüğü gibi 

ısıtılacak bölüm ve gelen radyasyon arasına bir termal kütle yerleş

tirme esasına dayanır. Şekil 3.3. 1de görülen sistem, güneye yönlen-



- 62 -

dirilmiş tek veya çift camlar ve dış duvardan oluşmuştur. Ayrıca bu 

camlarla dış duvar arasında bir hava boşluğu bulunmaktadır. Bu sis

temde kullanılan duvar Trombe duvarı olarak da adlandırılır. Duvar 

ve cam arasındaki boşluğa baca işleviyle çekilen soğuk hava, tavan 

seviyesinde bulunan anahtarlı hava boruları ve borular yardımıyla 

sağlanmaktadır. 

Duvarla temas eden hava, tavan seviyesinde odanın merkezine 

doğru yönelir. Gece, bu hava hareketi durmaktadır. Kapaklar ise sağu

muş havanın akışını önlemek için kapatılmaktadır. 

Şekil 3.3.Trombe Duvarı Kullanılarak Oluşturulan Dalaylı Kazanım 

Pasif Sistem 

1) üst Hava Borusu, 2) Duvar, 3) Cam, 4) Hava Boşlugu, 

5) Alt Hava Borusu. 6) Dış Hava Girişi. 

Güneş ışınları, beton duvarın dış yüzeyini ısıtırken ısı

nan duvardan, ısı konut içine yayılmaya başlar. Burada üzerinde du

rulması gereken nokta, duvarın kalınlığı olmaktadır. Duvarın kalın

lığı öyle seçilmelidir ki ısı dalgası duvarın iç yüzeyine ulaşabil-
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melidir. Seçilen bu kalınlık uzun dalga boylu radyasyonun duvardan 

yayılmaya başladığındaki kalınlık olmaktadır. Isı duvardan cama doğ

ru olduğunda ısı kaybı olmaktadır. Kayıp ise, hareketli bir yalıtım 

sistemi kullanılarak minimuma indirgenir. Trombe duvarı adı da veri

len bu sistemde Trombe duvarına pencerede yerleştirilebilir. 

Diğer dalaylı kazanım sistemi Şekil 3.4. 1de görülmektedir. 

Bu sistemde termopond (ağzı kapalı su şişesi) adı verilen depolar 

kullanılır.Budepolar kış aylarında güneş enerjisini depolama alanı 

ve yalıtım malzemesi görevi yapar. Böylece güneş enerjisinin termo

pondlarla depolanması sağlanır. Yazın işlem geri çevrilir ve yalıtım 

panelleri gece kaldırılır. Böylece termopondların ısıyı dış çevreye 

vermesi ve gün boyunca binadan sağlanan ısının dağılması mümkün olur. 

Diğer dalaylı kazanç sistemi, gün boyu ısıyı toplamak için 

binanın güney yönüne yerleştirilen seralı sistemdir. Çakıl kullanılan 

bu sistemde gereken ısı boru veya pencereler yardımıyla konut içine 

alınır. Soğuk kış günlerinde toplanan ısı, bitkilerin büyümesini sağ

lıyacak bir ortam olarak da kullanılır [10]. 

Şekil 3.4.Hareketli izolasyona Sahip Dalaylı Kazanım Sistemi [10]. 

l) Termopond, 2) Korunak, 3) istiflenmiş İzolasyon Panelleri. 
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3.10.1.3. VALITILMIŞ KAZANÇ SİSTEMLERİ 

Yalıtılmış kazanç sistemleri Şekil 3.5. 1de görülmektedir. 

Sistemde havayı ısıtmak için bir termesifon ısıtıcı kullanılabilir. 

Hava,çakıl yataklı ısıl depolama kısmıyla karşılaştıQında çakıl aşa

gı doğru inen havadan ısıyı alır ve soğur. Hava gerçekte ise çakıl 

yataQın dibine yani yataQın girişine iner. Çevrim, toplayıcı yüzeyine 

ışınım geldiği sürece devam eder. Böylece ısı gün boyunca depo edilir. 

Gece ısıya ihtiyaç duyulduQunda kapak ayarı değiştirilir ve yatağın 

üst kısmından ılık hava konuta yollanır. Aynı zamanda, konutun kuzey 

duvarından gelen soğuk hava çakıl yata~ın alt tarafından girer. Böy

lece yatağın alt kısmından giren hava ılıklaşmış olur. Gün boyu de

polanan ısı gece konutu ısıtmada kullanılır. 

. -. 

6 

Şekil 3.5.Çakıl Yataklı ve Termesifon Isıtıcılı Yalıtılmış Kazanım 

Sistemi [10]. 

1) Sıcak Hava Toplayıcısı, 2) Çakıl Yatak, 3) Oturma Odası, 

4) Yatak Odası, 5) Yemek Odası, 6) Hareketli örtü 
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3.10.2. AKTiF ISITMA SiSTEMLERİ 

Aktif ısıtma sistemleri. akışkan olarak su ve hava kulla

narak, çatının güneyine yerleştirilen toplayıcılardan sağlanan ısıyı 

çakıl yatak veya su tankiarına depolanması için gönderen sistemlerdir 

(Şekil 3.6.).Çakıl yataklarda depolanan enerji kullanılmak istendiğin

de geri alınır ve doğrudan kullanılır. Akışkan olarak su kullanılan 

sistemlerde ise bir fan ve dolaşım sistemiyle suda depolanan enerji 

oda içinde dolaştırılan havaya verilir (Şekil 3.7.). Her bir sistem 

avantajları yanında dezavantajlara sahiptir. Hava donma ve korozyon 

göstermez. Ayrıca sızmada önemli bir problem değildir. Bunun yanında 

su sistemlerinde borular oldukça küçük çaplıdır. Ayrıca suyun depo

lama kapasitesi çakıla göre en az üç defa daha büyüktür. Bunun yanın

da çakılın düşük fiatta oluşu ve yüksek sıcaklıklarda da ısı depola

ması tercih nedeni olabilir. Su ve çakıl arasında bir seçim yapmak 

için her iki sisteminde özelliklerini gözden geçirmek ve sistemi 

kurmak gerekir. 

Şekil 3.6. ve Şekil 3.7. •de görülen sistemlerde bazen gü

neş ışımasıııın yetersiz olduğu dönemlerde konutta bu sistemleri kul

lanmak için yardımcı ısıtıcılara gerek duyulur. Bu ısıtıcılar bir 

soba veya şömine olabileceği gibi bir elektrikle çalışan ısı pompası 

gibi karmaşık sistem olabilir. Basit elektrik ısıtıcıları bu amaçla 

sıkça kullanılan sistemlerdir. Fakat burada da elektrik fiatlarının 

sürekli artış göstermesi yardımcı ısıtıcının seçilmesinin daha önem

li olduğunu gösterir. Bu sistemlerle işleyen güneş evleri yapılmış

tır [62,63,64]. 
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Şekil 3.7.Çakıl Yataklı Aktif Sistem 

l) l.Fan, 2) Z.Fan, 3) Isıtıcı, 

4) Dış İzolasyon, 5) Sıcak Hava Toplayıcı. 
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3.11. GüNEŞ ENERJiSi İLE KONUTLARIN SOGUTULMASI 

Güneş enerjisi yardımıyla konutların serinletilmesi pasif 

ve aktif sistemlerle yapılmaktadır. 

3.11.1. AKTiF SOGUTMA SiSTEMLERİ 

Aktif soğutma sistemlerinde iki tür soğutma söz konusudur. 

Bunlar; l - Rankine çevrimli, 2- Absorbsiyon soğutma sistemleridir. 

Rankine çevrim sistemlerinde gerekli buhar güneş toplayı

cılarıyla oluşturulur. Güneş toplayıcılarında üretilen buhar türbine 

veya ilgili birime yollanır. Bu sistemde gelen buhar yoğunlaştırıcı

da yoğunlaşır. Ayrıca sistemde bilinen soğutma sistemlerindeki gibi 

soğutma amacıyla kompresör kullanılır. 

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri oldukça yüksek sıcaklık

larda (82 - 93°C) ısı kullanan sistemlerdir. Bu sistemlerde LiBr'ün 

hidroskopik çözeltisi ve amonyak-su çifti yaygınca kullanılır. Bu 

sistemde buharlaşan su, serinietme amaçları için ihtiyaç duyulan so

ğuk suyu oluştu:mak için yeteri kadar alçak sıcaklığa (7°C) soğutul

ması gerekir. 

Bu çevrim ilke olarak basit olmasına karşın uygulamada 

daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sistem geniş alanlı yapılarda 

daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Bu sistemde gerekli ısı güneş 

veya atık ısı yardımıyla sağlanır. Burada belirtilmesi gereken nokta 

gerekRankine çevrimi, gerekse absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin 

konutlar için bir kaç deneyle sınırlı kalmış olmasıdır. Bununla be

raber her iki sistemde gelecekte gelişme umudu taşımaktadır [10,65,66]. 
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3.11.2. PASiF SOGUTMA SİSTEMLERi 

Pasif soğutma sistemleri üç doğal işleme dayalıdır. Bu 

doğal işlemler geeeki soğuk havayla, konveksiyonla soğutma, gece gök

yüzüne ısı atılmasıyla ışınımsal (radiative) soğutma ve atmosfere 

açık su yüzeyinden buharlaşmayla soğutma olmaktadır. Bu işlemlerden 

herbirinin verimi iklim şartlarına bağlıdır. örneğin; kuru ve sıcak 

bölgelerde ışınımsal (radiative) ve buharlaşma iki yararlı işlem 

olurken, sıcak ve nemli bölgelerde önce havanın neminin giderilmesi 

ve soğutulması gerekir ki bu işlernde daha karmaşık sistemleri gerek

tirir. Ayrıca bu sistemlere ilaveten fotovoltaik pillerle güneş ener

jisinden sağlanan elektrikle soğutmada sağlanabilir [65]. 

Soğutma amacıyla adsorpsiyonlu soğutma sistemleride kulla

nılmaktadır. Adsorpsiyonlu soğutma sistemlerinde pompa rolünü adsorp

layıcı bir malzeme görmektedir. Bu amaçla 1920 - 1930 yıllarında çe

şitli alkali klorürler kullanılmış, daha sonraları bunların yerini 

silikajel ve sentetik zeolitler almıştır. Bugün doğal zeolitlerde 

bu amaçla kullanılmaktadır. Arsorplanan madde ola~akda amonyak, kükürt

dioksik, freon, metanal veya subuharı kullanılmaktadır. Adsorpsiyonlu 

soğutma sistemleri üzerindeki araştırmalar aşağıdaki alanlarda yapıl

maktadır [27,29,67,68,69,70]. Bu alanlar; 

1 - Periyodik çalışmaya karşı uzun zaman dayanabilen uzun ömürlü 

adsorplayıcıların bulunması, 

2 Her adsorplayıcı için en uygun adsorplayıcıların seçimi, 

3 - Seçilen adsorplayıcı ve adsorplanan için maliyet ve bakım açısından 

en ekonomik sistemin geliştirilip, yaygınlaştırılması. 

Adsorplayıcılar üzerindeki çalışmalar ise; 

I ~ Gazların tasfiyesi ve kurutmaya uygun olması, 
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2 - Güneş enerjisini depolayıcı özelliğe sahip olması, 

3 - Isıtma ve soğutma işlemlerinde gazları adsorplama ve desorpsiyon 

özelliği göstermesi gerekir. 

D. I. Tchernev, tarafından geliştirilen adsorpsiyonlu (zeolit

su) periyodik çalışan soğutma sistemi Şekil 3.8.'de görülmektedir. Bu 

sistemde gündüz güneşten sağlanan ısı yardımıyla zeolitte bulunan su 

desorpsiyon işlemi sonucu buharlaşır. Yoğunlaşan su,toplama kabında 

toplanır. Gece sağuyan zeolit ise su buharını adsorbe eder. Bu su bu-

harı ise su kabından buharlaştırıcıya geçerek orada buharlaşan su ol

maktadır [26]. 
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Şekil 3.8.Adsorpsiyonlu (zeolit-su) Periyodik Soğutma Cihazı [26]. 
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3.12. · ÇAKIL VE ADSORBENT YATAKLI GüNEŞ ISITMALI SiSTEMLER 

3.12.1. ÇAKIL YATAKLI SİSTEM 

Konutların ısıtılması ve serinletilmesinin mümkün yolların

dan birisinin güneş olduğu Bölüm 3.10. ve Bölüm 3.11. •de belirtilmiş 

ve sınıflandırılması yapılmıştır. Aktif güneşle ısıtma sistemlerinin 

ana bileşenlerini; 

I -Güneş toplayıcıları, 

2- Isı depolama sistemi, 

3 - Yardımcı ısıtıcılar, 

4 - Isı dağıtım sistemleri 

oluşturmaktadır. Bu sistemlerde amaçlanan enerjinin kısa süreli ola

rak depolanması olup, güneş ışımasının fazla olduğu günlerdeki ener

jiyi gece ve bulutlu günler için depolamaktır. 

Şekil 3.7. ve 3.8. 1de güneşle ısıtma sağlıyan çakıl yataklı 

sistem görülmektedir. Böyle bir sistem güneş toplayıcılarını, çakıl 

yataklı depolama sistemini ve rava dağıtım sistemlerini içermektedir. 

Depolama sistemini boşaltmak ve yüklemek için hava çakıl yataktan ge

çirilir. Çakıl yataktan geçen hava bu sistemde konut içine gönderile

bilmektedir. Sıcak havanın konut içine gönderilebilmesi bu sistemin 

diğer bir avantajı olmaktadır. 

Böyle bir sistemde toplayıcı çıkışının düşük bir sıcaklık 

seviyesinde olması durumunda da sistem çalışabilmektedir. Yalnız 

toplayıcıya gelen enerji fazla olduğu durumlarda enerji depolanmak

tadır. Güneş ısıtınalı sistemlerde, depolama ortamı ve aktarma ortamı 

arasında geniş iç ısı değiştirme gerekliliğinden çakıl yatak deposu 

bulunmaktadır. Aktarma ortamında, hava düşük ısıl iletkenliğe sahip 



- 71 -

olduğundan büyük ısı değiştirme alanına ihtiyaç duyulur. Çakıl-yatak 

depolama sisteminin en büyük dezavantajı düşük enerji yoğunulğuna sa

hip olmasıdır. Suyun depolama malzemesi olarak kullanılması durumunda 

60°C'lık sıcaklık artışında depolanan enerji 250 MJ/m3'dur. Aynı 

enerji çakıl yataklarda (yatak porozitesi = %40) yalnızca 75 MJ/m3 

olmaktadır. 

Kuzey ikliminde, 9 kW'lık bir konut için iyi tasarımıanmış 

bir güneş ısıtma sistemi yaklaşık 30 m2 güneş toplayıcısı ve 6 m3 

çakıl yataklı depolama sistemi gerektirmektedir [70]. 

Depolama hacmini azaltınanın bir yoluda adsorbent yataklı 

s istemler kullanınaktı r. 

D.J. Close ve R.V. Dunkle'a göre depolanan enerji bu yatak

larda 10 - 20 defa daha büyük olacaktır. Bu yüzden, güneş ısıtma sis-

temlerine birleştirilecek uyumlu bir depolama sisteminin ihtiyacı du-

yulmaktadır [18]. 

2 4 

3 

Şekil 3.8.Güneşle Isıtma Sisteminin Diyagramı. 

1) Toplayıcı, 2) Depo, 3) DışAtım Borusu, 4) Konut, 

5) Havalandırma Borusu. 

·'.. 
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3.12.2. ADSORBENT DEPOLU GüNEŞ ISITMALI SİSTEM 

3.12.2.1. GüNEŞ ISITMALI SİSTEM 

Adsorbent depolu _güneş ısıtma sistemi Şekil 3.9. 'da görül

mektedir. Bu sistem Şekil 3.8. 1de görülen çakıl-depolu ısıtma siste

minden bazı farklılıklar göstermektedir. 

Atmo~fer -

ı. 

3 

' -------~-ı 

' 

6 

p i:: ı 
----'· 1___ 

A, tmosfer 

Şekil 3.9.Adsorbent Yatak Depolu Güneş Isıtma Sisteminin Blok 

Diyagramı. 

1) Isı Değiştirgeci, 2) Konut, 3) Yardımcı Isıtıcı, 

4) Isı Değiştirgeci, 5) Toplayıcı, 6) Depo. 

2 

Çakıl yataklı sistemlerde enerjinin depolanması tek bir 

devreyle oluşturulmasına karşın adsorbent yataklarda enerjinin 

depolanması iki ayrı sistemle gerçekleşir. Bu sistemde enerjinin 
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depolama mekanizmasını inceliyelim. 

YüKLEME DEVRESİ 

Atmosferden gelen kuru havanın ısı değiştirgeci 1 'de ön 

ısıtılması sağlanır. Isıtılan bu hava güneş toplayıcısında daha faz-

la ısıtılır. Isıtılan bu sıcak ve kuru hava depolama sistemine girer. 

Depolama sisteminde bulunan adsorbent yataktan geçen hava ise soğur 

ve nemlenir. Isı değiştirgeci 1 'de bu nemli hava daha fazla soğutula

rak dışarı atılır. Adsorbent yatakta bu şekilde depolanan ısı yalnız-

ca net adsorpsiyon ısısı (buharlaşma ve adsorpsiyon ısısı arasındaki 

fark)olmaktadır. Buharlaşma ısısı bu aşamada atmosfere bırakılır. Fa

kat adsorplayıcının kuru olması nedeniyle atmosfer havasından su bu

harını adsorplayabilir. Böylece daha sonraki işlernde buharlaşma 

ısısı tekrar elde edilir (Şekil 3.10.). 

-c 

Şekil 3.10.Yükleme Devresi 

1) Isı Değiştirgeci, 2) Depo, 3) Toplayıcı, 4) Fan. 
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BOŞALTMA DEVRESİ 

Adsorbent yataklı depolama sistemlerinde, boşaltma devre

sinden farklıdır. Bu sistem~e dış ortama atılan hava,depolama siste

minden geçer (Şekil 3.11.). Depolama sisteminde ise bu hava kurur 

ve ısıtılır. Isı değiştirgeci 21de bu ısı ise dışarıdan sağlanan ha

vaya verilmektedir. Bu sistemin bazı avantaj ve dezavantajları şöyle 

sıralanabil ir; 

1 - Havanın konuttan sağlandığı durumda hava depolama sisteminden 

geçecek ve konuta tekrar verilecektir. Bu durumda adsorbent ya-

tak için gerekli su buharı konut havasından sağlanacaktır, Bu 

nedenle konut havası kuruyacaktır. Konut havasının kurumasını 

önlemek için havanın nemiendirilmesi gerekir ki bu durumda bu

harlaşma ısısı dış ortamdan sağlanmaz. 

2 - Sistemde, atmosferden sağlanan hava, depolama sisteminden geçer. 

Hava önce depolama sistemi yardımıyla dış sıcaklıktan oda sıcak

lığına çıkartılır. Hava sıcaklığı oda sıcaklığından fazlaysa, 

ısı hava akımıyla konuta ~erilir. 

Bu sistemin bir dezavantajı olarakda düşük havalandırma 

debisi (~200 m3/h) olacağı görünmektedir. Oysa ısı dağıtım sistemle

rinde toplam hava debisi yaklaşık 1200 m3 /h 1 dır. 

Bu sistemin bir avantajıda boşaltma devresine eklenecek 

bir by-pass vanayla dış atım havasının ısısından tekrar yararlanıl-

masıdır [70]. 

3.12.2.2. ADSORBENT YATAKLI SiSTEMiN GüNEŞ KATKlSI 

Adsorbent yataklı depolayıcıya sahip güneş ısıtma sistemi 

çakıl yataklı depolama sisteminden daha karmaşık bir yapıya sahip

tir. Adsorbent yatakların depo hacmi çakıl yataklara göre üç kat 
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Şekil 3.ll.Boşaltma Devresi. 

1) DışAtım Borusu, 2) Isı Değiştirgeci, 3) Yardımcı Isıtıcı, 

4) Konut, 5) Fan, 6) Depo. 

daha azdır. Bu üç kat az olması faktörü, aynı depolama hacmına sahip 

çakıl yataklı sisteme göre yalnızca yüzde birkaç kadar güneş enerjisi 

katkısı sağladığı göz önüne alınırsa adsor~tyatakların önemi aza-

lır [70]. 

Güneş ısıtma sistemlerinde, toplanan ısının bir kı~mının 

ısıtma amaçları için dalaylı kullanımı dolaysız kullanıma göre daha 

azdır. Bu sistemlerde depolama sisteminin bir sıcak hava toplayıcısı 

ile birleştirilmeside tartışılabilir. Ayrıca konutun oldukça yüksek 

ısıl eylemli olmasıda uygundur. Adsorbent malzemeler ayrıca serin-

!etme amaçları içinde uygundur. Adsorbent yataklı sistemler ısıtma ve 

serinietme amaçları için birlikte düşünülmesi gereken sistemler ola

rak ele alınmalıdır. 

3.13. ZEOLtT - ADSORBENT DEPONUN iŞLEYiŞi 

Adsorbent yataklar için çeşitli adsorplayıcı malzemeler de 

nenmekte ve üzerinde çalışılmaktadır [67]. Bunlardan en yaygın kulla-
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nılma alanı bulması beklenen ise zeolit-adsorbent yataklı depolayı

cılar gözükmektedir. Bu bölümde adsorbent malzeme olarak zeolit kul

lanılması durumunda adsorbent yatağın boşalma ve yüklenmesi incele

necektir. 

3.13.1. ZEOLİT-ADSORBENT YATAGIN BOŞALMASI 

Yapısından suyu atılan kurutulmuş zeolit parçacıkları dış 

ortamdan yalıtımı sağlanacak biçimde kolon içine yerleştirilir. Dış 

çevreden yalıtım işlemi, zeolitlerin dış ortamdan nem çekici özel

likte olmaları nedeniyle gerekli olmaktadır. Burada kolonun ısı ya

lıtımı gerekmez. Zeolit yataklı depolama sisteminin boşalması Şe

kil 3.12. 1de görüldüğü gibi kolonun aşağısından nemli havanın üflen

mesiyle gerçekleştirilir. Havanın giriş durumu (i), havanın giriş 

sıcaklığı Ti, PI havanın kısmi basıncı, P~ ise hava içindeki subuha

rının kısmi basıncı olup bu değerler yardımıyla hesaplanan havanın 

bağıl nemi ri olsun. Kurutulmuş zeolit yatak içine yollanan hava i

çindeki su buharı kuru zeolit tarafından adsorplanır. Böylece su bu

harını adsorplayan ve dayan zeolit yüzeyi kolon boyunca yukarı doğ

ru kayacaktır. Nemli havayla kuru zeolitin reaksiyonu sonucu ortaya 

çıkan adsorpsiyon ısısı kolondan çıkan havanın sıcaklığında bir art

ma meydana getirecektir. Alın yüzeyi olarak adlandırdığımız suyla 

daymaya başlayan yüzeyin altında bulunan suyla doymuş yüzeylerin 

sıcaklığı nemli olarak üflenen havanın sıcaklığında Ti olacaktır. 

Alın yüzeyinin üst kısmında, hava akımı önce zeolitin 

kolon içindeki kısmını zeolitin düşük özgül ısısı nedeniyle ısıta

caktır. Böylece kolonun yüksekliğine bağlı bir ilerleme zamanı sonra 

hava Tf sıcaklığı ve Pj basıncı ile belirlenen (f) son durumuyla dı

şarı çıkar. Kolondan çıkan havadaki subuharının kısmi basıncı önem

senmeyecek kadar küçüktür (P~ = O). Başlangıçta zeolitin tam kuru-
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w 
tulmamış olması durumunda Pf > O olacaktır. 

Burada ön koşul P~ > P~ olmasıyla Tf > Ti olması diğer bir 

deyişle kolondan çıkan llavanın sıcaklığının artmasıdır. Ölçümler ve 

teorik sonuçlar kolondan çıkan havanın sıcaklığındaki artışın 

b. Hint (T i) 
b. T = ----------- (3.22) 

(Gf-Qi)(P~C~+P~Cp) 
( P~PL /P~ -PW )M 

ı f ı f w 

şeklinde verilir [15,73]. Burada Qi ve Qf sırasıyla zeolitin adsorp

siyon yüzeyinin başlangıç ve sonuçtaki adsorpsiyon doyma kesri, C~ 

ve C~ hava ve suyun molar ısıları, Mw suyun mal kütlesi c; ise kuru 

zeolitin özgül ısı kapasitesidir. !!.Hint ise integral adsorpsiyon 

ısısıdır. 

Yukarıda işlemin tersi olan durumu deneysel olarak göster-

mekte mümkündür ki giriş (i) ve çıkış (f) indisierinin yerdeğiştirme

siyle, nemlendirme yani boşaltma işlemi zeolitleri kurutma işlemine dö

nüştürülebilir. Bu durumda kolondan çıkan ha·~·a nemli (P~ > P~) ve 

soğuk (Tf < Ti), b.T ise negatif olacaktır. Deneysel olarak 13xlinda 

Company zeolitleriyle gösterilmiştir ki kolona giren hava sıcaklığı 

Ti = 10°C olması durumunda çıkan nemli havanın sıcaklığı -2°C 1ye ya

kın olup P~ = 5 mbar bulunmuştur [15]. 

3.13.2. ZEOLİT-ADSORBENT YATAGIN YüKLENMESi 

Zeolitin kurutulması yada suyunun atılması (desorpsiyonu) 

için sıcak ve kuru havaya ihtiyaç duyulur. Kuru havanın zeolit kolo

nuna giriş sıcaklığı herhangi bir Ti sıcaklığında olabilir. Kolondan 

kuru havanın geçtiği durumda kolonda sanki (quasi) -ters akım ilkesi-
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~·1 ~. 
P.w 
f 

~ P.ı ~ ~ 
ı• ı ı • ı 

Şekil 3.l2.Zeolit Adsorbent Yatağın Görünüşü 

ne göre bir subuharı kısmi basıncının P~ olduğu düşünülür. Bu durum

larda havanın çıkış sıcaklığı adyabatik işlernde giriş sıcaklığı 

Ti 'den daha düşüktür. Zeolitten atılan suyun desorpsiyon ısısı ise 

kolon içinden geçen havanın ısısından sağlanacaktır. 

3.14. ÇAKIL VE ADSORBENTYATAKLARDA ENERJİ DEPOLAMA MODELLERİ 

Çakıl ve adsorbentyataklı sistemler için matematiksel model

ler çeşitli yayınlarda verilmiştir [18,74]. Çakıl yataklar için D.J. 

Close ve T.L. Pryor tarafından verilen denklemler kullanılmaktadır. Bu 

durumda çakıl yatakların içinden geçen havadan su buharının adsorp

lanmadığı varsayılmıştır. Bu denklemler, 

(3.23) 

ve 

(3.24) 
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havanın yatak içinden aktığı durumlarda kullanılır. Hava yatak için-

den akmıyorsa, 

(3.25) 

. 
denklemi kullanılır. Burada Ms depodan geçen havanın debisi (kg/sn), 

Cp havanın özgül ısısı, Tf depolama yatağında havanın sıcaklığı, X 

depolama yatağının boyu, h hava ve çakıl arasındaki ısı iletim kat-c 
2 3 

sayısı, A~ çakıl yatakta birim hacmedüşen yüzey alanı (m /m ), Tm 

depolama malzemesinin sıcaklığı, Pm çakıl yatakta çakıl yoğunluğu, 

Cm çakılın özgül ısısı, As ise depolama alanı, t zamandır. 

Adsorbent depolar için, Denklem 3.24. 'de kullanılan denklem 

ayrıca zamanıda içerirler. P.J. Banks tarafından geliştirilen denklem-

ler bu modelin temelini oluşturmaktadır [75,76]. Bu modelde yapılan 

ana varsayımlar; 

-Akış yönünde difuzyon olmadığı, 

- Akış yönüne dik düzlemlerde hava hızının, bu düzlemlerde hiçbir 

deği~m~ göstermeyecek kadar hızlı olduğudur. Bu varsayımların ;?ığı 

altında korunum denklemleri; 

aF 1 ~ aF 1 
+ = o (3.26) 

at + ll'Yı ôX 

aF2 + 
~ aF2 = o (3.27) 

at + ll'Y ax 

şeklinde olacaktır. Burada F1, F2, rı ve r 2 sistemin ısıl ve adsorp

siyon özelliklerinin kompleks fonksiyonlarıdır. Bu özellikler sabit 

kabul edilirse, F1 ve F2 fonksiyonları, 
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(3.28) 

olarak yazılır. Burada «1, «2, rı ve r2 sistemin tüm özelliklerinin 

kompleks fonksiyonları olup sabit kabul edilir. Burada, Fi, i= 1,2 

karakteristik potansiyel, T sıcaklık,~ paketlenmiş yataklarda yoğun-

- ı ) luk oranı, .ı} paketlenmiş yataklarda havanın iç hızı (msn , ri, 

i = 1,2 adsorbent yatak malzemesinin özelliği, «i' i = 1,2 adsorbent 

malzemenin özelliği (°C), r dış ortamın bağıl nemi 'dir (kg/kg). 

Bu denklemlerin çözümü yapılabilir [21]. Fakat asıl sorun 

bu modelin güneş enerjisi sistemlerinde kullanılabilir olmasıdır. Gü-

neş evlerinin ısıtılmasında kullanılan çakıl yataklar için P.J. Hughes 

ve diğ. kütle transferini ihmal etmesiyle P.J. Banks tarafından geliş

tirilen bir model, her ay için bir indeks alarak, konuta sağlanan top

lam ısıyı kullanan daha kompleks formulasyonla sistemin çok daha iyi 

uyuştuğunu göstermiştir [21]. Çakıl yataklar için denklem, 

aT aT 
--+ -----=0 (3.29) 

at ı + ~e ax 

görüleceği gibi bu denklem Denklem 3.26. ve Denklem 3.27. ile aynı 

formdadır. Böyle güneş benzetim sistemlerine basit modelin yeter-

li olmasının nedenleri olarak; 

I - Bu sistemde, depodan toplayıcıya dönen havanın sıcaklığındaki küçük 

değişmelere toplayıcı çıkışının duyarsızlığı, 

2 - Bütün ekonomik güneş sistemleri yardımcı bir enerji kaynağı ge

rektirir. Bir yükle karşılaştırıldığında depodan alınan enerji 

yeterli olduğunda yardımcı kaynak gerekmediğindendir. 

Adsorbent depo,çakıl yataklı depoya göre sisteme bir değişme 
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getirir. Çünkü adsorbentyatakların yüklenmesinde yatak dışa atılan 

havadaki nemi almak istiyebilir. Bu işlem Şekil 3.13.(b) 1 de görüldü

ğü gibi bir ısı değiştirgeci gerektirir. Böylece enerji depodan kul

lanılma alanına verilir. Bu değiştirgeç çakıl yataklarda gerekmez 

(Şekil 3.13.(a)). 

( o ) 

(b) 

Şekil 3.13.Enerji Depolama Devreleri ve Toplayıcı Diyagramı. 

1) Toplayıcı, 2) Çakıl Yatak, 3) Adsorbent Yatak, 

4) Isı Değiştirgeci. 

Adsorbent depo için toplayıcı girişindeki hava sıcaklığı, 

(3.30) 

olur. Burada Ta dış sıcaklık ç:, ısı değiştirgeci verimi, Tf ,dış de

po layıcı yatak çıkışırtdaki sıcakIıkdır. Halbuki aynı durum çakı 1 ya

taklarda Tc,iç = Tf,dış olmaktadır. Her iki halde de toplayıcıdan 
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depoya gönderilen havanın mutlak nemi, dış hava degerinde olup degeri 

r 1dir. 

Çakıl ve adso~nt depo için, enerji depodan kullanılma 

alanına, kullanma ortamında dolaşan havanın bir kısmının depoya bö

lünmesiyle aktarılır. Bu durumda toplayıcı işlem dışıdır. Her iki 

depolama için hava akımı yükleme durumunda aşağı boşaltınada yukarı 

doğru olmaktadır. 

3.15. DEPOLU GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ 

Güneş kesikli bir yapıya sahip bir enerji kaynağıdır. Gü

neşli bir günde, gün ortasında maksimum değere ulaşan farklı ışınım 

şiddetleri gösterir. Bulutlu bir günde ise, güneş ışımasının yalnız 

%30 1 undan yaygın ışınımı olarak faydalanılır [77]. Güneş enerjisinin 

böyle değişen ışınım değerleri olması nedeniyle bir depolama sistemi

ne ihtiyaç duyulur. Bu amaçla toplayıcıdan sağlanan ısının Qu ve L 

yükünün zamana bağlı olduğu güneşe dayalı bir sistem ele alalım 

(Şekil 3.14.(a)). Bu sistemde çeşitli dönemlerde sağlanan enerji yük 

için gereken enerjiden fazladır. Fazla olan bu enerjiyi depol~mak 

için bir depolama sistemi toplayıcı çıkışına bağlanır. Böylece fazla 

enerji depolanacak, enerjiye ihtiyaç duyulan dönemlerde bu enerji ge

ri alınacaktır. Şekil 3.14.(b) 1 de zamanın fonksiyonu olarak depola

nan enerjiyi göstermektedir. Buradan da görülebileceği gibi enerji 

depolama sistem çıkışını belirlemede önemli bir etken olmaktadır. 

Sistemde enerji depolaması olmadığında faydalı güneş enerjisi kazan

cı, depoya sağlanacak yardımcı enerjiye bağlı olarak üçüncü veya bi

rinci günün sonunda azalma gösterir. Bu durum ise güneşten sağlanan 

katkıda büyük bir düşme gösterir. Uzun sürede güneş enerjisinden 

bir işlem boyunca bütün yükü karşılamak ise pratik bir çözüm olarak 

gözükmemektedir [7]. Bu nedenle yardımcı enerji kaynaklarına ihtiyaç 



- 83 -

duyulur. Yardımcı kaynak kullanılması durumunda Şekil 3.14.{a)'da 

yardımcı enerji kaynagının zamana baglı~ıgını göstermektedir. 

Şekil 3.14.(a)'da gelen güneş enerjisi GT, toplayıcının 

faydalı kazancı Qu ve yük L'nin üç günlük bir zaman dönemindeki de

ğişimleri görülmektedir. Şekil 3.14.(a)'da dikey olarak taralı alan

lar depoya ilave edilecek ilave enerjinin dönemlerini, yatay taralı 

alanlar yükü karşılamak amacıyla depodan çekilen enerjiyi, noktalı 

alanlar ise toplayıcının işleme girdiği zaman toplayıcıdan yüke sağ

lanan enerjiyi göstermektedir. 

Qu, L ve ilave enerji A gibi başlıca parametrelerin integ

re değerlerle gösterilmesi uygundur. Bu parametrelerin integre değer

leri Şekil 3.14.(c)'de gösterilmiştir. Sistemin performans analizin

deA ve Qu'nun uzun zaman için değerlerinin tayini gereklidir. Bu 

değerler yardımcı enerji kaynaklarından ve güneşten karşılanan ihti

yaç duyulan enerjiyi veya toplam enerjiyi belirlemede kullanılır. 

Parametrelerin integre değerlerinin saptanmasıyla güneşten 

sağlanacak enerji katkısı yanında enerjinin fiatıda belirlenir [7]. 

Bu bağıntılar uzun dönem (l yıl) için saptanmalıdır. Ayrıca sistemde 

göz önüne alınması gereken değişkenler, toplayıcı alanı ve depolama 

kapasitesidir. 

Şekil 3.14.(b)'de t =O orijin alınarak depodan çekilen 

ve depoya eklenecek enerji miktarları görülmektedir. Şekil 3.14.(c)'de 

!Qudt toplayıcıdan sağlanan faydalı kazancın integre değerini, 

!Ldt yük, !Adt ilave enerjiyi üç günlük dönemler için göstermekte

dir. Burada toplanan güneş enerjisi açıkça integre edilen yükün ya

rısından daha fazla olmaktadır. 
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Şek i 1 3.14.Depolu Güneş Enerji Sistemi [7]. 

3.16. ADSORPSiYON 

Bir gaz veya buhar bir katı ile temasa bırakıldığında, ga

zın bir kısmı katı tarafından tutulur. Gaz molekülleri katı içine 

giriyorsa absorpsiyon, katı yüzeyinde tutuluyorsa adsorpsiyon olayın

dan söz edilir. Absorpsiyon ve adsarpsiyon olaylarının her ikiside 

oluşuyarsa olay sorpsiyon olarak adlandırılır. 

Gazı veya buharı adsorplayan katıya adsorplayıcı veya ad-

sorbent, katının yüzeyinde tutunan gaz veya buhara ise adsorplanan 

denir. Adsorplayıcı ve adsorplanandan oluşan heterojen bir karışıma 

ise adsorpsiyon sistemi adı verilir. Gaz veya buhar katının yüzeyine 

bağlı ka ldığırıda katı i le gaz veya buhar arasında yoğunlaşmaya benzer 

zayıf bir etkileşme veya kimyasal reaksiyona benzer kuvvetli bir etki

leşme olabilir. Bu olaylardan birincisi fiziksel adsorpsiyon (veya 

Van der Walls adsorpsiyonu), ikincisi ise kimyasal adsorpsiyon (veya ke

misorpsiyon) olarak adlandırılır. Kimyasal adsorpsiyon bir aktiflenme 
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enerjisinin eşiğinde oluştuğu için aktiflenmiş adsorpsiyon adı da 

verilir. Fiziksel adsorpsiyon genellikle düşük sıcaklıklarda oluş

masına karşın kimyasal adsorpsiyon yüksek sıcaklıklarda oluşur. Sı

caklığın artması sonucu fiziksel adsorpsiyonun azalması nedeniyle 

adsorpsiyon önce azalır ve daha sonra kimyasal reaksiyonun oluşmasın

dan dolayı sıcaklıkla birlikte artar. Fiziksel adsorpsiyonda adsorp

lanan gazın kütlesi, gazın cinsine, sıcaklığa ve adsorplayıcının 

kütlesine bağlı olmaktadır. Van der Walls adsorpsiyonu veya fiziksel 

adsorpsiyon tersinir bir reaksiyon olup basınç azaldığında gazın ad

sorpsiyonu tersine döner. Yani gaz katı yüzeyden ayrılıp gaz fazına 

geçer. Bu geçiş bir adsorpsiyon eğrisini izleyerek ters yönde olur. 

İkinci tip adsorpsiyon aktiflenmiş veya kimyasal adsorpsi

yonda gaz molekülleri adsorbente kimyasal bağlarla bağlıdır. Olay 

tersinir değildir. Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonun karşılaştırıl

ması çeşitli yayınlarda yapılmıştır [78]. 

Adsorpsiyon olayının doğada ve birçok bilim dalında önemli 

rolü bulunmaktadır. Adsorbentin enerji depolama mal~cmesi olarak kul

lanılması durumunda akışkanı adsorbe etmesi ve bunu tekrar geri ver

mesinden dolayı adsorbent bir pompa görevi yapar. 

Bir gazın adsorplanmasında olduğu gibi adsorplanan madde 

molekülleri birbirlerini pek az çekerlerse, yüzey bir molekül kalın

lığında bir tabaka ile kaplanınca adsorpsiyon duracaktır. Moleküller 

arasındaki kuvvetler, merkezler arası uzaklığın yedinci kuvvetiyle 

ters orantılıdır. Uzaklık iki kat olduğunda moleküller arasındaki 

kuvvetler başlangıçtaki değerin %l'ine düşer. Bu yüzden ilk adsorp

lanan tek moleküllü tabaka, alttaki katı yüzeyin, öteki gaz molekül

leri üzerindeki çekme kuvvetlerinin etkisini azaltır. 
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Kaynama sıcaklıgı yüksek olan bir sıvı buharının molekülle

ri, kaynama sıcaklığı düşük olanınkinden daha bti,yük moleküller arası 

çekim kuvvetlerine sahiptir. O halde adsorplanacak maddenin kaynama 

sıcaklığı yükseldiğinde adsorpsiyon artar. Bunun gibi kritik sıcak

lık yükseldikçede adsorpsiyon artar. Mutlak sıcaklık ölçeğinde kay

nama sıcaklıkları yaklaşık olarak kritik sıcaklıkların üçte ikisidir. 

Ayrıca adsorplayıcı ile adsorplanan arasındaki kimyasal ben

zerlik de adsorpsiyon derecesine etkir. örneğin silikajel suyu, aktif 

kömür ise benzeni daha çok adsorplamaktadırlar. 

Bir gazın ve buharın bir katı üzerindeki adsorpsiyonu ken

diliğinden oluşan bir olaydır ve sistemin serbest enerjisindeki azal

manın eşliğinde oluşur. Adsorplanan gaz molekül1eri ya tamamen tutu

nurlar yada yüzey üzerinde serbestçe iki boyutlu hareket edebilirler. 

Adsorpsiyondan önce gaz molekülleri Uç boyutta serbest hareket ettik

lerinden adsorpsiyon sonucu gazın serbestlik derecesi azalır. Adsorp

lanmış gaz daha düzenli bir duruma geldiği için entropide bir azalma 

olur ve; 

t.G = t.H - Tt.S 

veya (3.31) 

t.H = t.G + Tt.S 

bağıntılarına göre adsorpsiyon olayı daima ısı veren (ekzotermik) 

bir olay olacaktır [83]. 

Adsorplananın adsorplanmış hali ile yalın halinin yoğun

luklarının karşılaştırılmasından adsorplanmış haiin, çok yüksek ba

sınca kadar sıkıştırılmış sıvıya benzediği görülBiıştür [79]. Aynı 

sonuca her iki halin ısınma ısılarının karşılaştırılmasıyla da va

rılmıştır [80]. Adsorplanmış halin yoğunluğu ve ısınma ısısı yalın 
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halinkinden büyük olarak bulunmuştur. 

3.16.1. ADSORPSiYON HIZI 

Katı yüzeyiyle gaz veya buhar molekülleri esnek ve esnek 

olmayan çarpışma yaparlar. Esnek çarpışmada gaz moleküllerinin kine

tik enerjilerinde bir değişme olmaz ve moleküller geri sıçrarlar. 

Esnek olmayan çarpışma yapan moleküller katı yüzeyinde belirli bir 

süre değme halinde kalırlar. Bir molekülün yüzeyde ortalama tutunma 

süresini veren Frenkel bağıntısı, 

~ = ~ eQ/RT (3.32) 
o 

şeklindedir [81]. Burada ~0 , molekülün titreşim süresi olup lü- 13s 

civarındadır. Q ise molekül başına düşen adsorpsiyon enerjisidir. 

~ >>~o ise adsorpsiyonun olduğu kabul edilir. Kimyasal adsorpsiyon

da Q değeri fiziksel adsorpsiyona göre daha büyük olduğundan ~ değer

leri de büyük olur ve adsorpsiyon olayı daha çabuk oluşur. 

Gözenekli adsorplayıcılar dışındaki adsorplayıcılarda fizik

sel adsorpsiyon dengesi çok hızlı kurulur ve olay tersinirrlir. Gözenek-

li adsorplayıcılarda ise dengenin kurulması bazen saatlerce sür2bil-

mektedir [82]. 

Adsorplayıcının adsorplananla dengelenmesi polar olmayan 

küçük moleküller için birkaç dakikada olup hızlıca adsorplanırlar. 

Çarptıkları yerde tutunan su gibi polar küçük moleküller ise çok da

ha hızlı adsorplanırlar. Fiziksel boyutları kristal içindeki pence

reler veya daha küçük olan moleküller ise çok yavaş olarak adsorpla

nırlar. Bu adsorplanma sınır hallerde haftalarca sürebilmektedir. 

3.16.2. ADSORPSiYON DENGESi 

Adsorplayıcının birim kütlesi başına adsorplanan gaz hacmi, 

yalnızca denge basıncının ve sıcaklığın fonksiyonudur. 
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V= f(P 1T) 

Adsorpsiyonda bu üç değişkenden biri sabit tutularak karakteristik 

eğriler elde edilir. 

T = sabit V = f(P)T eğrisine adsorpsiyon izotermi, 

p = sabit V = f(T)p eğrisine adsorpsiyon izobarı, 

V = sabit p = f(T)v eğrisine de adsorbsiyon izokoru 

veya adsorpsiyon izosteri denir. 

Adsorplanan miktar, bir gram adsorplayıcıda adsorplanan 

gazın kütlesi, mal sayısı, molekül sayısı veya çoğu kez olduğu gibi 

normal koşullardaki (0°C ve ı atm) hacmi olarak verilebilir. Karak

teristik eğrilerin genel görünümü Şekil 3.15.'deki gibidir. 

izosterler sıvıların buhar basıncı eğrilerine benzer. Bu

har basıncı eğrisi üzerindeki herbir noktanın, sıvı ile buharının 

dengede oldukları basınç ve sıcaklığı göstermesi gibi, adsorpsiyon 

izosteri üzerindeki herbir nokta da adsorplayıcı-adsorplanan siste

min dengede oldukları sıcaklık ve basıncı gösterir. izoster çizimi 

için deneyde hacmi sabit tutmak kolay olmadığından doğrudan ölçüle

mezler. Bunun yerine sabit hacim değerlerine karşılık gelen basınç 

ve sıcaklık değerleri adsorpsiyon izosterminden enterpalasyon yön

temiyle dalaylı hesaplanırlar. 

3.16.3. ADSORPSiYON !SISI 

Bütün denge sistemleri için Clausius-Clapeyron denklemi 

bir fazdan ötekine geçişte açığa çıkan ısının hesaplanmasına olanak 

sağlir. Denge durumlarını veren (Clausius-Clapeyron ve Freudlich 

gibi) denklemler hem fiziksel, hemde kimyasal adsorpsiyonda kullanı

labilirler. 
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V p 

T =sb. 

Izotıum Izobar 

p T 

Şekil 3.15.Adsorpsiyonda Karakteristik Eğriler. 

V=sb. 

Izokor 
!İzoster) 

T 

Clausius-Clapeyron denklemi şu değişik biçimleri alırlar; 

(~) tı.H (3.33) = 
aT V Ttı. V 

alnP) _ tı.H (3.34) aT V - RT2 

[ a ı nP J = tı.H (3.35) 
a(l/T) V R 

Log P = sb - tı.H 
(3.36) 

4,576.T 

p tı.H T2 - Tl Log _.2_ = ) - (3.37) 
p 

ı 
4,576 T2 - Tl 

· Denkl·em 3.34. 'ün eğimi negatif oLan doğrudur. Bu doğrunun 

eğiminden adsorpsiyon ısısı hesaplanabilir (Şekil 3.16). 

Birkaç tür adsorpsiyon ısısı tanımlanmıştır. Bunlardan en 

çok kullanılanları şunlardır; 
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1 

T 

Şekil 3.16. (Log P- - 1-) Grafiği. 
T 

1) İZOSTERiK ADSORPSiYON ISISI (t.Hst) 

1. 

İçinde adsorplanmış halde madde bulunduran çok fazla mik

tardaki adsorplayıcıda yüzeyin giderek daldurulması halinde birim 

miktarda adsorplanan madde için açığa çıkan ısıdır. t.Hst ile göste

rilir ve birimi (Cal/gr adsorplanan madde) dir. Fazla miktardaki 

adsorplayıcı alındığında adsorplanan maddenin derişimi pratikte değiş

memekte ve böylece izoster koşulu sağlanmaktadır. Denklem 3.34. 1den 

Denklem 3.37. ıye kadar bütün denklemlerde AH değeri izosterik adsorp

siyon ısılarıdır. Buna göre izosterik adsorpsiyon ısısı (P-T) eğrisi

nin eğiminden veya (Log P - _ı_ ) izoster eğrisinin eğiminden hesap-
T 

lanabilir. Denklem 3.36. 1dan hesaplanan t.Hst değeri, 

_ı_ = _ı_ (-1- + _ı_) (3.38) 
T 2 T I T2 

biçiminde tanımlanan ortalama bir izeterme ait sayılabilir. Ortalama 

basınç ise; 
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(3.39) 

bağıntısından bulunur. izosterik ısılar genellikle yukarıda tanımlanan 

sıcaklıklar için V'ye karşı çizilmiş ~Hst grafiği biçiminde çizilirler. 

Adsorplayıcı yüzey tek tabaka ile tam olarak örtülünceye dek 

izosterik adsorpsiyon ısısı giderek azalır ve çok tabakalı adsorpsiyon 

bölgesinde yoğuntaşma ısısına yakın bir değerde seyreder (Şekil 3.17.). 

- --~ 

~-,...---~-----~-_~,__...,...,....;;. ---- _Y~i_. Isı sı 

Şekil 3.17. AHst'nin V'ye Karşı Oe~işimi • 
Adsorplanmış gaz veya buhar sıvılaşmışsa, adsorpsiyon ısı

sının yoğunlaşma ve ısıanma ısılarının toplamına eşit olacağı bekle

nebilir. 

Adsor.playıcı yüzey homogen ve heterojen kısımlardan oluş-

muştur. Heterojen kısım daha büyük bir adsorpsiyon ısısına, homojen 

kısım ise daha küçük ve yaklaşık sabit olan bir adsorpsiyon ısısına 

sahiptir. 

Sanayide izosterik adsorpsiyon ısılarını kullanmak daha 

uygundur. Çünkü sanayide adsorplayıcılar genellikle fazla miktarlarda 
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kullanılırlar ve adsorplanmış madde derişimlerindeki değişmeler çok 

küçüktür [85]. 

izosterik adsorpsiyon entropisi de (Log P --1- ) eğrisinden 
T 

bulunan ~Hst değerinden aşağıdaki bağıntıya göre hesaplanır; 

(3.40) 

Adsorplanmış gazın kısmi molal entropisi 5, standart durum

daki entropisi S0 ile adsorpsiyon serbest enerjisinin sıcaklığa göre 

türevinden belirlenebilir; 

~H 
S= S+~= S0

- _a_ {RTinf) = S0+~-Rinf 
0 aT aT T 

Gazın f denge fügasitesi yerine P denge basıncı alınabilir; 

~H st 
---- RLnP 

T 

(3.41) 

(3.42) 

Tek tabaka dolarken kısmi molal entropi değişimi çok hızlıdır. Bu 

koşullarda adsorplanmış moleküllerin hareket serbestliği sınırlan-

m ı ştır ( Şe k i 1 3 . 18 . ) . 

-
Şekil 3.18. S'nin V'ye Karşı Değişimi 
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2) DİFERANSiYEL ADSORPSiYON !SISI (8Hdif) 

(3.43) 

baQıntısıyla tanımlanır. Genellikte Qst >> RT oldugundan pratikçe 

8Hdif = 8Hst kabul edilir. 

3) INTEGRAL ADSORPSiYON ISISI (8Hint) 

Hiç adsorplanmış madde bulundurmayan birim kütledeki bir 

katının bir a-derişimi oluşturuncaya kadar adsorpsiyonunda adsorpla

nanın birim kütlesi başına çıkan ısıdır. 8Hint ile gösterilir ve 

birimi (Cal/gr adsorplayıcı, gr adsorplanan) dır. Buna kalorimetrik 

adsorpsiyon ısısı veya ortalama adsorpsiyon ısısı da denir. Integral 

adsorpsiyon ısısı kalorimetrik olarak bulunur. a(gr adsorplanan/ 

gr adsorplayıcı)olmak üzere; 

(3.44) 

şeklinde tanımlanır. AHst sabit olmayıp a-ile degiştiginden integral 

işaretinin dışıila çıkamaz ve hesaplama (8Hst- a) eQrisinin altında 

kalan alanın ölçümüyle yapılır. 

3.16.4. ADSORPSiYON İZOTERMLERİ 

Adsorpsiyon dengesi verileri izotermler, izebarlar ve izes

terler cinsinden ~izilebilir. Bir adsorpsiyon süreci, en iyi biçimde 

izotermlerden anlaşılır. 

3.16.4.1. FREUDLICH ADSORPSiYON iZOTERMi 

H.Freudlich tarafından 1907 yılında verilmiştir.Buna gö

re düşük basınçlarda adsorplanmış ~acim, basıncın birinci kuvvetiyle 

orantılı olup Henry yasasıyla özdeşleşir. 
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V = k1 .P (3.45) 

Yüksek basınçlarda, adsorplanmış hacım basınçtan bağımsızdır; 

(3.46) 

Orta basınçlarda ise adsorpsiyon, basıncın sıfır ile bir arasındaki 

bir kuvvetiyle orantılıdır. ~ > n > 1 olmak koşuluyla; 

V = k.Pl/n 

olup Freudlich izoterm denklemidir. Denklemin doğrusal şekli, 

Log V = Log k + _l_ Log P 
n 

olup eğimden ve ordinatı kesim noktasından n ve k bulunabilir. 

Freudlich denklemi orta basınç aralığında kullanılır. 

3.16.4.2. LANGMUIR ADSORPSIYON İZOTERMİ 

(3.47) 

(3.48) 

I.Langmuir tarafından 1915 1de verilen ve kuramsal bir ba-

ğıntı olan izoterm denklemi ise her basınç aralığında kullanılabilir. 

Denklem Langmuir tarafından kinetik, Volmer tarafından termodinamik, 

Fowler tarafından da istatistik olarak türetilmiştir. 

I.Langmuir, bir gazın, bir katı yüzeyi tarafından adsorp-

siyonunun tek tabakadan öteye gidemiyeceğini öne sürmektedir. Adsorp-

siyonda birbirine ters iki etki tasarlanabilir; 

1) Gazın yüzeyde tutulması, 

2) Yüzeyde tutulan gaz moleküllerinin yüzeyden uzaklaşması. 

Bu iki olayın hızı eşit olduğunda adsorpsiyon dengesi kurulur. Yüze-

yin adsorplanan moleküllerle kaplanan kesri g ise 

Adsorpsiyon hızı 

Oesorpsiyon hızı 
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Denge durumunda : k 1 (1 - g) P = k 29 

BP 9=---
1 + BP 

(3.49) 

olur. Adsorplayıcının birim kütlesi başına adsorplanan gaz hacim; 

veya 

vm.B.P. 
V= Vm.Q = ---

1 + BP 

vm.B.P. 
x = xmg = ----

1 + BP 

(3.50) 

olarak bulunur. Düşük basınçlarda paydadaki BP terimi atılabilir ve 

denklem, 

(3.51) 

biçiminde yani Henry yasasına indirgenir. Yüksek basınçlarda ise pay

dadaki ııp terimi atılabilir ve denklem, 

(3.52) 

biçimine indirgenir. Bu durum adsotplayıcının tek tabaka ile örtül-

mesine karşılık olur. 

Langmuir denklemi orta basınçlarda doğrusal biçime dönüş

türülebilir. 

p 1 
= (3.53) 

P degerierine karşılık olan P/V degerieri grafi~e geçirilirse 

bir dogru elde edilir. Dogrunun egimi (1/Vm)•ye, kayması ise (1/Vm.B)•ye 

eşit olur. Bu iki değerden Vm ve B sabitleri bulunabilir. Vm sıcaklı

ga bağlı değildir. B ise sıcaklıgın bir fonksiyonudur. 
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Langmuir denklemindeki B sabitinin değeri büyükse, adsorpsi

yon düşük basınçlarda tamamlanır ve adsorpsiyon izotermi keskin bir 

köşe yapar. Vm büyükse adsorplayıcının adsorplama yeteneği büyüktür. 

Genel olarak adsorpsiyon ısısı büyükse B büyüktür ve adsorplayıcı ge

niş bir yüzey alanına sahipse Vm büyüktür. 

Benzer durumlar Freundlich izotermindeki k ve n sabitleri 

için de geçerlidir. Langmuir denklemindeki Vm sabiti k'ya, B ise 

n'ye karşılık olmaktadır. 

Langmuir izotermi, adsorpsiyonun kesin olarak tektabaka ol

duğu haller için geçerlidir. Yüksek basınç veya derişimlerde adsorp

siyon bir maksimuma erişmelidir. Halbuki Freundlich izoterm denklemi, 

adsorpsiyonun basınç veya derişimle sürekli olarak artması gereklili

ğini belirtir [84]. 

3.16.4.3. B.E.T. ADSORPSiYON İZOTERMİ 

Langmuir bağıntısı ancak bir molekül kalınlığındaki adsorp

siyona uygularabilir. Çok moleküllü adsorpsiyon Braunaer, Emmet, ve 

Teller tarafından verilmiş olan B.E.T. denklemi olarak anılan bağın

tıyla verilir. Bu bağıntı; 

(3.54) 

şeklinde verilir. Burada P
0 

adsorplananın deney sıcaklığındaki doy

gun buhar basıncını, vm. tek tabaka kapasitesini, c ise bir sabittir. 

Adsorpsiyon izotermleri literatürde bilinen örneklere göre 

S.D. Brunauer tarafından Şekil 3.19.'da görüldüğü gibi beş tür olarak 

sınıflandırılmıştır. 
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Tip I Tip 3 r;p 4 

---P 

Şekil 3.19.Beş Tür Adsorpsiyon izotermi 

3.16.5. ZEOLİTLERİN ADSORPSiYONUNA İZOTERM DENKLEMLERİNİN 

UYGULANMASI 

Standart izoterm denklemlerine ek olarak (Henry yasası, 

Langmuir denklemi, BET denklemi, Volmer izotermleri v.b.), zeolitle

rin adsorpsiyonu uygulanabilecek standart bir adsorpsiyon denklemi 

bulma çalışmaları yapılmıştır [37]. Bununla birlikte eldeki denklem

ler belli derecelere kadar zeolitlerin adsorpsiyonuna uygulanabilme

sine karşın, yeterli bir adsorpsiyon denklemi bulunmamaktadır. 

Langmuir denklemi açık yüzeylerdeki bir tabakaya uygulana

bilen denklemdir. Şekil 3.19.'daki Tip-I izotermi bu modele dayanmak

tadır. Zeolitlerin izotermleri Tip-I izotermlerine uyduğundan Langmuir 

denklemi bir dereceye kadar zeolitlere uygulanabilir. Tip-I izotermi

nin alışılagelmiş yorumunun aksine izotermdeki kırılma tek tabakanın 

tamamlanmasına ve mikro gözeneklerin doldurulduğunu gösterif [37]. 

Denklem 3.49.'da verilen Langmuir denkleminin zeolitler için uygunluğu

nu araştıralım. Langmuir modeli, adsorpsiyon potansiyelinin uniform 

olduğu varsayımına dayanır, heterojenlik yoktur. Bu ise zeolit-

lerin adsorpsiyonunun birçok durumu için doğru değildir. Denklem 

3.49.'da katıda adsorplanan gaz miktarı, basınç P olduğunda X olmak

tadır. Sabit sıcaklıkta B bir sabittir. Zeolitlerde tek tabaka kapa-
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sitesi veya boşlukların dalmasını gösteren nokta Xm ile verilir. Çok 

alçak basınçlarda B "l" ile karşılaştırıldığında ihmal edilir ve denk

lem daha basit bir şekle dönüşür. 

(3.55) 

Buda bize adsorpsiyonun basınçla ilgili olduğunu gösterir 

(Henry yasası). izoterm ise orijinden geçen bir doğru olmaktadır. 

Yüksek basınçlarda BP >> ı olduğundan denklem X = Xm olur. Bu ise 

izetermin alçak basınçta arttığını daha sonra yüksek basınçlarda ya

tay eksene paralel olduğunu gösterir. Langmuir denklemi yeniden dü-

zenlenirse, 

p 
(3.56) -= 

X 

P/x'in P'ye karşı grafiğe alınması, eğimi 1/Xm olan bir doğru vere

cektir. Diğer yöntem Langmuir katsayısı (B)'yi g olarak ifade edilen 

adsorpsiyona karşı oluşturmaktır; 

g 
B=--- (3.57) 

p (1-G) 

LogB'nin G'ya karşı grafiğe alınması bize bir doğr•J verecektir. 

Langmuir izotermlerini uygulayabildiğimize göre adsorpsiyon veya ör

tünmeye göre B sabiti değişmez. 

Klasik BET denklemi birçok adsorplayıcı adsorplanan siste

mine uygulanabilmesine karşın zeolitlere uygulanmaz. Temel olarak 

bu denklem çok tabaka için geliştirildiği için, tek tabaka için 

Langmuir denklemine indirgenir. 

Volmer denklemi, karşılıklı herhangi bir etkileşme olmadan 

denge durumunda gaz fazın iki boyutlu bir gaz olarak davrandığını 

ifade etmektedir. 
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Q 

1-Q 
] (3.58) 

Bu denklemi test etmek amacıyla sabit Q örtünme kesrine karşı Kv 

grafiğe geçirildiğinde bu ifadeninde bazı durumlarda uygun olmadığı 

görülmüştür. 

Diğer bir model, termodinamiğin uygulanmasından gelen bir 

denkleme dayanır. Bu denklem n gibi bir terim içerir. Bu terim ad-

sorpsiyon oluştuğunda zeolitin kimyasal potansiyelini düşmesini 

gösteren kuru zeolitlere uygulanan basıncı göstermektedir. Bu denklem 

n/CRT asmotik basınca bağlı olup; 

(3.59) 

şeklindedir. Burada C zeolitteki adsorplanın konsantrasyonudur. 

Polanyi potansiyel teorisi, adsorpsiyonu yorumlamak için 

geliştirilmiş ilk amprik teorilerden birisidir [86,87]. Bu teori 

boşlukları doldurma ve mikro gözenek adsorpsiyona uygulamak için 

M.M. Dubinun ve L.V. Radushkevlch tarafından değiştirilmiştir [88]. 

Polanyi teorisinde, karakteristik eğri, adsorpsiyon hacmi w'nin 

ve adsorpsiyon işi A'nın arasındaki ilişkiyi vermektedir. A işi; 

A RT 
Ps 

= (3.60) 
p 

ve 

~ 

w = aVA (3.61) 

dir. a; T sıcaklığında ve P basıncında adsorlanan miktarı (m mol/g), 

* . V , adsorlayıcının molar hacmi, Ps ise doygun buhar basıncıdır. Bu 

denklem; 

(3.62) 
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şeklindedir. Denklem 3.62. karbon gibi mikrogözenekli adsorplayıcı

lara uygulanabilir. Birçok durumlarda zeolitlerdede uygulama bulmuş

tur. T sıcaklıgında ve P basıncında, adsorplanan tarafından dolduru-

lan hacim w~ 

B p s 2 
w = w

0 
exp[- - (T Loge - ) J = aV 

a2 P 
(3.63) 

denklemiyle verilir. Burada w
0 

sabit olup por ve adsorpsiyon boşluğu

nun hacmini gösterir. B ise sabit olup sıcaklıktan bağımsız ve adsorp

layıcı gözenekli yapısının karakteristigidir. a sabiti "ilgi sabiti" 

dir. Kaynama noktasının altındaki sıcaklıklarda v* 'de sıvının molar 

hacmidir. 

Deneysel olarak, Denklem 3.63., 

Log w == Log w
0

- __ B __ (T Log P /P) 2 

2, 3oa2 
(3.64) 

şekline dönüşür. w
0 

ve B'yi elde etmek amacıyla denklem; 

Ps 2 
Log a == C - D (Log --) ( 3. 65) 

p 

p 
şeklinde ifade edilir. Loga, (Log _s )2 •e karşı oluşturulan eğri 

p 
bir doğrudur. Burada C ve D' n i n değeri; 

w o 
C= Log--

yx 
ve 0,434BT2 

D == --''---- (3.66) 

dir. A'nın w'ya karşı grafiği sıcaklıktan bağımsız bir eğri olmakta-

dır. 

Polanyi teorisini çeşitli zeolitlere uygulayan bir analatik 

yöntem J.L. Ginoux, J.C. Lang ve L. Bronnetain tarafından verilmiştir 

[88,89]. Fakat bazı sır.ırlamalarla Freudlich denklemi zeolitlerin 

adsorpsiyonuna uygulanabilir. 
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3.16.6. GERÇEK ADSORPSiYON İZOTERMLERİ 

Güneş enerjisi depolanmasında kullanılacak adsorplayıcıla

rın gerçek izotermleri ancak deney yoluyla bulunur. Ayrıca pratikte, 

doyma kesri Q yerine, adsorplayıcının belli bir denge durumuna karşı 

gelen adsorpsiyon dolma kapasitesi kullanılır. Adsorpsiyon doyma ka

pasitesi adsorbe edilen gazın kütlesinin adsorplayıcı kütlesine ora

nıdır ve X
0 

ile gösterilir. Güneş enerjisi bakımından değerlendiril

diğinde adsorplayıcıların adsorpsiyon izotermleri iki grupta topla-

nır [17,29]. 

Şekil 3.20.'de görülen 1 eğrisi silikajel ve bazı karbon

lar gibi adsorplayıcıların örnek izotermlerini gösterir. 2 eğrisi 

ise bazı sentetik zeolitlerin izoterm eğrilerini göstermektedir. 

o. ı PJp 
o 

Şekil 3.20.Adsorpsiyon izoterm~eri 

2 
1 

ı 

Adsorplayıcıların izotermleri adsorplayıcıların yapısına ve içindeki 

kılcal ağın çapına bağlı olmaktadır. Silikajel ve aktif kömür gibi 
o 

adsorplayıcıların gözenek boyutları 10 - 1000 A gibi çok geniş sı-

nırlar içinde değişmesine rağmen, zeolitlerin kristal yapısına bağlı 



- 102 -

o 
olarak 3- 10 A sınırları tek bir kanal çapı vardır. Şekil 3.20.'de 

görüldüğü gibi zeolitlerin düşük basınçlardaki adsorpsiyon doyma ka

pasitesi diğer adsorplayıcılara nazaran daha büyük olmaktadır. 

Ooymamış bir adsorplayıcının adsorpsiyon kapasitesinin birim 

zamandaki artma miktarına adsorpsiyon hızı, doymamış bir adsorplayıcı

nın belirli koşullarda doyma durumuna erişmesi için geçen zamana ad-. 

sorpsiyon süresi denir. 

3.16.7. ISLANMA ISISI 

Gazlardan arıtılmış bir katı bir sıvıya daldırıldığında açı

ğa çıkan ısıya ıııslanma ısısı 11 adı verilir[78,90,91,92J. Isianma ısı-

sı 6Hi sembolüyle gösterilir. Katının sıvıya daldırılması işlemi bir 

ekzotermik işlem olup 6Hi pozitif bir nicelik olarak ele alınabilir. 

Isianma ısısı 6Hi; 

(3.67) 

şeklinde ifade edilebilir. Burada; 

HSL : Adsorplanan sıvı bulunduran katının sıvıya daldırılması ile 

oluşan reaksiyonun entalpisi, 

HL Katı tarafından adsorplan sıvının entalpisi, 

H50 Vakumda gazlarından arıtılmış katının, diğer deyişle adsorplan

mış filim taşımayan katının sıvıya daldırılmasıyla oluşan reak-

siyonun entalpisi. 

Denklem 3.67. ideal bir denklem olup pratikte bu şartların sağlanması 

imkansızdır [90]. 

Islanma ısısı 6Hi ile, katı üzerindeki doymuş buharın adsorp

siyonu ile açığa çıkan integral adsorpsiyon ısısı 6Hint birbirleriyle 

bağlantılı ısılardır. 
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integral adsorpsiyon ısısı AHınt adsorplanmış gazdan arıtı

lan katının ı gramının doymuş buharla dengeye geldiğinde açığa çıkan 

ısı olarakda tanımlanır. Bu ısı pozitif olup, oluşan reaksiyon ekıo

termik (ısı veren) bir reaksiyondur. AHint ile AHi arasındaki ilişki 

Hess yasasının uygulanmasıyla bulunabilir. 

n mal buhar ve lgr katının birbirinden ayrı olduğu izoter-

mal bir işlem ele alalım. Bu katı buharın yoğunlaşmasıyla elde olunan 

bir sıvıya daldırılsın. Bu işlem iki farklı yoldan yürüyebilir; 

I. Yol; n mal buharın yoğunlaştığı ve ı gr katının bu yoğunlaşan sı

vıya daldırıldığı işlem olup, bu işlernde entalpi değişimi; 

AH = -nAH0 
- ~H. 

ı 

Burada ~H0 sıvının buharlaşma ısısıdır. 

(3.68) 

2. Yol; Katıyla, buhar arasındaki denge sağlanıncaya kadar n mal bu-

harın katıya gönderildiği işlemi ele alalım. n, mal subuharının 

katı tarafından adsorplandığındaki AH 1 entalpi değişimi; 

(3.69) 

olacaktır. (n - n1 ) mal subuharının yoğunlaşmasını ele alalım. Bu 

durumda entalpideki AH2 değişimi; 

(3.70) 

olur. Adsorbe filim taşıyan katının sıvıya daldırılmasıyla q• ısı

sı açığa çıkacaktır. Böylece H3 entalpi değişimi; 

(3.71) 

olacaktır. Her iki yol içinde AH entalpi değişimi aynı olacağından, 

AH = AHI + 8H2 + AH3 (3.72) 

-nAH0
- AHi = -AHint- (n-n 1)AH0

- q• 



- 104 -

!!.H. = o + q' (3.73) (!!.Hint - nıl!.H ) 
ı 

olur. Burada (!!.Hint - nll!.Ho) net integral adsorpsiyon ısısıdır. 

Genel olarak Q1
, l!.H1 ve l!.H2 ile karşılaştırıldıgında çok küçük 

olup sıfır olarak alınabilir [90]. Bu nedenle ısıanma ısısı, net 

integral adsorpsiyon ısısına eşit olarak düşünülebilir. Denklem 

3.73. biz~ net adsorpsiyon ısısını tayin için bir yöntem önermek-

tedir. Bölüm 3.12.2. 'de incelendiği gibi yükleme işlemi sonunda 

zeolit kolonlarda depolanan enerji net adsorpsiyon ısısı diğer 

ifadeyle ısıanma ısısı olmaktadır. 

ısıanma ısısının tayiniyle adsorpsiyon ısısıda tayin edile-

bilir [90]. Deneylerimizde bu ilkeden hareketle Integral adsorpsiyon 

tayin edilmiştir. 

3.16.8. ZEOLİTTE ADSORPLANAN GAZIN ETKILEŞME ENERJiSi 

Adsorpsiyonun düşük düzeylerinde, başlangıçtaki adsorpsi-

yon ısısı !!.H, etkileşme enerjisinin birkaç türüyle ilgili olmaktadır. 

Bu etkileşme enerjileri dispersiyon ve kısa mesafeli itme enerjileri, 

polarizasyon ve elektrostatik etkileşmelerinden geldiği sanılan di-

ğer enerjilerdir. Bu enerjilerin oluşumu zeolit içindeki yerel elektro-

statik alanlarda sürekli quadropol ve dipol momentlerin etkileşmesiyle 

oluşur. Bu etkileşmenin büyüklüğü l!.H'in büyüklüğü ile ilgilidir. 

Dispersiyon ve itme enerjileri AH içinde daima bulunan ener

jiler olup, adsorplayıcı ve adsorplananın karakterine bağlı olarak 

elektrostatik enerji terimide bulunur. 0°K de l!.H ifadesi; 

(3.74) 

Dispersiyon ve itme enerjileri; 
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0o = - A 

r6 
(3.75) 

0R = B 

rl2 
(3.76) 

ifadeleri ile verilir [37,78,83]. 

Burada A ve B sabitler olup r aralarındaki uzaklıktır. 

B1nin elde edilmesi yöntemleri R.M. Barrer ve R.M. Gibbons tarafın-

dan verilmiştir [94]. 

Polarizasyon terimi; 

(3.77) 
2 

ile verilir. Burada C yük, « polarizasyon sabiti ve F ise elektrik 

alandır. Elektrik alan dipol etkileşmesi; 

(3.78) 

ile oluşturulur. Burada ~ dipol momentidir. Bir tek katyon quadropol 

çifti için etkileşme enerjisi; 

CQ 2 0F = -- (3 Cos g- I) 
-ı.ı 

4r3 
(3.79) 

ile verilir. Burada C iyon üzerinde yük, G ise örneklerin merkezle

rinin arasındaki doğru ile quadropol ekseni arasındaki açıdır. 

0F-ı.ı niceliği quadropol düzenlenmesi ile değişir. g = 0 1da maksimum 

olup ifade; 

(3.80) 

şeklini alır. 
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Mineral T(°C) öH~ ( KJ/mo 1) 

Su 100 43,5 

Stilbit 100 49' 1 

Şabaz it 100 47,3 

Höylandit 100 48,5 

Kliniptilolit 100 48,2 

Eriyon it 100 48 .ı 

Morden it 100 48, ı 

Tablo 3.2.Bazı Doğal Zeolitlerin Dehidrasyon Isıları [52]. 

Deney sonuçları göstermiştir ki ardarda olan dehidrasyon 

adımlarında yüksek bir fark daima görülür [52]. Bu olay ise, yüksek 

sıcaklıklarda (aynı basınçta) çıkartılan suyun daha sıkı bağlı olması 

şeklinde yorumlanır. 

Zeolitlerde tutulan suyun her bir malünün gerçek hidrasyon 

ısısının şcıptanması sonucu elde edilen değerler l:IH~ ile uyuşum gös

ter~ektedir. Bu gözlemde, bize zeolitlerde tutulan suyun buharlaşma 

entalpisinden daha büyük olduğunu göstermektedir. önerilmiş olan es

ki varsayımlarda bu ısının yalnız suyun buharlaşmasından ileri gel

diği, örgü değişmeleri ve difuzyonun önemli olmadığı varsayımları 

ilgi görmüştür. Deney sonuçları tarafında da desteklendiği gibi gev

şek suyun buharlaşma entalpisi sudan daha büyüktür. Bu fark 4 KJ/mol 

civarında olup diğer faktörlerin bu entalpiye katkısıdır. Bu amaçla 

DSC, l:IH~'nın tayininde uygun görülür [95]. 

3 .16 .I 1. . ZEOL İTLERDE SU 

Zeolitlerde bulunan suyun entropi değerlerine göre L.P. Van 

Reeuwijk, zeolitlerde en az üç tür suyun bulunacağını belirtmiştir 

[52]. Bu değerler üç gruba ayrılır; 1) Kristal suyu veya düşük entro-
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pili su (30- 47 J/mol/deg). 2) Gevşek su (Loosely bound) veya yük

sek entropiye sahip su (58 - 63 J/mol/deg) ve, 3) Zeolitik su veya 

yüksek entropili su (58- 72 J/mol/deg). 

İlk kategoride yer alan değerler oldukça küçük değerler ol

duğundan OTA yöntemi bu durumda denge durumunun kurulamayışı nedeniy

le yetersiz kalmaktadır. Entropideki değişmeler, katyonlarla blokla

nan aralık ve kanalların yapısının daralmasıyla su moleküllerinin 

serbest hareket edemeyişlerinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyiş

le su moleküllerinin hareketleri tuzak ve engellerden dolayı engel

lenmektedir [52]. Şiddetli örgü değişmeleri ise böyle engeller mey

dana getirmezler. 58 - 72 J/mol/deg aralığında entropi değeri H2o 

moleküllerinin bozunum mertebesinde (69,8 J/mol/deg) olduğunu göste

rir. Halbuki 30-47 J/mol/deg aralık değerleri suyun katı hali olan 

buzun (273°K'de 38,1, 298°K'de 41.4 J/mol/deg) değerine yakındır. 

W.S. Fyfe, R.A. Robie ve D.R. Waldbaum tarafından yapılan çalışmalar

da bu değeri 44,8 J/mol/deg (-ıo cal/mol/deg) bulmuşlardır [96,97]. 

Gerçekten W.S. fyfe tarafından listelenen bazı 24 tuzun su dehidras

yonu her molü için entropi artım aralığıyla uyuşum içindedir. Bura

dan şu sonuç çıkarki zeolitlerde gevşek suyun yanında 11 kristal suıı 

ve 11 zeolitik su" geleneksel olarak silikat minerallerinde bulunduğu 

gibidir. Bundan ayrı olarak elde edilmiş sonuçlardan zeolitik suyun 

entropisinin suyun entropi değerinden büyük olmadığı E.AN-Zen tara

fından ileri sürülmüştür [98]. 

Zeolitik su ve kristal suyunun daha dar aralıkiarına düşen 

entropi değerlerinin kararlı oluşu bel i rtildiği gibi daha önc~_ki_ _ 

çalışmaları destekler ve entropi sapması örgü entropisinden dolayı 

dalgalanma göst€rmez. 

Zeolitin kristal yapısı ve entropi değeri arasında ilişki 
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bulunmaktadır. Genel bir kural olarak yoğunluğu fazla zeolitler 

(D > 2,15 olan zeolitler ) kristal suyunu, yoğunluğu daha düşük olan-

lar zeolitik su bulundururlar. Çeşitli zeolitlerin yapısal analiz 

sonuçlarından görülür ki düşük entropi (kristal suyu) genel olarak 

oyuklarda ve kanallarda sabit konumlara yerleşen katyonlarla koordi-

nasyonundan oluşurlar. Halbuki yüksek entropiye, özel sabit konumlara 

yerle şmeyen katyonlarla su moleküll erinin koordinasyonunun neden ol-

duğu söylenebilir [52] . 

Düşük entropili su durumunda, iskelet yapı sını n oksijenle

rine su ve katyonların bağlanması bir ön koşul olarakda gözükmez. 

örneğinhöylanditte, yalnı z katyonlar yapı iskeletine bağlı olup, su 

molekülleri katyanıara bağlıdır. Stilbitte ise bu durumun tersi ol 

maktadır. ca++ iyonları yalnız su moleküllerine bağlı olup, bu su mo -

lekülleride yap ıya bağlanmı~tır. 

Buz ve suyun yapılarının karşılaştırılması her ikisinin 

aynı yapıya sahip old uğu nu ve H2o su molekülünün diğer dört su male

külüyle tetı a hedral olarak koordine edildiğ ini gösterir. Suda bu ya-

pı sanki kristalmiş (pseudo crystal) gibi olup buzdan farklıdı r . Ay 

rıca suda hi drojen bağları kırıktır. Moleküller termal hareketleri 

nin bir sonucu olarak iç değişim yaparlar. Herhangi bir anda herbir 

su mol ekülüne bağlı olan diğer moleküllerin ortalama sayısı dörtten 

azdır. Suyun yüksek entropisi bu düzensizliğin bir sonucudur. 

Kristallerde H0 0 molekülleri tetrahedral yapıya doğru eği-
L 

lim gösterirler. Bu durum ya diğer H2o molekülleriyl e veya katyonlar 

ve çatı oksijenleri ile oluşur. Şekil 3.21. 'de bu mümkün düzenleme-

lerin bazıları şematik olarak gösterilmiştir . Bu dü zenlernelerin hep-

si zeol it yapılarında bulunmayabilir [52]. 
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V 
Şekil 3.2l.Zeolitlerdeki Suyun Durumunun Şematik Gösterimi 

~: iskelet Oksijenleri, (!):Katyonlar 

Düşük entropili durum, su moleküllerinin sabit konuma 

bağlı olmalarından dolayıdır ve ani bir atlama 11 jump-over 11 göster-

mez. Bu sabit durum su moleküllerinin katyanıara ve iskelet oksijen-

leriyle koordine edildiği durumdur. H2o moleküllerinin farklı yapı

ları yaklaşık aynı entropiyi gösterir. Bu da çok çeşitli şekillenme -

si olan buz ile de uyuşumludur. Burada, düşük entropiler aynı aralık -

ta bazı sapmalarla bi rlikte suyun entropisi olarak bulunur [52]. 

Yüksek entropinin oluşması, H2o moleküllerinde sabit konum 

görülmediğinde ve bağ ların kırılma olasılığı olduğunda yada dikkate 

değer bağ oluşmadığında görülür . Bu da bize böyle moleküllerin su mo

lekülleri ile koordine edilmediğini gösterir. Karşıt olarak katyonlar 

ve iskelet oksijenler i büyük koordinasyon sistemlerinde bulunabilir. 

Buz ve su gerçekte hidrojen ve oksijenin sürekli bağlı oldu-

ğu geniş sistemlerdir. Böyle bir sistem ise buz yapısından ziyade 

elektrolit çözeltiye benzer. 

Bağların orijinal dağılımı ve kuvvetler değiştiğinde 
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dehidrasyonda da durum kesin olarak değişir. Burada muhtemel bir du

rum, dehidrasyonda yapıda kalan artık su molekülleri, sabit konumla -

ra yerleşmek için artan bir istek gösterirler. Diğer muhtemel durum 

ise, Du suyun daha kuvvetle yapıya bağlanmasıdır. Bu durumlardan ilki 

doğru, ikinci durum ise yaklaşık olarak doğru olmaktadır. örneğin 

şabazitte bu durum gözlenmez. 

Gevşek suyun durumu aşağıdaki gibi açıklanabilir. Bu su 

genel olarak yapısında yerleşik su bulundurmayan zeolitler tarafından 

adsorb€ edilir. Bu da koordine edilecek su molekülleri için boşluk 

oldu~unu gösterir. Fakat suyun yerleşme ve yerleşmeme durumları ara 

sında küçük bir entalpi değişimi bulunur. Bu fark ise oda sıcaklı

ğında havanın nemi tarafından düzenlenir. Bu olay ortamdaki su male

külleriyle serbest bir değişmesi gösterir ve yüksek entropili bir 

durumdur. OTA'da bu durum düşük sıcaklık piki olarak görülür. 

( D 100 C'de PH 0 = 1 atm). 
2 

3.16.l2. HÖYLANDİT VE KLİNİPTİLOLİT 

Bu mineraller çok yakın yapısa l ili ş kili olmalarına karşın 

tamamen farklı termal özelliklere sahipti rler . Bu problemle ilgili 

bir tartışma uzun zamandır yapılmakta olup hala devam etmektedir [99] . 

Höyl anditler esas olarak iki değerlikli katyonla rı (Ca) 

ihtiva ederler, halbuki kliniptilolitler ise tek değerlikli katyon

ları içerirler (Na > K). Ayrıca klin iptilolit Si02 bakımından daha 

zengin olup ısıl olarak daha kararlıdır. Isıl kararlılığı Si02 
içermesinden ziyade katyonun tipine bağlı olduğu görülür, daha yüksek 

iyonikkatyon potansiyeli daha az kararlı mineralleri gösterir [52,99]. 

Eldeki sonuçlar höylanditte düşük entropili su, kliniptilo

litte ise yüksek entropili su olduğunu gösterir. Bu da iki değerli 
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katyonların yapıda sabit konumları işgal ettiği yerlere tek değe rli 

iyonların yerleştiğini gösterir. Höylanditte detaylı yapı analizi 

yapılmasına karşı, kliniptilolitlerde henü z yapı analizi yapılmamış 

tır [100]. 

Literatü:rde genel olarak zeo litlerin yapılarındaki su si li 

kat minerallerindeki gibi H2o- ve H2o+ olarak hidroskopik ve kristal 

suyu gibi ver ilir . Ha lbuki zeo litl erde bulunan suyun durumu s ilikat 

lardan fark lılıkla r gösterir. Çalışmada literatürdeki geleneksel an

lamda toplam su tayin i yapılmış ve bu değer kullanılmıştır . 
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4. DENEYSEL YÖNTEMLER 

Güne ş enerjisinin doğal zeolitlere depolanması araştırma

sında yaptığımız deneyler başlıca iki ana bölümde toplanmıştır. Bu 

bölümler ; 

Zeolitik tüfün güneş enerjisini depolayabilirliğinin saptanması, 

2 - Adsorbent yatak olarak zeolitik tüfü kullanarak kurulan sistemin 

ısıtma ve serinietme amaçları için kullanılabilirliğinin araştı

rılması. 

4.1. ZEOLiTiK TÜFLER üZERiNDEKi ÖLÇÜMLER 

Bu bölümde Hacettepe ünivers itesi Yer Bilimleri Fakültes i 

ve Et ibank Bigadiç Madenieri işletmes i Müessesesi 'nden sağlanan 

Kliniptilolit içeren tüflerin enerji depolam~ özelliğinin sa pta nma 

s ı deneyl eri yapılmı ştır . Bu deneyl er; 

- Kimyasal Anali z, 

2- Yoğunluk Tayini, 

3- Şişme Deneyi, 

4- PH Deneyleri , 

5- Isıanma Isısı Tayini, 

6 - Elek Anali zi, 

7 - Infrared Spektrumu -(IR.) 

8- Porozite Tayini, 
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9 - Isıl Analiz Deneyleri, 

10- Isı iletkenlik Katsayısı Tayini, 

ll - Isınma ısısı Tayini, 

12 - Katyon DeQişim Kapasites i Tayini, 

1 3 - İ n c e K e s i t , 

14 - Desorpsiyon Deneyi, 

15 - Zamana Karşı Desorpsiyon Deneyleri, 

16 - Parçacık Boyutuna Karşı Desorpsiyon Deneyleri, 

17 - Nemlendirme (Sorpsiyon) Deneyleri, 

18- Zamana Karşı Su Ad sorplama Kapasitesi Tayini, 

19 - Parçacık Boyutuna Karşı Su Adsorplama Kapasitesi Tayini, 

20- Subuhar Ba s ıncına Karş ı Adsorplanan Su Miktarının Tayini, 

21 - Basınca Karşı Su Adsorp lama Kapasitesi Tayini, 

4. ı . ı . KİMYASAL ANALİZ 

Bigadiç yöresi zeolit lerinin kimyasal ana li zi gravi metrik 

olarak tayin edilmiştir [101 ,102] . Zeolitit tüfün Kimyasal anali zin 

de Si02, Al 2o3, Ti02, Fe2o3, MgO, CaO, Na 2o, K2o ve H2o+- yü zde ola

rak belirlenerek numunenin kimyasal formülü oluşturulmuştur. Anali z

de Na ve K tayinleri flamefot ometre yardımıyla saptanmıştır. 

4. 1.2. YOGUNLUK TAYİNİ 

Zeolitik tüflerin yoQunluQunun tayini piknametre yöntemiy

le yapılmı ştır. Bu yöntemde maddenin iyi ısıanmasını saQlıyan ve ha 

va kabarcıkların tutulmasına enge l olan petrol eteri veya t oluen 

kullanılır [102,103] . YoQunl ug u saptanacak numune toz haline geti-
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rildikten sonra l50°C'de 16 saat süreyle ısıtılır. Kurutulmuş örnek 

ler 100 cm3 '1ük piknametre içine konularak toluenle veya petrol ete-

riyle piknomet renin işaret çizgisine kadar tamamlanarak, 

a : Pi knometrenin kütlesi, 

c: Zeolit numunesinin kütl es i, 

d: Saf sıvının yogunluQu, 

e: {Piknometre + Zeolit +Sıvı ) kütlesi, 

ı oo - e- (a+c) Numune hacm i, 
d 

olmak üze re; 

Numune yoQunluQu (p ) = ____ c ___ _ 
P e - { a+c ) 

ı 00 - ----'---'-
( 4 . ı ) 

d 

ifadesiyle hesap lanır . 

4 .1.3. ŞİŞME DENEYİ 

Ba z ı s ilikat minera ll eri örneg in bentonitler 20 katı kadar 

ş i şme cze lli Qi gösterir ler. 

Şişme deneyinde, bir mezüre 1 cm3 hacmi nde toz halinde 

numune konur. Bu numune daha sonra temiz bir kağıt üzer ine boşalt ı -

lır . Mezüre bi r miktar su üze rinede numune dökü lür. Uzerine bir mik-

tar daha su konularak ça lkalanır . Daha sonra bel irli bir hacme kadar 

su konularak bir gün bek letilir . Ş i ş mi ş hacmin kuru hacme oranı şiş

me derecesini verecektir [103]. 

4.1.4. P. H. DENEYLERİ 

Toz haline getirilen zeo lit örneklerinin 2/5, 1/5 , 1/10 

oranlarında sulu çözeltilerini n PH -metre ile PH'ları tayin edilir. 
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Bu deney, yapıda alkali ve toprak alkali iyonların varlığının saptan-

ması ve numunenin standartlaştırılması açısından önemli olmaktadır . 

PH-metre olarak deneyde, Orion Research Model 7011A kullanılmıştır . 

4. 1.5 . ISLANMA ISISI TAYiNi 

Zeolit numunelerinin ısıanma ısıları Janert yöntemiyle ya -

pılmıştır. Bu yöntemde bir cam tüp içine belirli sıcaklıklarda kuru 

tulan tartımı 7,5 gr kadar zeo lit numunesi konur. Ayrıca Dewar kabı-

na 75 ml ka dar su konulup kar ışt ırılırken Beckman termometresi yar-

dımıyla "ön peryot " s ıcaklıkl a rı okunur . Daha sonra zeolit numunesi 

Dewar kabına boşaltılır ve "son peryot" sıcaklıkları okunur . Çi zilen 

grafikten, ısıanma ısısının neden olduğu sıcaklık yükselmesi belir -

lenir. Kalarimetre sabiti sodyum karbonatın çözünme ısısı yardımıyla 

bulunur [104] . 

Kalarimetre sabitini belirlemek için bir porse len tabakta 

8,5 gr kadar NaHC03 ısıtıl a rak susuz Na 2co3 elde olunur . Elde olunan 

Na 2co3 bir cam tüpe konur . Naco3•ün kristal dönüşüml e rinin olmadığı 

bir s ı cckl ıkta ça lı şmak için Dewar kabına 45°C civarında 75 ml su 

kon ur . ön p2ryot sıcak l ı kl ar ı okunur . Çizilen grafikten sıcak lık 

yükse lmes i belirlenir. Katı Na 2co3•ün oda sıcaklığı ile Dewar kabın

daki suyun s ı cakl ı ğı arasındaki orta lama özgül ı s ısı 0,25 ca l/gr°C ' dır . 

Deneyde kullanılan ölçül ere göre, Na 2co3(k)+83H2o ~ Na2co3(83H20) 

reaksiyon entalpisi ~H = -6900 cal/mol 'dür . 

Is ianma ı s ısının tayini için önerilen bazı kalorimetreler 

çe ş itli y ayınlarda yer almıştır [78,90 ] . 

4.1.6 . ELEK ANALİZİ 

Elek anali zleri yardımıyla çeşitli boyutlardaki tanecik ka -

rı ş ımlarının özgül yüzey alanları belirlenebilir . Elek sistemi, daha 
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büyük delikli elek üste gelecek şekilde çeşitli aralıktaki eleklerin 

üstüste gelmesinden oluşur. Kırılan numune üstten dökülerek, mekanik 

bir titreştirici yardımıyla bu sistem bir süre titreştirilir. Sonunda 

parçacıklar tanecik boyutlarına göre eleklerde tutulurlar. Herbir elek 

üzerindeki yüzde madde miktarının elek aralıki arı na karşı grafiğe ge -

çirilmesiyle ayrımsal (diferansiyel) elekanal izi eğrisi elde edilir. 

Herhangi bir elek ve onun üzerindeki tüm eleklerde tutulan madde yüz

desinin, o e l eğin delik aralığına karşı grafiğe geçirilmesiyle de top -

lamsal (kümülatif) elek analizi eğrisi elde ed i lir. Toplamsal Analiz, 

Ayrımsal Analize oranla daha duyarlı sonuçlar vermektedir. 

Parçacıkların küp veya küre olmaları durumunda tanecikler 

için (Yüzey/Hacim) oranı (6/D) 1ye eşittir. Bur.ada D, tanecik boyutu 

olmaktadır. öte yandan hacim, kütlenin yoğunluğa oranı (m/p) biçimin-

de tanımlandığından, 

Yüzey 6m (4 .2) 
pO 

olur . Ayrım s al e lekanali zi için özgül yüzey alanı; 

(4 .3) 

bağıntısıyl a verilir. Burada ~0n, herhangi bir elek ile onun üzerin 

de tu t ulan yüzde miktar, ön ise herhangi bir e1ek ile onun üzerinde 

bulunan deliğin delik açıklıklarının ortalamas idır. Toplamsal elek 

analizinde özgül yüzey alanı için, 

6 n 
ST= -:E 

p o 

6 
s = 

ı 

) 
p o 

(4 .4 ) 



- ı 18 -

bağıntıları kullanılır. Burada On herhangi bir eleğin delik açıklığı, 

( -6--) herhangi bir elek ile onun üzerindeki eleğin delik açıklık
n 

larının terslerinin ortalaması, 0n ise herhangi bir elek ile onun 

üze rindeki tüm eleklerde tutulan yüzde miktarıdır . Denklem 4.3. 1den 

aritmetik i ş lemlerle, Denklem 4.4. 1den ise grafik integrasyonuyla 

özgül yü zey alanı bulunur [85,105]. 

Zeolit numunelerinin çenel i kırma işlemi sonucu numune 

+9,52, -9,52+4,76, -4,76+2,5, -2,5+1,6, - 1,6+0,59, -0,59 mm 1 lik e lek-

lerden geçirilerek numuneni n top l am ve ayrımsal dış yü zey alanları 

tayin edilmiştir. 

4.1.7. IR . SPEKTRUMU 

Bir sistem titreşiyorken dipol moment deği ş imine uğruyorsa, 

aynı enerjideki (buna bağlı olarak aynı frekanstaki) diğe r bir titre-

şi m kaynağından gelen enerjileri maks imu iT şekil de soğ urur . Bu ilke, 

kırmızı ötesi spektrometresini n işleme prensibi olmaktadır. Kırmızı 

ötesi bölge dalga boyu y, 2 - 25~m arasında ol up bu bölgede mol ekü-

lün hareket türü titreşim, kı z ıl öt es i bölge ise dalga boyu 25 -

5a\m arasında olup, hareket türü dönme olmakt adır. Bu ifadelerden 

görüleceği gibi mol ekü l veya molekül içindeki fonksiyonel atom grup -

ları, içerisinden geçen kırmızı ötesi ışınlardan kendi freka n s larına 

uyan tek dalga boylu ışınları soğurur. Bunun so nu cu olarak nurnuneye 

gelen ışının demeti ile numuneden geçen ı ş ının demetinin ş iddeti dal 

ga u z unlukl arı na göre farklılaşır. 

IR. spektrometresinde genellikle kullanılan Nerst ışınım 

kaynağından elde edilen kızıl ötesi ışınlar özel aynalar yardımıyla 

yansıtılarak numune ve referans hü crelerinden geçirildikten sonra 

monokramotörde dalga boylarına göre ayrılır ve dedektördeki termopil

ler üze rine düşürülür . Herhangi bir dalga u z unluğundaki ışın, numunede 
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soğurulmuyorsa numuneden geçen o dalga boyundaki ışın ile referans 

hücresinden geçen ışınım şiddeti aynıdır. Bu durumda termopillerdeki 

akım birbirine eşittir. Bu akımlar yükselteçten geçirilerek kaydedi 

ciye geldiği zaman düzgü n sinyaller elde edilir . Numunede sağurulan 

bir dalga uzunluğuna gelindiği zaman numuneden geçen ışınım şiddeti 

ve bağlı olarak oo enerjisi referans hü cres i nden geçeninkine kıya s la 

dah a azalmış olacağından termopillerde meyd ana gelen akımlar birbi 

rinden fa rklı olacaktır. Bu durumda kaydedicide yük sek li ği iki ı ş ın 

arasındaki enerji farkına bağl ı bir pik olu~acaktı r . Dedektör il e 

kaydedici arasındaki kısma kon ulmu ş özel bir düzenek yardımıyla re

f era ns hücresi nden gel en ı ş ınım enerjisi azaltılır ve bu enerji nu 

muneden geçen ı ş ınım enerjisi ne eşit olduğu anda sinyal söner, yani 

kaydedicide bir pik çi z mi ş olan kalem başlangıç çizgisi ne gelir . Bu 

şekilde dalga boyuna göre geç irgenliğin yada sağ urmanın değ i şmes i, 

grafik kağıdı üzerine çizilerek değişik dalga u zunluklarınd a farklı 

pikler elde edilir. 650 cm-ı il e 4000 c m - ı dalga sayı sı arasında 

elde edi len grafik lere kırmızı ötesi spektrumu veya kısa ca spektrum 

denilir [ 106,107, 108] . 

Kat ı numunelerin çözünmesi güç olanlarının spektrumları nın 

alınmasında Mull tekni ğ i veya disk tekniği kullanılır. Mull tekniğin

de 2 veya 3 mg katı numune agat havanda veya titreş imli bilyalı de

ğirmende iyice toz haline get irildikten sonra l-2 damla nujol ile ka 

rı şt ırılara k homogen bir ma cun haline getirilir. Bu ma cun özel yuvar 

lak Null yada di ğer pencere li hücre üze rinde ince film halinde yayı

lır. Verilen katı numunen i n nujol tekniği ile spektrumu alınır. Bazen 

numune pikleri kulla nı lan sıvıları n pikleri ile karışıyorsa bu durumda 

katı numuneyi alka li halojenür diski içir.de dağıtma prensibine dayanan 

bir teknik uygu l anır. Genel likl e dağıtıcı toz olarakda KCl, KBr, v.b. 
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kullanılır. Bu teknikte 0,5 - 2 mg numune iyice toz haline getiril

dikten sonra 100 - 200 mg kuru halojenur ile karıştırılır. Bu karı-

şım alt kısmında özel platin di sk bulunan silindir içerisine konula

rak öze l preste 15 - 30 ton/inç 2' lik basınç ile vakumda sıkıştırılır. 

Böylece numunenin"Disk Tekniği"ad ı verilen bu yöntemle spektrumu 

a lınır . 

4 . ı .8. POROZİTE TAYİNİ 

Bir kayaç parçasının topl am hacmi Vg, kendisini oluşturan 

katı maddelerin hacmi Vf ile, içindek i bo ş lukların veya di ğer bir 

deyi ş l e porların hacmi Vp'den ibarett ir . 

(4 . 5) 

gözenek lik (porozite ) E , por hacminin toplam hacime oranı olarak ta -

nımlanır ve, 

(4.6) 

eşit l iği il e be lirlenir . 

Kayaçıarın tanımlanmasına yarayan porozite kavramı yanında , 

bağıl por hacmi E k avramıda kull anılır; 

bu iki büyüklük arasında aşağıdaki bağıntı vardır ; 

E =: 
E 

l+E 
E = _ E_ 

1- E 

(4. 7) 

(4 .8 ) 

p kayacı oluşturan katı maddelerin, p 'de porları hava ile dolu ka-
P g 

yacın yoğunluğu olduğuna göre (hava yoğunluğu önemsenmeyecek olursa) 

E = -~ 
p 

p 

E = PP_ - 1 
Pg 

(4.9) 
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eşitlikleri yazılabilir. 

Bu şekilde tanımlanmış olan porozite € ve bağıl por hacmi 

E kayacın bütün boşluklarını kapsadığından adına total porozite deni

lir . Bunun dışında kayacın , faydalı poroziteside denilen efektif 

porozitesite vard ır ve bu, total poroziteden küçük olup yalnı z bir-

birine bağlı olan porları kapsar. Bağlanmamış mineral taneciklerin

den meydana ge lmi ş yeni bir sedimanda total ve efektif poroziteler 

heme n hemen aynıdır. Sıkılaşmış sedimanter kayaçıarda efekti f poro -

zite total poroziteden daha küçük olabilir ve bu sıkılaşma olayı sı

rasında kayaç içerisinde her yöne kapalı boşluk la rın oluşumuna bağ-

lıdır [109]. Toplam porozite yüzde olarak, 

Db (p - Db) 
e:= 100[1 - (-- )] =100 [ p J ( 4 .ı o) 

bağıntısıyla verilir . Burada pp katı kısmın yoğunluğu olup Dbıde 

özel olarak yığın yoğunluğu (bulk density) adını alır. Katı kısmın 

yoğunluğunun bulunması Bölüm l.l.'de belirtilmişti. Yığın yoğunl u 

ğu ı;un bulunmasında çeşitli yöntemler kullanılır . Bu yön teml e ı -den bi -

rislde Kabuk (claud} yöntemidir. Kabuk yönteminde hacim .numunenin 

önce havada tartılması ve sonra su tarafından ı sıat ılmayan örnekle 

kaplanması ve tekrar yoğunluğu bilinen bir sıvıya daldırılmasıyla 

Archimedes prensi bi kullanılarak bulunur [110] . 

Kabuk yönteminde yığın yoğunluğu tayin edilecek numure tel 

bir sepet içine ~erleştirilir. Tel sepet içine yerleştirilen numune 

havada tartılır ve 50 - 60°C'de erimiş halde bulunan parafin içine 

daldırılır. Parafinin katılaşmasından sonra parafin madde ve tel 

sepet birlikte tartılır. Havada yapılan bu tartma işleminden sonra 

parafin kaplı numunenin su içine daldırılarak tartılır. Bu arada tel 

sepetin suda ve hava da tartımı yapılır. Parafinli kabuk kırılarak 
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numune çıkartılır ve 105°C 1de kurutulma işleminden önce ve sonra nu

mune tart ılır. 

mads: Kuru numunenin kütlesi, 

m sa 
mads = -----

1 + P/100 
(4 . 11) 

ifadesiyle bulunur . Burada P numunedeki su yüzdesi, msa havada , numu 

nenin kütlesi olmak üzere yığın yoğunluğu, 

(4 . 12) 

ile verilir . Burada; 

dw Deneyin yapıldığı su sıcaklığında suyun yoğunluğu, 

mads Numunenin kuru kütlesi, 

mspw Su içinde parafin +numune kütlesi, 

mpa Havada parafin örtünün kütlesi, 

dp Parafin yoğunluğu (y aklaşık 0,9)dur. 

4.1.9. ISIL ANALİZ DENEYLER İ 

Termograv imetrik analiz (TGA) işleminde numune ı s ıtılırke n 

s ıcaklı ğa veya zamana karşı azalan ağırlıklar grafiğe geçirilir. Bu 

tartımlar bir terazi yardımıyla yapılır . Bunun türev eğ ri si olan 

diferan siyel termogravimetrik analizde (DTG) ise s ı ca klı ğa veya za

mana kar şı ağırlık kaybı hı z ları grafiğe geçirilir. Ağırlık azalma

sında kullanılan terazi tek kefe li, iki kefeli, yaylı, burulmalı veya 

manyetik olabilir. Eğrilerin zamana karşı çizilebilmesi için sıcaklık 

ya sabit bir hızda artma sağlayacak şekilde programlanmış olmalı yada 

sıcaklık zaman bağıntısını çizmek üzere kaydediciye ikinci bir kalem 

yerleştiri lmi ş olmalıdır. Bazı aygıtlarda normal eğri ile türev eğri

si eş-anlı olarak çizilebilmektedir. DTG eğrisini n pik alanı ağırlık-
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taki azalma ile orant ı lıdır [111,112]. 

Diferansiyel termal analizde (OTA) , numune kapları seramik 

veya metalden yapılmı ştı r. Ucuzluğu ve koro zyo na daya nıklılığı açısın

dan seramik kaplar daha uygundur . Fakat ısıl iletkenliğ i metal kaplar 

dan daha düşüktür. Metal kaplar i se genellikle platinden yapılır . Kul

lanılan ısıl çift ler bakır-ko n santan ) , (kromel -a lume l) ve (nikel -ni

kelkrom) gibi metallerle, soy metal çift ler i olarakda (platin -platin 

radyum) kullanılır. Alınan miktarı, tanecik büyüklüğü ve ısıtma hı zı 

pik şek lini ve a l a nı etki ler. Kural olarak 0,1 - 1,0 gr arasında, çok 

ince tanecikli (60 mesh ASTM veya 0,25 mm 1den ince) örnek, 20°C/dak 

hızla ı s ıtılmalıdır . Daha dü şük ı sıtma hı zlar ında yayvan pikler elde 

edilir. İnert madde olarak doğrudan doğruya a-alumina veya l000°C 1 de 

kızdırılmış saf kaolin kullanılır. OTA-eğrisindeki pik alanları tep

kime ısısıyla, dolayı sı yla da madde miktarı yl a orant ılıdır. Kalemin 

temel çizg iden (ba se- l ine) uzakl ı ğı (cal /sn ) olarak açığa ç ıkan veya 

sağ urul a n enerji hı zı yla, pik a l a nı ise (kalor i) olarak toplam tepkime 

ısısıyla orantılıdır . Ku llanıl a n grafik kağıdının ala nı önceden dönü 

ş üm enerjisi bilinen madde ile ayarlanır [113] . 

OTA yöntemi nde tepkime sıc aklıkları ve i şa retleri hakkında 

ni tel bilgiler edini lmes ine karşın, ni cel bil giler elde olu nması güç 

tür. Bu güçlük örnek ile karşılaştırma maddesinin özgül ısı ve ı s ı 

i l etke nli ğin in farklı oluşlarından ileri ge lir . Bunu önlemek için 

OTA aygıtı ndaki numune hü cresi diferansiyel kalorimetreye dönü ştürü 

lür . Bunlardan en yaygını Differenti al Scanning Calorimeter (DSC) 

olup, izoterm bir kalor imetredir . Bu aygıtta numune ve kar ş ılaştırma 

maddesi hücreleri kendi dirençli ı s ıtıcılarıyla ısıtılır . Diferansi 

yel ısıl çift gerilimi kayded2rken bir denetim devresi, bu iki hücre

den daha soğuk alanına, her ikisinin sıcaklıkları eşit olana dek 
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elektrik gUc U saQlar. İkinci bir denetim devresi ise karşılaştırma 

maddesinin sıcaklıQını zamanla çi zgisel olarak arttırmak üzere elekt

rik gUcü ver ir. Elde edilen eğri yaygın DTA 1ya benzer, fakat bu du -

rumda pik alanı ısı alan bir tepk ime için nurnuneye verilen, ı s ı veren 

bir tepki me içinse açıQa ç ık an ısıya eşit miktarda, k arşı l aştırma mad 

desine ver ilen ısının bir ölçüsüd ür . Bu durumda özgül ısı, ısı ilet-

kenliQi v.b. et~en l eri n etk isi ortadan kalkmış olur [lll]. Tarama 

(sca nning} sözc üğü numune ve ka rşılaştırma maddesinin sıca klı Qı nın 

z amanın belli bir fo nksiyonu olarak deQiştirilmesi anlamındadır. 

OSC -eQrisinde kalemi n t emel çizgiden olan s ı cak lı Q ı (cal/sn) 

olarak enerji hı zına, pik al a nı ise enerji miktarına eşittir. 

DTA -eQri leri litera t ürde verilmi şt ir. Fakat standart bir 

OTA yöntemi olmadı Qı ndan , eQrinin şekli uygulanan yöntem ve aygıta 

baQlı olarak deQişir. Bu nede nle her anali zc i, sta ndart eQri leri ken 

di ha zır l ama lıdır [114]. 

Is ıl analiz deneyl er i M.T.A. Gene l ~üdürlğü Teknoloji Dai 

re s i Endü str iyel Hammadde ler Seramik Servisi Labora tuv ar ınd a yapı l 

mı şt ır. Isıl ana li zler "Netzsc h-Geratebau GmbH" c i ha z ıyla y ap ılmı şt ır . 

Aygıt mag netik terazili ol up ısı l -çift ise (Pt ) - (Pt- %10 Rh) dur. 

Bu cihazda TGA, OTA ve DTG ayn ı eğr ileri aynı anda çizilebilir. Ayrıca, 

s ıc a klık -zama n eQriside (T -eğr isi) aynı anda çizilebilmektedir. 

4. 1 . lO . IS I İL ETKENLİK KATSAYISI TAYİNİ 

Isı il etkenli ği, homogen bir malzeme için, dengeye ula şmı ş 

şartlar a lt ında, iki yü zey sıcak lıkları arasındaki fark 1°C olduQu 

zaman, birim zamanda (l saat ), birim alan (m2) ve bu alana dik yönde

ki birim kalınlıktan (l m) geçen ısı miktarı olarak tanıml a nır. I s ı 

il etkenli ğ i, mal zemenin ci nsine, yığın yoQunluğuna, porozite, nem mik -
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tarına, sıcaklığa v.b. faktörlere göre değişir. Isı iletkenliği A 

ile gösterilir ve birimi Kcal/m.h.°C 1dir. 

Zeolit içeren numunelerin ısı iletkenlik katsayı tayini 

TS-388 1e göre imar ve İskan Bakanlığı Yapı Dairesi Araştırma Merkezi 

Laboratuvarında"Karl Wei ss Giessen model" ısı iletkenlik test ciha z ıy 

la yapılmı ş tır . Bu ciha z, O,OlO - 1,7 Kcal/m .h.°C aralığında çe ş itli 

yapı mal zeme lerinin ısı iletkenlik katsayılarının tayininde kulla -

nılır [115] . 

Cihaz ısı iletkenliği tayin için tek nurnuneli olup ma sa ti -

pidir. Ya pılan deneyde ısı iletkenlik katsayısı A, 

Q.d 
A = -----

aZ(tl - t 2 ) 

ifadesi yle bulunur . Burada; 

A = Isı iletkenlik katsayısı Kc al ---- ) , o m.h. C 

Q = Geçen t opl am ısı miktarı (Kcal), 

d = Mal zeme k a lınlığı (m), 

z I s ı n ın a kı ş süresi (h), 

t
1
= Sı c ak yüzeyin s ıc a klığı (°C) , 

t 2 Soğuk yü zeyin s ı c aklığı (°C) 

olmaktadır [116] . 

4.1.11. ISI KAPASİTESİ VE ÖZGÜL ISI 

(4.13) 

Bir sisteminT Kelvin sıcaklığında ısı kapasitesi, oT~ O 

iken, ~ oranının limit değeridir. Burada oQ, sistemde T den 
oT 

T + oT sıcaklık artışını sağlamak için sisteme verilen ısıdır. Termo-

dinamik uygulamalarda iki tip ısı kapasitesi bulunur. Bunlardan bir 
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tanesi sabit hacimdeki ısı kapasitesi Cv olup, 

(4 .14) 

denklemiyle verilir . Burada U sistemi n toplam enerjisidir. U bazen 

iç enerji olarakda adlandırılır . Topl am U enerjisi Q ısısıyla 

Q = ~U+ W ifadesi bağ lıdır . Burada W, sistem tarafınd a n yap ılan 

iştir. İş ifadesi sab i t basıneta geni ş leme ve daralma i şi olarak 

ifade edilir . Di ğer bir deyişle iş W= P~V olup ~V s istemin hacmin 

deki değişmedir. Sabit basınçta sistemin entalpisi veya ısı kapsamı 

U + PV şe klinde olup, sa bit basınçta bi r sistemin ı s ı kapa s ites i, 

C = [ö(U + PV)/öTJ = (~) 
p p 6T p 

(4 . 15 ) 

olarak ifade edilir. 

Tanımlanan ı s ı kapasitesi g en i ş bir öze llik olduğundan sis

temdeki madde miktar ıyl a değ i ş ir . Isı kapasites i numunen in bir im küt-

les i bazında ifade edildiği nde, s i stemi n büyüklüğünden bağı ~s ız ol an 

bir kesif ö ze lliğ i olacaktır. Isı kapas i tes i bu anlamda "ö zg ül ısı" 

adını alır. Eğer birim ölçü olarak birim kütle yerini mol alınırsa 

ifade 11molar ı sı " olarak ifade edi lir . 

Depolama i ş lemlerinde, sabit basınçta özgül ısı ifadesi 

daha uygun olur. Çünkü böyle veri lerden entropi, enta lpi ve se rbest 

enerji yi hesaplamak mümkündür. 

Sabi t ba sı nçta ısı kapa sites i kalorimetreyle çeşitli bir 

çok amaçlar için uygun doğrulukla ölçüle bilir. Burada kullanılan 

ifade, 

(4 . 16) 
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olur. Cp'nin T'ye karşı eğrisi T1 ve T2 arasında yaklaşık doğrusal T T 
olursa ve ~T oldukça küçük olduğunda ep= Cp 'ye ı; 2 sıcaklığında 

yaklaşık olarak eşittir. Bu yaklaşıklık, T2-T1, 5°C'yi aşmadığı du

rumlarda önemli bir hataya neden olmadan yapılabilir [117,118]. 

özgül ısı tayininde kullanılan sistem Dewar kabı, karıştı

rıcı ve O.l°C duyarlıklı termometreden oluşmuştur. Yada bu amaçla 

kullanılan ticari bir kalarimetre kullanılabilir. Miktarı belli olan 

numune kalorimetreye doldurulur. Ayrıca sisteme belli miktarda 

su katıldıktan sonra ısıl denge oluşturuluncaya kadar numune su 

karışımı karıştırılır. Sistem dengeye ulaştığında denge sıcaklığı 

kaydedilir. Sisteme son sıcaklıktan 5°C'den fazla olmayan bir sıcak-

lıkta belli miktarda su ilave edilir. Kalorimetrenin son ve başlangıç 

sıcaklıkları arasındaki Tc farkından numunenin ep ısı kapasitesi 

elde edilir. Ta ilave edilen suyun sıcaklığı, Cc kalorimetrenin su 

cinsinden değeri, Ms numunenin kütlesi, Mc kalorimetrede başlangıç

taki suyun kütlesi ve Ma ilave edilen suyun kütlesi olsun. önce likle 

kalorimetrenin, karıştırıcı ve termemetrenin su cinsinden değeri ve 

ısı kapasitesinin tayini gerekir. Bu amaçla miktarı belli olan su 

içinde bulunan kalorimetrenin ilk sıcaklığı kaydedilir. Daha sonra 

kalorimetrede bulunan sudan daha yüksek sıcaklıkta belli miktarda 

su ilave ederek ve son sıcaklığın saptanmasıyla, 

(4.17) 

bağıntısıyla kalorimetrenin su cinsinden değeri bulunur. Burada Mwc 

ve Mwa sırasıyla başlangıçta kalorimetredeki suyun ve ilave edilen 

suyun kütlesidir. Cw ise ilgili sıcaklıkta suyun özgül ısısıdır. öTa 

ve öTe ise ilave edilen suyun ve kalorimetredeki suyun sıcaklığındaki 

değişmedir. Böylece kalorimetrenin ısı kapasitesi cal/gr°C cinsinden 
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bulunur. Cc, deney sıcaklık aralı~ının üzerinde kalorimetrenin orta 

lama ısı kapasitesidir. Kalorimetrenin ısı kapasitesi bilindiğinde 

numunenin ortalama özgü l ısısı (cal/gr°C), 

(4 . 18) 

ifa desiyle bulunur. Burada Ms numunenin kütlesi olmaktadır . 

Bu deneyde, ka lorimet renin ısıl kayıplarını ve karı şt ırmayla 

sisteme soku lan ısının yok edilme s i gerekir. Bu, Şekil 4. 1. 'de görül 

düğü gibi sıcaklığa kar ş ı zaman grafiğinden ~T düze ltme değerinden c 

tayin edilir. Uygun bir yol ABD ve BCE alanlarını eşit yapacak DE 

doğrusunun uzunluğunun alınmasıdır. 

E Karı s tımodun Sonra 
---- c 

!/ 
Ja 

-- a·· 
A 
Karıştırmadan Önce 

Zaman 

Şekil 4.l.özgül Isı ve Isı Kapa ~ i tes i öl çümleri nde Kalorimetreden 

Isı Kayıpları İçin Grafiksel Dü ze ltme . 

4.1.12. İYON DEGİ Ş İMİ 

İyon değişim işlemi, çözeltideki bir elektrolit ve çözelti 

ile temas eden çözünmeyen bir elektrolit arasındaki çifte bozunum 
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kimyasal reaksiyonu olarak tanımlanır. Bu reaksiyon ve tekniklerin 

mekanizması adsorpsiyonun özel bir durumu gibi düşünülebilir. Hatta 

birçok mühendislik uygulamalarında bu işlem adsorpsiyon gibi ele alı 

nabilir [119] . 

4. 1. 12 .1. İYON DEGİ Ş İMİ NİN iLKELERİ 

iyon değişiminde kullanılan mal zeme s ilikaj e l , zeo lit gibi 

Na 20.Al 2o3.4S i02.2H2o gibi minera l ihtiva eden sentetik ve doğa l po

rez katılardır. iyon değişim işleminde katının gözeneklerinden difüz 

edebil en bir çöze ltini n pozitif yükl eri (katyonları) örneğin Na+ , 

mineralin bir iyonuyla değ i ş ir . Bu nedenle bu mal zemel er katyon de 

ğişt iri c i adını alırlar . Katyon değişim i ş lemine örnek olarak, 

Ca+++ Na
2
R .... CaR+Na+ 

reaksiyonunu ele alalım. Burada R kullanılan katyon değiştirici zeo

litin katyon dışındaki k ısmını göstermektedir. Burada Ca++, Na+ ile 

ye rdeği şt irmiş ve katıya hareketsiz iyonlar girmiştir. Bu reaks iyon 

tersinir olup, ca++ ile dayurulan zeolit, t uzu n bir çözeltisi yl e mua 

mele edilerek rej enerasyon yap ılabilir . 

CaR +NaCl .... Na 2R+CaC1 2 

4.1 . 12.2. İYON DEGİ Şİ M HIZI 

İyon değişim hızı, adsorp siyonda olduğu gibi bazı öze l iş 

leml erin hı z ıarına ba ğlı olmaktadır . Bunlar; 

a) iyon de~ i ş tirici ma lzemenin dış yüzeyine s ıvıdan iyon difüzyonu, 

b) Değ iş im bölgesine katıdan iyenun iç difüzyonu, 

c) İyonların değişebilirliği, 

d) Katı yü zeyine sabit iyonların dış difüzyonu, 

e) Kat ı yü zeyinden, sıvıya sabit iyonların difüzyonu. 
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olmaktadır. Bazı durumlarda de~işim reaksiyonun~n kineti~i kontrol 

edilebilir. Fakat reaksiyon hızı difüzyon hızıyla karşılaştırıldı

~ında çok daha hızlıdır. 

Zeolitler iyon de~iştirme ilgisi , hidrat iyon çapına bağlı

dır . Bu ilgi tek yüklü iyonlar için Li+ <Na+ < K+ < Rb+ < Cs+ şek

linde olup çift yüklü iyonlar için Mg++< Ca++< Csr++ < Ba++ şek

lindedir. Zeolitler en düşük hidrate olan iyonu tercih etmesine kar-

şı n çözelti en yüksek hidrate olan iyonu tercih eder [119]. 

İyon de~işim seçicili~inin teorik analizinde, iyon de~işim 

reaksiyonunun reaksiyonu iki kısma ayrılır. 

(4.19) 

Burada Z: Zeolit, S: Çözelti fazıdır. Denklem 4.19. 'un sa~ ta rafında-

ki ilk terim zeolitte A ve B iyonlarının serbest enerjileri arasındaki 

fark, ikinci terim ise çözeltideA ve B iyonlarının serbest enerjile

ri arasındaki farktır. Bu farklar ise iyonların hidrasyon serbest 

enerjileri arasındaki farka eşittir. E~er zeo litlerde elektrik alan 

kuvvetli ise, birinci terimetkin olacak ve küçük iyonlar büyü k hid

rasyon enerjisine sahip olsalar bile tercih edilecek lerdir. 

Katyonun bir tipinin di~eri için de~işimi katyon de~işimi 

olarak bilinir. Bu şekilde bir zeolitin adsorpladı~ı ve de ~ iştirece~i 

katyon miktarı katyon de~işim kapasitesi olarak adlandırılır. Ad sorp

lanan katyonun miktarı küçük olup, 100 gr zeo litin adsorpladı~ı mili 

eşde~eri (m.e.) olarak ifade edilir. Zeolitlerin iyon de~iştirme ka

pasitesi Si02/Al 2o3 mol oranı ve katyonunun bir fonksiyonudur [119]. 

Zeolit numunelerinin katyon de~işim kapasiteleri Eskişehir 

Toprak -Su Araştırma Enstitüsü'nde sodyum asetat yöntemiyle saptanmış

tır. Katyon de~işim kapasitesini saptamak amacıyla ha z ırlanan çözel-
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tiler; a) 1,0 N'lik sodyum asetat çözeltisi, bu çözelti 136 gr sod 

yum asetattrihidranın 1 Lt'lik suda çözündürülmesi yle elde edilir,bu 

çözeltinin PH'sı yakla şık 8,2'dir. b) %95 'lik etanol, c) 1,0 N'lik 

amonyum asetat çözeltileridir [1 21] . 

1.0 N'lik amonyum asetat çöze l tisi, 57 ml asetik asite 700 

veya 800 ml su ve 68 ml der i şik amonyum hid roks i t ilave edilerek çö

ze lt inin suyla 1 Lt'ye tamamlanmasıyla ha zır l a nır . Bu çöze ltinin PH' sı 

7 olacak şek ilde çözeltiye asetik asit veya daha fazla amonyum hidrok 

sit ilave edilebi lir . Bu tayinde kull a nılac ak numune miktarı 5 gr c iva 

rında olup %1 duyarlılıkl a tartılır. Ayrıca numunenin nem dü ze ltmes ide 

yapılmalıdır. Tartımları ve nem dü ze lt mes i yapılan numuneler santrifüj 

tüp içerisinde 33 ml'lik 1, 0 N'lik sodyum asetat çözeltisi yl e be ş da 

kika kadar çal kalanır. Daha sonra bu çöze lti sa ntrifüj 'de çözeltinin 

ü st kkısmında berrak bir sıvı elde oluncaya kadar işleme tut ulur . Bu 

işlem sonucunda numunenin üst taraf ı nda oluşan berrak sı vın ın mümkün 

olduğu kadar tamamen çıkarılması sağ l a nır . Berrak sı vı nı n atı lmasın

dan arda kalan kıs ıml a bu i şlem üç defa aynı şeki lde tekrarlanır. Her 

defasında berrak s ıvı çıkartılmalıdır . Daha sGnra %95 ' lik etano lün 

33 ml 'lik kısmıyla aynı işlem yapılır. Berrak sıvı çıkarıldıktan 

sonra kalan kısım %95 'l ik etanolün 33 ml ' lik kısmıyla yıkanır. üçün-

cü yıkama sonucu berrak sıvın ı n iletkenliği ölçülür. Bu sıvının ilet

kenliği 40 ~n/cm'de n az olmayacaktır. 1.0 N'l ik amonyum asetat çözel

tinin 33 ml 'lik kısmıyla üç defa ekst rakte i ş l e miyl e numuneden ad

sorplanana sodyum çıkarılır ve 100 ml 'ye seyre l tme i şleminde n sonra 

sodyum konsantrasyonu kimyasal ve flamefotometre ile tayin edilir. 

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) ; 

meg 
= Eks . Na Kons. meg/1 x 10/Num . Küt. 

100 gr 

olarak ifade edilir. 

(4 .20) 
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4.1.13. iNCE KESiT 

ince kesit çalışmaları mineralin doğal haliyle aşağıda be 

lirtilen öze llikleri hakkında bi lgi sağlamak amacıyla yapılır . Bu yön 

tem minerallerin petrografik incelenmesinde yaygın olarak kullanılma 

alanı bulmuştur [122] . Bu yöntem; 

1) Eğer kayaç bazı konglemare, breş, anglomere ve pegmatitlerde oldu

ğ u gibi iri taneli ve minerolojik olarak değişkenlik gösterdiğinde 

k ull anı lır . 

2) Eğer mineralin bile şen l e ri yete ri derecede olağan değil se kırılma 

indisieri öl çülerek bu mineraller belirtilmek istendiğind e uygul a

nır. 

3) izomorf seri veya grupta bir numunenin durumu tayin edilmek i sten

diğinde bu işlem ince kesitle daha çabuk ayrıca daldırma (immers ion) 

tek ni ğ iyl e tayin edilen optik veriler yardımıyla daha doğru sapta

makta kullanılır . 

4) Eğer bir kayaç oluşumunda genetik olarak çok küçük oranda tali mi

neraller içer iyorsa yalnızca küç ük taneciklerin ince ke siti yapı 

lır . Bu kısmen karbonatlı kayaçiarın ve tuz minera ll er inin çözün

meyen kalıntı mineraller ine ayrıca kendi kendine oluşmuş (otogen) 

minerallere ve taneli kayaçıara hem büyük hemde küçük oranda uy

g ulanır . Böylece birçok minerolojik çalışmalar iç in optik yöntem

ler, ince kesit ve daldırma yöntemleri birbirlerini tamamlar. 

Bugün, çoğu ince kesit le r ticari olarak ha z ırlanır. ince 

kesit hazırlama yöntemleri çeşitli yayınlarda bulunmaktadır [1 23]. 

ince kesitlerde örtücü olarak yayg ınca kanada balzam ve termoplastik 

bağlayıcı kullanılır. Bu amaçla kesilen kayaç toz haline getiril erek 

bir cam levhaya bir spatül yardı mı yla konulur. Bu cam levhalar genel-
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likle 50- 25 mm boyunda ve ı - 1,1 mm kalınlığındadır. Daha kalın 

cam levhalar girişim figürlerini önler. Hazırladığımız numuneler ka-

nada balzamı ile karıştırılarak cam levhalar üzerine yayılmış ve s.c. 

tozu ile zımpara üzerinde bu ince kesitler pariatılmış ve Nikon - Po 

lari zan mikroskopta petrografik incelenmiştir . Ayrıca bu ince kesit

Ierin filimleri çekilerek zeolit numunelerinin yap ı sa l dokusu hakkında 

bilgi edinilmiştir. 

4.1.14. DESORPSİYON DENEYİ 

Zeolit numunelerinin 16 saat boyunce etüvde 250°C 1 de kuru 

tulması sonucu desorpsiyon yüzdes i (su atma yüzdesi) aşağıdaki ifa -

deyle bulunur [102]. 

% Desorpsiyon 
ml - m2 

100 = X (4.21) 
m2 

ml = Numunenin kurutulmadan önceki kütle s i, 

m2 = Numunen in kurutulmadan sonraki kütl esi 

olmaktadır. 

4. 1.15. BASINCA KARŞI DESORPSİYON DENEYi 

Bu deneyde, 80 - 50 - 30°C sıcaklıklarda ve 60 - 50 - 40 -

30 - 20 ve 10 mm civa ba sı n ç l arı nda numunenin su atma yü zde leri bu

lundu . Bu amaçla s ıcaklık kontrolü + ı 0 c olan ve tarafımızdan kurulan 

sistem yardımıyla ölçümler yapılmıştır (Şekil 4.2. ). Bu sistemde ci

va basınçları + ı mm duyarlılıkla tayin edileb ilmektedir . Bu de neyde 

80 - 50 - 30°C sıcaklıkların seçim nedeni bu sıcaklıkların sıcak ha

va toplayıcılarından elde edilebilen sıcaklıklar olmasıdır. Tartılar 

-4 1.10 gr duyarlıkla terazi ile yapılmıştır. Süre olarakda iki saat 

alınmıştır. 
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4.1.16. ZAMANA KARŞI DESORPSİYON DENEYLERİ 

Zeolit numunelerinin 30 - 90° sıcaklık aralığında altı saat 

süreyie kurutulması yapıldı. Ayrıca her saat boyunca tartım i ş lemi 

yapılara k zamana karşı numunelerin su atma yü zdeleri Denklem 4.2 1. 1den 

faydalanılarak saptanmıştır. 

4.1.17. PARÇACIK BOYUTUNA KARŞI DESORPS İYON DENEYLERİ 

Parçac ık boyutları -9, 52, -9,52+4,76, -4 ,76+2,5, -2,5+1,6 mm 

alınarak parçacıkların güneş toplayıcısından e lde edil ebilecek 80°C 

sıcaklı~ta etüvde kurutulma çalışması yapıldı. Böylece desorpsiyon 

için uygun parçacık boyutu saptanması amaçlanm ı ş tır . 

4. 1.18 . NEMLENDİRME (SORPSİYON) DENEYLERİ 

Numuneler 6 saat süreyle etüvde kurutularak %98 - %2 0 rela 

tif nem aralığında 15 saatte bu ortamlardan adsorpladıkları su buharı 

miktarl arı sa ptandı . Ayrıca numunelerin oda sıcak lığınd a %50 bağıl 

neminde adsorpladığı su buharı miktarı belirlendi. Bu deneyde, çeşit

li bağıl nemli ortamlar oda sıcaklığı nda doygun çözeltisi ha zır l a nmı ş 

tuzlar kullanarak oluşturuldu [1 24, 125] . Bu deneyde, kul'utulmuş 

(desor.be) olan numuneler için en uygun bağıl nem ortamı saptanması 

amaçlanmıştır. 

4.1.19. ZAMANA KARŞI SU ADSORPLAMA KAPASİTESİ TAYİN İ 

Kurutulma sıca klığı 80°C alınarak kurutulan numune lerin 

nemli bi r ortamdan adsorpladığı su buh arı miktarı belirl e nmi şti r . Bu 

deneyde nemli ortam, fanus içine ye rleştir il en etrafı alimunyum plaka 

ile kaplanmış beher içindeki suyun oda sıcak lığında buh ar la şması ile 

sağlanmı şt ır . Fanus içindeki bağıl nem hig rometre ile kontrol edile

rek num~ne nin zamana karşı adsorpladığı su buharı miktarları saptan

mıştır. 
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4.1.20. PARÇACIK BOYUTUNA KARŞI SU ADSORPLAMA KAPASİTESİ TAYİNİ 

Boyutları +9,52, -9,52+4,76, -4,76+2,5, -2,5, +1,6 mm ol an 

numuneler 80°C 1de etüvde altı saat süreyle kurutuldu. Kurutula n numu -

nelerin oda sıcaklığı ve bağıl neminde zama na karşı adsorpladığı su 

buharı saptanmı şt ır . 
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Şe kil 4.2 .Ba s ın ca Kar ş ı Desorps iyon Deney Dü ze neğ i 

1) Sı ca klı k Kont rol Ciha z ı, 2) Gü ç Kaynağ ı , 3) Dewar Ka bı 

4) Kar ı şt ı rıcı, 5) Cam Tü p, 6) Numune Hü cres i , 

7) Manometre , 8) Manometre , 9) Tuzak . 

5 

4. 1. 21 . SU BUHAR BASINCINA KARŞI ADSORPLANAN SU MiKTARININ TAYİNİ 

Numunenin su buhar basıncına karşı adsorpladığı su miktarı 

nın saptanması amacıyla Şekil 4.3. 1deki deney dü zeneği kullanılmı ş tır. 

Bu sistemde cam kap i çerisinde vakum sağlandıktan sonra içinde saf 

su bulunan cam tüp , bir mıknatıs ya rdımı yla yukarı kaldırılan bir de -

mir parçası ile kırılmaktadır. Su s ıcaklığı değiştiril erek de ba ş lan -
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gıçta 250°C'de etüvde kurutulan numunenin iki saat süreyle oda sıcak
-4 lı ğında adsorpladığı su miktarı saptanmıştır . Tartılar 1.10 gr du -

y ar lı lıkta terazi ile yapılmıştır. 

-Vakum 

~ 

0 

ı 

8 

t 
ı 

~ 

-
-

~ 8 

ı ı 

2 

~ 

o • 

5- 1. 

le .. 
3 

Şekil 4.3.Subuhar Basıncına Karşı Adsorplanan Su Miktarını Saptama 

Deney Düzene ğ i 

1) Sıcaklık Kontrol Cihazı, 2) Güç Kaynağı, 3) Dew ar Kabı, 

4) Karıştırıcı, 5) Isıtıcı, 6) Numune Hücre s i, 

7) Manometre, 8) Manometre, 9) Tuzak . 

4.2. DEPOLAMA SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ DENEYL ER 

Adsorbent yatak olarak zeolitik t üf kullanarak ol u şturulan 

depo l ama sistemi üzerindeki deneysel çalışma lar iki ba ş lık altında; 

1) Kurutma, 

2) Nem lendirme 

- ----
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olarak toplanmıştır. Kurutma çalışmaları için Şekil 4.4. 1 de ve Resim 

2. 1de görülen sistem tarafımızdan tasarımlanarak kurgusu yapılmıştır . 

Bu sistem yardımıyla, 

a) Güne şle nme süresi boyunca kolon içerisindeki zeo litin kurutulma 

süre si nin saptanması, 

b) Kolon içindeki zeolitik tüfün kurutulma süres inin sıcak hav a nın 

s ıcaklığına bağımlılığının araştırılması, 

c ) Zeolitik tüfün boyutuna bağlı olarak kurut ulma süreleri saptanma

sı amaçla nmı şt ır. 

Nemlendirme çalışmasında yapılan deney ler içinde Şe kil 4.4. 1de 

görülen aynı si st em kullanılmı şt ır. Bu çalışmada yapılan deneyl erden 

ise amaçlanan, 

a ) Kurutulmuş zeo lit üzeri nden geçirilen hava içerisi ndeki nem i n ze

olit tarafı ndan adsorplanma süresinin saptanması. 

b) Neml end irme süres inin nemli h a vanın hı zı na bağımlılığının araştı

rılması, 

c) Kullanılan malzemenin boyutuna bağlı olarak neml endirme süresinin 

araştırılmasıdır. Bu deneylerde seçilen süre ve parçacık boyutu 

nun belirlenmesinde ve nemli hav anın seçiminde Bölüm 4. 1. 1 deki 

deney sonuçları ndan elde edilen veriler yol göstermiştir. 

4.2. 1. DEN EYS EL KURGU 

Şek il 4.4 . 1de şematik görünümü ve Resim 2. 1 de görülen s i s

t emi zeo litik tüfün gerek kurutma gerekse neml endirme çalışmalarında 

kullandığımı z ı belirtmiştik. Bu sistem yardımıyla dü z lem sıcak hava 

toplayıcısından elde edilebilecek sıcak hava (30 - l20°C) güneşe bağ

lı kalınmadan elde edilebilmekte olup s ıcaklık ±5°C aralığında kontrol 
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Şekil 4.4.Kurutma Sisteminin Şematik Görünümü 

l) Hız Kontrol Ci haz ı, 2) Fan, 3) Sıcakl ık Kontrol Ci ha zı, 

4) Isıtıcı, 5) Isıl Çift, 6) üç Yollu Vana, 7) Termometre, 

8) Kolon, 9) Ya ş Termometre, lO) Termornetre, ll) Vana. 

ed ilebi lmektedir. Ha lbuki düzlem hava toplayıcısına bağlı olan bir 

sistemde bu sapma daha fazla olabilmektedir. Ayrıca bu sis t eml e, fan 

moto r una bağlanan bir hı z ko ntrol devresiyle fan motor unun devri de -

ği ştir ilerek kolon içeri sine üfl ene n ~ıcak havanın debisi değiştirile 

bilmektedir . Deney boyunca ayrıca gerek termemetre ve termocouplar 

(ısıl-çift) yardımıyla kolon boyunca sıcaklıklar saptanmaktadır. Yaş 

termemetre ve kuru termemet reler yardımıyla gerek kolona giren hava 

nın gerek çıkan havanın bağıl nemi, psikiyometrik karttan doğrudan 

okunmaktadır . Bu deneysel kurgunun bölümleri ise; 
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Resim 1. Subuhar Basıncına Karşı Adsorpsiyon ve Basınca Karşı 

Desorpsiyon Deney Düzeneği. 

; 
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4.2.1.1. FAN VE HAVA ISITMA DEVRESi 

Deneysel kurgunun bu bölümünde kullanılan fan santrifüj ti

pinde olup, kanatları radyaldır. Kanadın doğrudan bağlı olduğu elekt

rik motorunun gücü ise 165 W 1 dır. Fan çıkış havasının ısıtılması 

750 W 1 lık bir ısıtıcı yardımıyla yapılmaktadır . I s ıtılan havanın sı 

caklığı ise Fe-Cont. ısıi-çifti kullanılarak s ıca k lık kontrol ci

ha z ıyla kontrol edilebilmektedir. Bu sistemde ayrıca fan motoru na 

bağ l a nan motor h ız kontrol devresi yle kolona (1 20 ±5 )°C kadar sıcak

lıkta ve istenilen debide hava üflenebilmektedir. 

4.2 . 1.2. KOLON 

Kolon, kurutulma ve nemlendirme, diğer deyişle desorpsiyon 

ve adsorpsiyon işlemlerinin yapıldı ğı depodur . Kolon üze rine belirli 

aralıkla yer leşt irilen termemetre ve ısıl çiftler yardımıyl a kolon 

boyunca s ıc ak lık dağılımı izlenebilmektedir (Şekil 4.5.). 

Kolon, 0,1 mm saçtan yapılmış, 9,92 cm çapında ve 78,4 cm 

boyunda olup hava kaçırmazdır. Kolon dış ortama karşı ısı bakımından 

yalıtılmamıştır. Kolon giriş ve çıkışiarı na yerleştiri~en üç yollu 

ve tek yollu vanalar yardımıyla ko lonun dış ortam h avasıyla teması 

önlenebilmektedir. Ayrıca kolon içine alt kısma yerleştirilen e lek

teli malzemenin kolon içinde tutulmasını sağlamaktad ı r. 

4.2. 1.3. SlCAK HAVA TOPLAYlClSI 

Kurutma veya desorp siyon deneyl erinin bir kısmını ısıtıcıya 

bağlı kalınmadan yapılmas ını sağlamak i çin, 110 x 210 x 10 cm boyut 

larında , soğurucu yüzey olarak siyah boya sürülmü ş oluklu saç kulla 

nılarak çift camlı bir s ıcak hava toplayıcısı yapılmıştır ( Şekil 4.6. ) . 

Bu toplayıcıyla bazı aylar için alınan, dı ş ortam ve toplayıcı çıkış 

sıcaklığıyla ısınım ş iddeti değerleri deneysel düzeneğin kurulmasında 
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ve kurutma sıcaklık sınırlarını saptanmasında yol göstericilik görevi 

yapmıştır . Bu veriler aynı zamanda madde üzerindeki çalışmalarda da 

sıcaklık sınırlarını belirlemede kullan ı lmıştır . 

4. 2.2. DENEYİN YAPILIŞI 

Sıcak hava top layıcısından Esk işehir için elde edilebilecek 

sıcaklık sı n ı rları ve numune üzerindeki deneylerden elde olunan so

nuçların ışığı alt ında kurutma ve nemlendirme çalışma ları yapılmı ştı r . 

Bu deneyde kurutma işlemi adsorbent yatak lardaki yükleme işlemi, nem

lendirme ise boşaltmaya eşdeğer i şleml erdi r . 

4.2.2. 1. KURUTMA 

Sıcak hava toplayıcısından yı lı n farklı ay ve günlerinde, 

hatta saatlerinde elde olunabilecek sıcak hava olarak 30 - 80°C alın

mıştır. Sıcaklık sı nırl arı bu değerler aras ında olacak şeki lde orta

lama 30°C, 60°C ve 80°C s ıc aklığı nda ve 135 lt/dak, 178 lt/dak ve 

189 lt/dak debilerindeki üç ayrı sı cakl ıkta ve debideki hava kurutma 

işleminde kullanılmıştır . Burada üç ayrı sıcaklıkta ki hava üç ayr ı 

deb ide kolon içine üflenmektedir . Kolon içi ndeki parçac ık boyutu ola

rak numune üzerinde deney ler sonucu içinden hava geçen kurutmalı sis

tem için uygun bulunan (-9,52+4,76)mm ve (-4,76+2,5)mm boyutlarında 

ki iki farklı boyutta parçacıklar alınmışt ır . Kolon içine yerleştiri

len parçac ı klar üzerine 30°C, 60°C ve 80°C'deki hava üç farklı deb ide 

kolon içine gönderilmiş ve bu işlem her iki parçacık boyutu için ayrı 

ayrı yapılmışt ır . 

Deney süresi olarak numune üzerindeki deney sonuçlarından 

ve sistemin özelliğinden dolayı bu süre bir saat alınarak kurutma iş 

lemi yapılmıştır. Deney süresince her 15 dakikada kolon giriş ve çı

kış sıcaklıkları ile kolon giri ş ve çıkış yaş termometre sıcaklıkları 
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Malzemesi, 5) Çift Cam . 
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okunmuştur. Ayrıca kolon boyunca belli aralıklarla yerleştirilen 

ısıi -çi ft ve termemetrelerden okunan değerlerle kolon boyunca sıcak

lık dağı lımı saptanmıştır. Bu işlemden ayrı olarak kurutma işlemi, 

toplayıcıdan sağlanan sıcak havayla yine Uç ayrı hava debisinde ya 

pılmışt ır. 

4.2.2.2. NEMLENDİRME 

Bu deneyde kurutma i ş l em inde kul lanıl a n numuneler ~60°C 'de 

iki saat süreyl e kurutulmakta, kurutulma işleminden sonra 24 saat 

dış ort am havasıyla teması kesilerek oda sıcaklığına ulaşması için 

bekletilmektedir. Kurutulmuş numuneler Uzerine dış ortam havası ku

rutma için gönderilen hava hızında gönderilmektedir. Bu işlernde de ku

rutma işlemindeki gibi giriş ve çıkış, kuru ve yaş termemetre sıcak

lıkları yanında kolon boyunca yerleştirile n ısıl-çift ve termometre

lerl e sıcak lıklar okunmuştur . 
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5. DENEY SONUÇLARI 

5.1 . NUMUNE üZERİNDEKİ DENEVLERiN SONUÇLARI 

Bu bölümde zeo litik tüfün güneş enerjisini depolayabilirli-

ğinin saptanması deneylerinin sonuçları verilmiştir. 

5.1.1. KiMYASAL ANALİZ 

Bigadiç yöresi zeolitlerinin kimyasal analizi yapılmış yüz-

de olarak; 

Si02 76,67 

Al 2o3: 13' ll 

Ti02 
. 0,02 

Fe2o3: ı. 45 

Mg O ı. 53 

Ca O 3,15 

Na 2o 0, 08 

K20 3,37 

+-H20 : 12,1 

elde edilmiştir. Bu veriler sonucunda zeolitik tüfün kimyasal for-

mülü; 

olarak ifade edilir. 
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5.1.2. YOGUNLUK TAYİNİ 

Yoğunluk tayini Bölüm 4.1.2. 1 de verilen yönteme göre yapı

-3 larak zeolitik tüfün yoğunluğu 1,95 - 1,70 gr cm arası nda değerler 

aldığı saptanmıştır. 

5.1.3. ŞİŞME DENEYi 

Şişme deneyi Bölüm 4. 1.3. 1 de verilen yönteme gö re ya p ıldı -

ğında, numunen in şişme göstermediği gözlenmiştir. 

5 . ı . 4 . PH . DENEYi 

PH . deneyi sonucunda, toz halindeki zeolitik t üflerin 1/5, 

2/5 ve 1/10 oranlarındaki sulu çöze ltilerin PH 1 ları sırasıyla 8, 42 , 

-s, 78 ve -s,61 değerleri bulunmuştur. 

5. 1.5 . ISLANMA ISISI TAYİNİ 

ı s ıanma ı s ı s ı tayini Bölüm 4. 1.5 . 1 de verilen yö nteme gö re 

yapılmı ştır . 

5.1.5.1. ÇEŞİTLİ SICAKLIKLARDA KURUTULAN ZEOLİTİK TüFü N ISLANMA ISISI 

Zeo li tik tüf ler, 25 0°C , ll0°C ve 30 - 80°C s ı cak lık ara lı ğ ın -

da kurutulmuş ve desikatör içerisinde oda sıcak lığına u laşması i çin 

bekl et ildikten sonra numunelerin ısıanma ı sı ları tayin ed ilmi şt ir. Is-

lanma ı s ı sını tayin için önce kalarimetre sab iti Cc belirlenmiştir. 

Elde olunan değer l er; 

Suyun İlk Sıcaklığı (T 1) = 47 ,6°C 

Na 2co3 Miktarı = 6,6155 gr 

Oda Sıcaklığı = l6,3°C 

Suyun Son Sıcaklığı (T2) = 47,6°C 

Kalorimetredeki Suyun Kütlesi = 250 gr 



- 148 -

Beckman termometresi ile okunan ön ve son peryot sıcaklıkları, 

ön Peryot Sıcaklıkları; 

-
Zaman (dak) O 0,5 l l ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

o 
?ıcaklık( C) 0,82 0,78 0,77 0,75 0,73 0,70 0,65 0,63 0,62 0,60 0,55 0,53 0,52 0,50 0,47 0,46 

Son Peryot Sıcaklıkları; 

Zaman (dak) O 0,5 1 1~5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

o 
Sıcaklık( C) 1,92 1,92 1,92 1,91 1,90 1,90 1,88 1,87 1,87 1,8~ 1,87 1,86 1,85 1,84 1,84 1,83 

ön ve son peryot sıcaklıkları grafiğe geçirilerek Grafik 5.l.'den 

6T sıcaklık farkı okunur. 6H = - 6900 cal/mol alınarak; 

---'6 ':.__6_15_5 = 
106 

6, 6155 ( 4 7 , 6 - 16 , 3) X 0, 2 5 + C C l , 2 9 
INI 'Tı- lif) :c 

Cc = 293 cal/°C bulunur. 

Kalarimetre sabitinin tayininden soııra, numunenin 250°C'de 

16 saat kurutulup, 24 saat desikatörde bekletildikten sonra ısıanma 

ısısı tayin edilmiştir. Elde olunan değerler; 

Suyun ilk sıcaklığı = 23,3°C 

Oda sıcaklığı = 23,1°C 

N~mune kütlesi = 21,7248 gr 

Suyun son sıcaklığı = 25,4°C 

ön Peryot Sıcaklıkları 

Zaman (dak) O 0,5 ı 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

Sıcaklık(°C) 0,81 0,87 0,88 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 
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Grafik 5. l . Kalorimetre Sab itinin Tayininde Sıcaklık Farkının Zamana 

Göre Değ i ş imi 

Son Peryot Sı ca klı k ları 

Zam:ı.n (dak) O 0,5 1 ı ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

o 
Sıcaklık( C) 2,40 2,67 2,85 2,96 3,03 3,06 3,11 3,12 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

ön ve son peryot s ıcaklıkları grafiğe geçirilerek Grafik 5.2 . 'den 

6T = 2,19°C sıcaklık farkı okunur. Buna göre; 
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293 •2•19 = 29,53 cal/gr = 123,43 J/gr 
21.7248 
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Grafik 5.2. Numunenin ısıanma ısısı Tayininde Sıcaklık Farkının Zamana 

Göre Değişimi 



- 15 ı -

Benzer şekilde ortalama güneşlenme süresi olan 6 saat bo

yunca numune ll0°C ve 30 - 90°C aralı~ında kurutuldu. Daha sonra 

desikatörde yaklaşık altı saat bekletilen numunelerin ısıanma ısıları 

aynı yöntemle tayin edildi.· Isianma ısılarına ait bu de~erler Tab-

lo 5.l.'de verilmiştir . 

Sıcaklık (°C) 30 40 50 60 70 80 90 ll o 

11Hi (c al /gr) 2,20 2,40 4,44 4,49 6,58 9,12 ll , 16 11,18 

Tablo 5.1. ll0°C ve 30 - 90°C Aralığında Kurutulan Numunel erin 

ısıanma Isıları . 

5.1.5.2. İYON DEGİŞİMİNİN ISLANMA ISISINA ETKİSİ 

Bu deneyde, zeo litik tüf numuneleri 24 saat süreyle NaCl, 

Cacı 2 ve LiCl'ün doymuş çözeltilerinde bekletilen numunel er 6 saat 

süreyle 110°C'de etüvde kurutuldu. Daha sonra bu numuneler oda sı

caklığı ve ba~ıl neminde bırakılarak oda ortamında su buharının ad-

sorpsi yonu sağ landı . NaCl, Cacı 2 ve Li Cl ile iyon de~işimi sağ lanan 

bu numuneler, güneşlenme süresi olaıak alınan 6 saat süreyle 80°C'de 

etüvde kurutuldu. Kurutulma so nucu nd a numuneni n yüzde olarak su de-

sorpsiyonu Tab lo 5.2.'de verilmiştir. 

Katyon ca++ Na+ Li+ 

Kurutma önces i 1,3160 ı' 461 o 1,4332 Numune Kütl esi(gr ) 
Kurutma So nra sı 

ı' 120 ı 1,3767 1, 1877 Numune Kütlesi(gr) 

% Desorp. 17,5 6' ı 20 ,0 

Tablo 5.2. Ca++, Na+ ve Li+ Katyon Değişimi Yapılan Numunelerin Yüzde 

Desorpsiyonu (80°C'de Kurutulmadan Sonra). 

• 
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NaCl, cac1 2 ve LiCl'ün doymuş çözeltilerinde yıkanan örneklerin 250°C'de 

kurutulması sonucu yüzde olarak desorpsiyonu Tablo 5.3. 'de verilmiştir. 

Katyon ca++ Na+ u+ 

Kurutma öncesi 1,2855 1,4442 1,3993 Numune Kütlesi(gr ) 
Kurutma Sonra s ı 1,0268 1,2938 1,0923 Numune Kütlesi(gr) 

% Desorp . 25,2 ll' 6 28, ı 

Tablo 5. 3. Ca++, Na+ ve Li+ Katyon Değiş i mi Yapılan Numunelerin Yüzde 

Desorpsiyonu (250°C'de Kurutulmadan Sonra ) . 

Kurutulması işlemi 250°C'de yapılan örneklerin oda sıcaklı 

ğında ( ~25°C ) ve bağıl neminde ( ~%60) 24 saat bekletilerek doyumu 

sağlanan örneklerin zamana karşı su desorpsiyonu 80°C 'de yapılmıştır. 

Ba ş langıçta, 

CaCl 2 ile yıkanan zeolitik tüf; 1, 3641 gr 

LiCl ile yıkanan zeolitik tüf; 1,6582 gr 

NaCl ile yıkanan zeolitik tüf ; 0,9042 gr 

Zaman (saat) - Ca Na Li ++ + + 

ı 1,2614 0,8516 1,5590 

2 1,2568 0,8478 1,5537 

3 ı' 2541 0,8449 1,5508 

4 1,2551 0,8440 1,5517 

5 1,2529 0,8459 1,5525 

6 ı, 2536 0,8449 1,5510 
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Numunelerin zamana karşı su desorpsiyon yüzdeleri Tablo 5.4. 'de, 

su yüzdelerinin zamana göre değişimi de Grafik 5.3. 1de verilmiştir. 

Zaman (saat) ca++ Na+ u+ 

ı 8, ı 6,2 . 6,4 

2 8,5 6,6 6,7 

3 8,8 7,0 6,9 

4 8,7 7' ı 6,9 

5 8,9 6,9 6,8 

6 8,8 7,0 6,9 

T b ı 5 4 C ++ N + L . + K t D ~ . . . Y ı Z l . t . k T .. f d a o . . a , a ve ı a yon egışımı apı an eo ı ı u e 

Zamana Göre Desorps iyon Yüzde leri 

•• 
9 Ca 

el 

ci ._ 
o • 
~ 7 N n 
o • Li 
~ Q 

6 

5 
o 2 3 1. 5 6 7 

Zaman t (saat) 

Grafik 5.3.ca++, Na+ ve Li+ Katyon Değişimi Yapılan Zeolitik Tüflerde 

Zamana Karşı Desorpsiyon Yüzdesi Değişimi. 
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Cacı 2 , NaCl ve LiCl ün doymuş çözeltileriyle yıkanan zeo

litik tüf numu ne ler inin 250°C'de etü vde kurutulması yapıldıktan son-

ra Bölüm 4. 1.5. 'de belirtilen Janert yöntemiy le ısianma ısıları ta

yin edilm işti r . Bu deney sonuçları Tablo 5. 5.'de verilmiştir. 

Katyon ca++ u+ Na+ 

~H i ( ca ı 1 gr ) 54,83 ' 44 , 27 22 ,4 

Tablo 5. 5. ca++ , Li+ ve Na+ Katyon Değişimi ! ş lemi Yapılan 

Zeolitin Isianma Isıları . 

C acı 2 ile yıkanan zeolit numune lerini n kimyasal anali zl eri 

CaO miktarı %6, 04 olarak tayin edilmiştir. Bu değer cac1 2 il e yıkan

mayan numunede %3, 15 o lmaktadı r . 

5. 1.6 . ELEK ANALİZİ 

Topl am 2970 gr zeo l itik t üf çeneli kırıcıda kır ıl arak e lek 

e ba dı +9 , 52 , - 9, 52+4,76 , -4,76+2,5, - 2, 5+1,6, 1,6+0 ,59 ve -0, 59 mm 

ol an el ekl erde elenmi ştir . Numunenin Bölüm 4.1. 6. 'da be lirtil en yön-

temle ayrım sa l ve toplamsa l el ek anali zi ya rdı mıyl a dı ş özg ül yü zeyi 

bulunmu şt u r . 

E le k Boyut u Miktar D n Ön ı ~0n 
~0 (mm) (gr ) (cm ) n (cm ) -o ö 

+9 ,52 105 0, 950 0,049 - - -

- 9,52+4,76 770 0,480 0,360 0,71 4 1,408 0,507 

- 4, 76+2 ,5 783 0,250 0,366 0,363 2,754 1,008 

-2,5+ 1, 6 l39 o, 160 0, 066 0,205 4,878 0, 32 1 

- 1,6+0 ,59 274 0,600 0, 128 0, 110 9,132 1, 169 

-0,59 68 - 0,032 0,030 33,333 1,066 

Toplam 2139 4,071 

- -----------------
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Denklem 4.3.'den ayr ımsal ele k analizinden dış özgül yüzey a 1 anı; 

SA = ~~Il_= 14 cm2/ gr 
ı '7 

bulunur. Toplamsal elek analizinden dış özgül yüzey alanı ise; 

Ayrım Bölgesi Dn (cm) t.0n 0n 
ı (- 1- ) ı 

On D n t.0n (- D- ) 
n 

9,52 0,952 0,048 ı ,048 ı' 050 -
4,76 0,476 0,360 o, 677 2,100 ı, 575 

2,5 0,250 0,366 0,775 4,000 3,050 

ı '6 o, 160 0, 066 0,819 6,250 5' 125 

0,59 0,060 o, 128 0,944 16,667 11,459 

Elek a l tı - 0, 032 1, 000 - 8,334 

Top l am 

Denklem 4. 4. ' den faydalanılarak dış özgül yüzey alanı; 

bulunur . 

5.1.7. 

ST = 6•3•755 = 13,22 cm2/gr 
ı' 7 

INFRARED SPEKTRUMU (I R. ) 

-

0,567 

ı '116 

0,338 

ı' 467 

0,267 

3,755 

Bölüm 4. 1.7.'de infrared spektrometresi ve spektrum alma 

yönteml eri ana hatlarıyla belirt ilmi ş ti . Bu deneyde kurutulma s ı s ıra 

sıyla 300°C, 600°C ve 900°C sıcak lıklarda 6 saat süreyle yapılan nu -

munelerin Perkin- Elmer grating infrared spectrophotometer 177'de nu 

jol tekniği kullanılarak spektrumları alınmıştır. Burada nujol tekni 

ği ni terci h etmemizi n nedeni h azırlana n dis kl er in çok kırı l ga n olma 

sıdır. A lınan spektrumda H2o pi kleri 1640 ve 3500 cm- 1'de görülür . 

Bu deneyden amaçlanan ise 900°C'ye kadar ıs ı tılan numunede H2o•nun 

yapıdan tamamen atılmadığını göste rmektedir (Grafik 5.4 . ). 
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5.1.8. POROZiTE TAYİNİ 

Porozite tayininde numunenin öncelikle yığın yoğunluğunun 

tayini yapılmalıdır. Bu amaçla numunenin ll0°C'de 6 saat süreyle ku 

rutulması yapılmıştır . 

Numunenin başlangıçtaki kütlesi 3,1956 gr 

Kurutulmuş numune kütlesi 2,9805 gr 

Suda batmı ş parafinli numune kütlesi: 0,510 gr 

(Parafin +Tel) kütlesi 0,503 gr 

Numunenin havadaki kütlesi 3,0192 gr 

Denklem 4. l . l0. 1dan kuru numune kütlesi; 

= 3,0192 = 2,83 gr 
(l+ 6,73) 

100 

Denkl em 4. 12. 'den yığın yoğunluğu ; 

D 2,83 b = _____ ___;_ _______ _ 

3,0192 - 0,5 10 + 0,503 - ( 0•503 
0,9 

3 Db = 1,15 gr /cm 

Toplam porozite Denklem 4. 10 1dan 

Numune yoğunluğu : 1,75 gr/cm3 alınarak 

= 100 [1,75 - 1,15] 11 ,75 = 34,2 

bulunur. 

5. 1. 9. . ISIL ANALİZ DENEYLERİ 

Isıl anali z deneylerinde, kar ş ılaştırma mal zemesi olarak 

l000°C 1 de kı zdırılmış kaolen kullan ı lmıştır . Isıtma hı z ı ise l0°C/dak 
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Grafik 5.5. OTA ve TGA Eğrileri 
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alınarak zeolitik tüfün, OTA ve TGA eğrileri çizilmiştir. Son sıcak

lık ise 1000°C'dir (Grafik 5.5 . ) . 

5.1.10. ISI İLETKENLİK KATSAYISI TAYİNİ 

Zeolitik tüfün ısı iletkenlik katsayısı Bölüm 4. 1.10'da 

belirtilen yönteme göre imar ve İskan Bakanlığı Yapı Dairesi Araştır 

ma Merkezi Laboratuvarında yapılmıştır . Bu deneyde önce zeolitik tü 

fün doğal haliyle yakla şık boyutları 5 mm ve lO mm alınarak ısı ilet

kenlik katsayısı ölçülmüştür . Daha sonra bu numunelerin 16 saat nemli 

ortamda tutulduktan sonra ısı iletkenlik katsayıları tayin edilmiş 

değerler Tablo 5.6. 'da verilmiştir . 

Ma I zeme Boyutu Isı iletkenlik (!..) 
(mm) (Kcal /mh.OC) 

5 Doğal halde o' 158 

120°C'de 6 saat -
5 o' 143 kurutmadan sonra 

Kurutmadan sonra 
5 16 saat nemlendi - o' 153 

rilen numune 

10 Doğal halde o' 141 

10 120°C'de 6 saat o, ı 35 kurutmadan sonra 

Kurutmadan sonra 
10 16 saat nemlendi - 0,137 

rilen numune 

Tablo 5.6.Zeolitik Tüfün Çeşitli Boyutlar ve Durumlardaki Isı 

iletkenlik Katsayıları 

-
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5.1.11. ISINMA ISISITAYİNİ 

Zeolitik tüfün Bölüm 4.l.ll . 'de verilen yönteme göre ısınma 

ısısı tayin edilmiştir. Isınma ısısı deneyinde önce kalorimetrenin ısı 

kapasitesi, Cc'nin tayini gerekir. 

Kalorimetredeki suyun kütlesi (Mwc ) : 250 x 0, 9990 = 249,75 gr 

Burada kalorimetreye konulan suyun hacmi 250 ml olup suyun ilk sıcak

lığındaki yoğunluğu 0,9990 gr/cm3'dür [125] . 

Kalorimetredeki suyun sıcaklığı (T1) 

Kalorimetreye ilave edilen suyun sıcaklığı (T2) : 20,08°C 

Kalorimetreye ilave edilen suyun kütlesi (Mwa ) 

Sistemin denge sıcaklığı (Ta) 

Burada kalorimetreye ilave edilen suyun hacmi 100 ml olup 

bulunduğu sıcaklıkta yoğ unluğu 0,9982 gr / cm3'dür. Buna göre Denk

lem 4. 17 .' den, 
M i) ~ı 

c = 99 '82 . l, 63 - 249' 75 
c (1_,2:3 ID 

= 294, 59 - 249,75 

bulunur . Numunenin ısınma ısısı; 

Kalorimetrede bulunan suyun küt lesi (Mwc ) 250 x 0,9990 = 249,75 gr 

Numunenin kütlesi (Ms) 34,9826 gr 

Kalorimetredeki suyun sıcaklığı (T 1) 16,95°C 

Kalorimetreye ilave edilen suyun kütlesi (Mwa) 100 x 0,9981 = 99,81 gr 

Kalorimetreye ilave edilen suyun sıcaklığı (T2) : 20,22°C 

Sistemin denge sıcaklığı (Ta) l7,76°C 
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Denklem 4.18.'de bu değerler yerine konularak; 
MS 

bulunur. 

5.1.12 . 

ez= ı. 
99,81 
34,98 

= 8,66 - 8,42 

2,46 ) -
0,81 

İYON DEGİŞİM DENEYİ 

(249,75 + 44,84) 

34,98 !~"',(. 

Zeolitik tüfün Bölüm 4.1 . 12 . 'de belirtilen Sodyum asetat yön

temine göre Katyon değişim kapasitesi Eskişehir Toprak Su Bölge Araş -

tırma Enstitüsü'nde yapılmıştır. Deney sonuçları Tablo 5.7.'de verilmiş 

tir . Bu deneyde numunelerden 4'er gr alınmıştır . 

Parçacık Boyutu (mm) K. D.K. (meg/100 gr) 

47,6+2,5 ı 31 ,7 

< 2, 5 213,0 

_ ı 
< 2, o 251,4 

Tablo 5.7.Parçacık Boyutuna Göre Zeolitik Tüfün Katyon Değişi m 

Ka pasitesi (KDK) . 

5.1.13. İNCE KESİT 

İnce kesitleri Bölüm 4.l.l3.' de belirtildiği gibi ha zırla nan 

zeolitik tüfün Nikon-Polorizan mikroskopta incelenmesi yapılmış ve fo

toğrafları çekilmiştir. Yapının çok ince dakulu olması yanında tüfde 

sanidine, kuars, ayrışmış biotit, feldispat ve demirin açığa çıktı

ğı gözlenmiştir. Resim 3.'de ayrışmış feldispat görülmektedir . Re-

sim 4.'de ise ayrışmış biotit ve demir görülmektedir . 
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X40 ~ 7,29 mikran 

Resim 3. Zealitik Tüfde Ayrışmı ş Feldispat 

xıoo ~ 2,91 mikran 

Resim 4. Zealitik Tüfde Ayrışmış Biatit 
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5.1.14. DESORPSİYON DENEYi 

Zeolitik tüflerin desorpsiyon veya kurutma çalışması 

Bölüm 4.1.14. 1 de belirtilen. yönteme göre yapılmıştır. 

Numunenin kurutu1madan önceki kütlesi: 18,4879 gr 

Numunenin kurutulmadan sonraki kütl esi : 16 ,6385 gr 

Denklem 4. 21 . 1de değerler yerine konarak , 

% Desorpsiyon = (18•4879 - 16 •6385 ) x 100 = 11 , 1 
16, 6385 

olarak bu l unmuştur . 

5. 1. 15 . BASINCA KARŞI DESORPSİYON DENEY i 

Bu deneyde Bölüm 4.1 . 15 . 1de belirtildiği gibi numunenin çe 

şitli basınçlarda ve sıcaklıklardaki su desorpsiyon yüzdeleri saptan

mıştır . Bu deney sonuçları Tablo 5.8. , Tablo 5. 9. ve Tablo 5. 10 . 1 da 

verilmi ş t i r . Ba s ınca kar ş ı de sorps iyon yüzde lerinin de ğ i ş imi Grafik 

5.6 ., Graf ik 5.7. ve Grafik 5.8. 1de gö s ter ilmi ştir, süres i i se iki 

saa t a lınmış tır . 

S ı ca k lık (°C) 30 30 30 30 30 30 

At m. Ba s ı n c ı (mmHg) 690 690 690 690 690 690 

Basınç (mmHg) 90 190 290 390 490 590 

Ba ş. Num . Küt . (gr) ı ' 441 1,6905 1,8839 1,4932 2,2669 1, 6152 

Kur . Son . Num. Küt . (gr) ı' 4371 1,6870 ı ,8823 1,4921 2,2664 1,6149 

% Desorp . 0,27 0,20 0,08 0,07 0,02 0,018 

Tablo 5 . 8 ~ 30°C 1 de Basınca Karşı Desorpsiyon Yüzdeleri 
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2 3 5 

Basın ç !mmHçıl 

5 7 2 
xıo 

Grafik 5.6.30°C'de Basınca Karşı Desorpsiyon Yüzdesinin Deği ş imi 

Sıcaklık (°C) so 50 50 50 50 50 

At m. Ba s ıncı (mmHg) 690 690 690 690 690 690 

Basınç (mmHg) 90 190 290 390 490 590 

Baş . Num.Küt.(gr) 2,3068 1,8482 ı' 5811 1,8710 2,2094 2,7532 

Kur.Son.Num.Küt . (gr ) 2,2912 ı ,8373 1,5764 ı ,8672 2,2057 2,7499 

% Desorp . 0,68 0,59 0,29 0,20 o' 16 o' 12 

Tablo 5.9.50°C 'de Basınca Karşı Desorpsiyon Yüzdele ri 

ı 
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Grafik 5.7 . 50°Cıde Basınca Kar ş ı Desorpsiyon Yüzdesinin Değişimi 

-
Sıcaklık (°C) 80 80 80 80 80 80 

ı 
1 

Atm . Basıncı (mmHg) 690 690 690 690 690 690 

Basınç (mmHg) 90 19'0 290 390 490 590 

Baş.Num . Küt . (gr) 2,2037 2,6643 1,4745 1,6863 1,3809 ı '8331 

Kur . Son . Num.Küt . (gr) 2' 1226 2,6022 ı' 4408 1,6535 1,3557 1,8088 

% Desorp. 3,7 2,3 2,2 ı' 9 ı' 8 ı' 3 

Tablo 5.10.80°Cıde Basınca Karşı Descrpsiyon Yüzdeleri 
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5 6 
(m mHçı ) 

Grafik 5.8.80°C'de Basınca Karşı Deso rpsiyon Yü zdes inin Değişimi 

5. 1.16 . ZAMANA KARŞI DESORPSİYON DE NEYi 

Zeolitik tüf numuneleri ni n zamana karşı deso rp s iyon de 

neyleri 30 - 90°C sıcak lık aralı ğ ın da Bölüm 4. 1. 16 . 'de be lirtildiği 

gibi altı saat süreyl e yapılmı şt ır . Sonuçl ar; 

Kurutma Sıcaklığı 

Başlangıçta Numune Miktarı: 5,2674 gr 

Zaman (saat ) ı 2 3 4 5 6 

Kurutma Sonuc u 5,2474 5,2407 5,2364 5,2344 5,2340 5,2330 Num.Mik. (gr ) 

% Desorp . 0,38 0,51 0,59 0,63 0,64 0,66 

Tablo 5.11 .30°C'de Kurutulan Numunenin Zamana Kar ş ı Desorpsiyon 

Yü zdeleri 
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o. e 

0,7 

Q.6 30 "c 
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o 2 3 l. 5 5 
Zaman t (saat) 

Grafik 5.9.30°C'de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdesinin Değişimi 

Kurutma sıcaklığı 

Başlangıçtaki numune miktarı: S,0096 gr 

Zaman (saat ) ı 2 3 4 5 6 

Kurutma Sonuc u 4,9431 4,9318 4,9274 4,9252 4,9246 4,9242 N um . M i k . ( g r ) 

% Desorp. 1,34 1,58 1,67 ı' 7 ı ı' 73 1,73 

Tablo 5. ll . 40°C 'de Kurutulan Numurenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdeleri 
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-

Grafik 5. 1 U.40~C ' de Kurutu lan Numunenin Zamana Karşı Desorp si yon 

Yü zdesi nin Değ işimi 

Kurutma Sıcaklığı 

Başlangıçta nu mu ne miktarı: 4, 7647 gr 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

ı 

ı Kurutma Sonucu 4,6655 4,6467 4,6402 4,6382 4 .;3,:;-:ı! 4,6331 
N um. M i k. (gr) ,v ...., ..... 

% Desorp 2' 13 2,54 2,68 2, 72 2, 77 2,84 

Tablo 5.12.50°C ' de Kurutulan Numunenin Zaman a Karşı Desorpsi yon 

Yü zde leri 
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Grafik 5.11.50°C 1de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yü zdes inin Değişimi 

Kuru t ma sıcaklı ğ ı 

B aş langıçta num une miktarı : 6,23 19 gr 

Za ma n (saat ) ı 2 3 4 5 6 

Kurutma Sonucu 6,0649 6,0439 6,0375 6,0343 6,0343 6,0338 Nu m. ~1 i k. (gr) 

% Desorp . 2,75 3, 12 3,22 3,27 3,27 3,28 

Tablo 5.13.60°C 1de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yü zdeleri 
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2,6 0.__,!___2ı____31--~l.--.1.5---..!.6------

Zaman t ( saat) 

Grafik 5.12.60°C'de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdesinin Değişimi 

Kurutma sıcaklığı 

Başlangıçta numune miktarı: 3,7332 gr 

Zaman (saat ) ı 2 3 4 5 6 

Kurutma sonucu 3,6015 3,5874 3,5844 3,5839 3,5828 3,5822 
Nurı .. Mik . (gr) 

% !Jesorp 3,65 4,06 4,15 4' 16 4' 19 4,22 

Tablo 5.14.70°C'de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdeleri 
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Grafik 5.ı3.70°C 1 de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdesinin Değişimi 

Kurutma sıcaklığı 

Başlangıçta numune miktarı: 4,2459 gr 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

Kurutma Sonucu 4, ll 25 4,0634 4,0535 4,0530 4,0518 4,0502 N um. M i k . (gr) 

% Desorp 3,24 4,49 4,74 4,75 4,79 4,83 

Tablo 5. 15 . 80°C 1de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdeıe,ri 
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Grafik 5.14.80°C 1de Kurutulan Numunenin Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdesinin Değişimi 

Kurutma s ıcaklığı 

Başlangıçta numune miktarı: 3,6629 gr 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

Kurutma Sonucu 3,4867 3,4709 3,4675 3,4673 3,4672 3,467.0 
N um. M i k . (gr) 

% Desorp. 5,05 5,53 5,63 5,64 5,64 5,65 

Tab lo 5.16.90°C 1de Kurutu l an Numunenin Zamana Karşı Desorpsi yon 

Yü zde leri 
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- 90°C 

2 3 4 5 6 

Zaman t ( ~aat ) 

Grafik 5.15.90°c•de Kurutulan Numuneni n Zama na Karşı Desorpsiyon 

Yüzdesi nin Değişimi 

5.1.17. PARÇACIK BOYUTUNA KARŞI DESORPSİ YON DENEYi 

Parçacık boyutu olarak +9,52, - 9,52+4,7G. -4,76+2,5, 

-2 ,5+1,6 mm alınarak 80°c•de Bölüm 4.1.17. •de belirtilen yönteme 

göre desorpsiyon de neyi yapılmıştır . 

Baş.Num. 
Zaman (saat) 

Parçacık Boyutu(mm) Küt. (gr) 
ı 2 3 4 5 

-9,5 +4,76 l 2,8143 2,7026 2,6951 2,6924 2,6903 2,6894 

-4,76+2,5 1 2,2483 
1 

2,1537 2' 1499 2' 1494 2,1474 2,1472 
-

-2' 5 + ı '6 1,1632 1,1121 1,1110 1, 1106 1,1093 1,1088 

+ 9, 5 6,8714 6,6504 6,6034 6,5969 , 6,5842 6,5766 

6 

2 '6877 

2' ı 451 

ı' ı 077 

6,5691 

Tablo 5.17.Çeşitli Boyuttaki Parçacıkların Zamana Karşı Kütlelerindeki 

Değişi m 
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Parçacık Boyutu (mm) -9,5+4,76 

larnan (saat) ı 2 3 4 5 6 

% Desorp. 4, 13 4,42 4,52 4,61 4,64 4,71 

Parçacık Boyutu (mm) -4,76+ 2,5 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

% Desorp . 4,39 4,57 4,60 4,69 4,70 4,81 

Parça cı k Boyutu (mm) -2,5 +ı, 6 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

% Desorp. 4,59 4,69 4,79 4,85 4,90 5,01 

Parçacık Boyutu (mm) + 9,5 

Z.aman (saat) ı 2 3 4 5 6 

% Desorp. 3,32 4,05 4' 16 4,36 4,48 4,60 

Tablo 5.18.Çeşitli Boyuttaki Parçacıkların Zamana Karşı Desorpsiyon 

Yüzdeleri 

5.1.18. NEMLENDİRME DENEYLERİ 

Zeolitik tüf, 6 saat süreyle 30 - 90°C aralı~ında kurutuldu . 

Kurutulan bu örnekler %20 - 98 ba~ıl nem aralı~ında 15 saat tutularak 

adsorpladıkları su miktarları saptandı. Bazı tuzların doymuş çözelti

leri oda sıcaklı~ında çeşitli ba~ıl nem değerleri gösterirler [124, 

125]. Deneyde bazı tuzların doymu ş çözeltileri ha zırla narak %20 - 98 

ba~ıl nem ortamları oluşturuldu. 

Deney sırasında çözeltileri n oluşturdu~u ba~ıl nemler hig

rometre ile kontrol edildi. Bazı tuzların yaklaşık 20°C'de oluşturduk 

ları bağ ıl nemler Tablo 5.19. 'da verilmiştir . 

.. 
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Grafik 5 . 16 . Çe ş itli Boyuttaki Pa rçacıkların Zamana Ba ğ lı Ol arak 

Descrpsiyon Yüzdesinin Değişimi 

Tu z Bağıl Nem (%) 

Pb(N03)2 98 

(NH4)2so4 81 

NaN02 66 

KN03 45 

KC2H3o2 20 

Tablo 5.19. Ba zı Tuzların Yakla ş ık 20°C'de Oluşturduğu Bağıl Nem 

Değerleri [124,125] . 
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Numunenin Kurutulma Sıc . (°C) 30 

Numune No i<. Numune Küt. (gr) Bağıl Nem( %) Nem . Num . Küt. (gr) 

ı 1,0273 98 ı' 0633 

2 1,0334 81 1,0694 

3 1,0655 66 1, 1192 

4 0,6483 45 0, 6703 

5 O, 7788 20 0, 7903 

Tabl o 5.20.30°C 1de Kurutulan Numunenin Çeşitli Bağıl Nemlerde 

Adsorpladığı Su Yü zdeleri 

Numu neni n Kurutu lma Sıc . (°C) 40 

Numune No K. Numune Küt. (gr ) Bağıl Nem( %) Nem. Num .Küt . (gr) 

ı 0,5989 98 0,6409 

2 0,7508 81 0,7884 

3 0,5913 66 0,6354 

4 0,5631 45 0,5952 

5 0,3572 20 0,3667 

Tablo 5.21.40°C 1de Kurutulan Numunenin Çeşit li Bağıl Nemlerde 

Adsorpladığı Su Yü zdeleri 

Ad .% Su 

3,5 

3,5 

5,0 

3,4 

ı ' 5 

Ad .% Su 

7,0 

5,0 

7,4 

5,3 

2,5 
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Numunenin Kurutulma Sıc. ( °C ) 50 

Numune No K.Numune Küt . (gr ) Bağıl Nem (%) Nem.Num .Küt. (gr) 

ı ı' 5109 98 1,5990 

2 0,5350 81 0,5739 

3 0,6469 66 0,6932 

4 0,5921 45 0,6335 

5 ı' 0358 20 ı' 0713 

Tablo 5.22 .50°C'de Kurutulan Numunenin Çeşitli Bağıl Nemlerde 

Adsorpladığı Su Yüzdeleri 

Numunenin Kurutulma Sıc . (°C ) 60 

Numune No K. Numune Küt. (gr) Bağıl Nem(%) Nem. Num . Küt. (gr) 
-- ---,-

ı 0,6840 98 0,7383 

2 0,8199 81 0,8780 

3 O, 7746 66 0,8046 

4 0,6427 45 0,6944 

5 0,8751 20 0,91 50 

Tablo 5.23. 60°C ' de Kurutulan Numunenin Çeşitli Bağıl Nemlerde 

Adsorpladığı Su Yüzdeleri 

1 

Ad.% Su 

5,8 

7,3 

7,2 

6,9 

3,4 

Ad.% Su 

7,9 

7' ı 

3,9 

8, 0 

4,6 
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Numunenin Kurutulma Sı c. ( °C) 70 

Numune No K. Numune Küt. (gr)' Bağıl Nem(%) Nem.Num . Küt . (gr) 

ı o' 82 73 98 0, 8982 

2 0, 7322 81 0, 7989 

3 0,59'64 66 0, 6446 

4 o, 5489 45 0, 6005 

5 0,9029 20 0,9509 

Tablo 5.24. 70°C'de Kurutul an Numunenin Çeş itli Bağ ıl Neml erde 

Adsorpladığ ı Su Yüzdeleri 

Numuneni n Kurut ulma Sı c . (°C ) 80 

Num une No K. Numune Küt. (gr ) Bağıl Nem( %) Nem.Num . Küt. (gr) 

ı 0,6768 98 0, 7422 

2 0,7412 81 0,8029 

3 0,6940 66 0, 7423 

4 0,8399 45 0,9234 

5 o, 7384 20 0, 7803 

Tab lo 5.25.80°C'de Kurutul an Numunenin Çeş itli Bağıl Neml erde 

Ads orp l a d ığ ı Su Yü zdeleri 

Ad .% Su 

8, 6 

9' ı 

8, ı 

9,4 

5,3 

Ad .% Su 

9,7 

8,3 

6,9 

9,9 

5, 7 
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Numunenin Kurutulma Sıc.(°C) 90 

Numune No K.Numune Küt. (gr) Bağıl Nem(%) Nem.Num.Küt. (gr) 

ı 0,4151 98 0,4624 

2 0,5568 81 0,6069 

3 0,4177 66 0,4476 

4 0,4979 45 0,5498 

5 0,4629 20 0,4925 

Tablo 5.26.90°C'de Kurutulan Numunenin Çeşitli Bağıl Nemlerde 

Adsorpladığı Su Yüzdeleri 

5.1.19. ZAMANA KARŞI SU ADSORPLAMA K~PASİTESi TAYİNİ 

Ad .% Su 

ı ı, 4 

9,0 

7,2 

10,4 

6,4 

Bu deneyde Bölüm 4.l.l9.'da belirtilen yöntem kullanılarak 

zamana bağlı olarak zeolitik tüfün adsorpladığı su yüzdesi saptanmıştır . 

Num .Kurutulma Sıc. (°C) 30 j Ba ğ ıl Nem (%) J 100 

N.K.Sonraki Küt. (gr) 5, 703 
. 
Nemiendi rme Zam. (saat) ı 2 3 4 5 

. 

N. Nem.Son. Küt . (gr) 5,7370 5,7539 5,7604 5' 7759 5,8024 

Ad . Su (%) 0,6 0,9 ı, o 1,3 ı' 7 

Tablo 5.27.30°Cıde Kurutulan Numunenin Zamana Bağlı Olarak 

Adsorpladığı Su Yüzdeleri 

.. 

6 

5,8060 

ı' 8 
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2 

o 2 3 5 6 
Zaman 1( ~aat) 

Grafik 5.17.30°C 1de Kurutulan Numunenin Adsorpladığı Su Yüzdesi nin 

Zamana Göre Değişimi 

Num.Kurutulma Sıc.(°C ) 40 
1 

Bağıl Nem (%) 100 

N. K. Sonraki Küt. (gr) 4,1945 

Nemlendirme Zam . (saat) ı 2 3 4 5 

N. Nem . Son.Küt . (gr) 4,2168 4, 23331 4,2408 4,2548 4,2674 

Ad . Su (%) 0,5 0,9 ı ' ı ı' 4 ı ' 7 

Tablo 5. 28 . 40°C 1de Kurutulan Numunenin Zamana Bağlı Olarak 

Adsorpladığı Su Yüzdesi 

ı 
ı 6 1 

4,2759 

ı '9 
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Zaman tlsaat) 

Grafik 5.18.40°C 1de Kurutulan Numunenin Adsorpladığı Su Yüzdesinin 

Zamana Göre Değişimi 

Num .Kurut ulma Sı c .( ° C) 50 ı Bağıl Nem (%) 100 

N. K.Sonraki Küt . (gr) 4,6681 

Nemlendi rme Zam . (saat) ı 2 3 4 5 

N. Nem.Son. Küt . (gr) 4,6922 4,7123 4,7339 4,7437 4,7459 

Ad . Su (%) 0,5 0,9 ı' 4 ı' 6 ı' 7 

Tablo 5. 29.50°C 1de Kurutulan Numunenin Zamana Bağlı Olarak 

Ad sorp ladı ğı Su Yüzdesi 

6 

4,7674 

2' ı 
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2 3 4 5 6 
Zaman tl saat ) 

Grafik 5.19 . 50°C'de Kurutulan Numunenin Adsorpladığı Su Yü zdesi nin 

Zamana Göre Değişimi 

/ Num.Kurutulma Sı c. (°C ) 70 Bağı 1 Nem (%) 100 

/ N.~.Sonraki Küt.(gr) 3,6505 

Nemlendirme Zam. (saat ) ı 2 3 4 5 

N.Nem.Son.Küt.(gr) 3,6757 3,6476 3' 7135 3,7268 3,7388 

Ad . Su (%) 0,2 ı' 3 ı ,8 2, ı 2,4 

Tablo 5.30.70°C 'de Kurutulan Numunenin Zamana Bağl ı Olarak 

Adsorpladığı Su Yüzdesi 

6 

3,7442 

2,5 
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2 3 4 5 
Zaman 1 (saat) 

6 

Grafik 5.20 . 70°C'de Kurutulan Numunenin Adsorpladığı Su Yüzdesinin 

Zama na Göre Değişimi 

Num.Kurutulm~ Sıc . (°C) 80 ı Bağıl Nem (%) 100 

N.K .Sonraki Küt . (gr) 4,1508 

Nemlendirme Zam. (saat ) ı 2 3 4 5 

N.Nem .Son . Küt. (gr) 4,1755 4,2050 4,2201 4,2317 4,2451 

Ad . Su (%) o' ı ı' 6 ı ' 3 ı' 9 2,2 

Tablo 5.31..80°C'de Kurutulan Numunenin Zarııana Bağlı Olarak 

Adsorpladığı Su Yüzdesi 

6 

4,2557 

2,5 
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o 2 3 1. 5 6 
Zaman t(saat) 

Grafik 5.21.80°C 1de Kurutulan Numunenin Adsorpladığı Su Yüzdesinin 

Zamana Göre Değişimi 

5.1.19.1. KURUTULMASI 80°C1 DE YAPILAN NUMUNENİN ODA SICAKLlGI VE 

BAGIL NEMİNDE (-%50) SU ADSORPLAMASI DENEYİ 

Bu deneyin sonuçları Tablo 5.32 . 1de verilmiştir . 

Zaman (saat) B. N. (%) S ı caklık Numune Kütlesi (gr) Ad . Su (%) 

ı 38 25,0 16,5007 0,01 

2 50 25,0 16,5290 o' 18 

3 50 25,0 16,5428 0,26 

4 50 24,8 16,5512 0,31 

5 48 24,5 16,5542 0,33 

6 48 24,8 16,5562 0,34 

7 47 24,2 16,5584 0,36 

8 53 23,0 16,5629 0,39 

Ad. Baş. N um. Küt. (gr) 16,4992. gr 

Num. Kurutulmada Su Kaybı (%) : 0,54 

Tablo 5.32. 80°C 1de Kurutu lan Oda Sıcaklığı ve Bağıl Neminde ( -%50) 

Zamana Bağlı Olarak Adsorpladığı Su Yüzdesi 
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3 1. 5 6 7 8 
Zaman t ( saat ) 

Grafik 5.22.0da Sıcaklığı ve Bağıl Neminde Adsorplanan Su Yüzdesinin 

Zamana Göre Değişimi 

5.1.20. PARÇACIK BOYUTUNA KARŞI SU ADSORPLAMA KAPASİTESİ 

Boyutları +9,5, - 9,52+4,76, - 4, 76+2,5 ve -2,5+1,6 mm 

olan numuneni n 80°C'de kurutulmasından sonra oda sıcaklığı ve bağıl 

neminde adsorp ladığı su saptanmıştır . 

Boş.Num . Zaman (saat) 
Parçacık Boy ıJtu (mm) Küt. (gr) ı 2 3 .4 5 6 

-9,5 + 4, 76 2,7984 2,8134 2,8198 2,8231 2,8252 2,8269 2,8294 

- 4,76+2,5 2,2362 2,2491 2,2542 2,2555 2,2572 2,2582 2,2597 

-2,5 +ı ,5 1,1566 1,1643 ı '1661 l' 1659 1,1676 1,1679 ı' 1685 

+ 9,5 6' 7798 6,8070 6' 8229' 6,8368 6,8488 6,8580 6,8680 

Oda Sıcaklığı 23,6 23,6 23,6 23,0 23,2 23,0 22,5 

Oda Bağıl Nemi(% ) 54 54 54 50 50 48 48 

Tablo 5.33.80°C'de Kurutulan Çeşitli Boyuttaki Numunenin Oda Sıcaklığı 

ve Bağıl Neminde Adsorpladığı Su Miktarları 
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Parçacık Boyutu (mm) - 9,5+4,76 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

Ad . Su (%) 0,54 0,76 0,88 0,96 ı, Ol ı ' ı o 
Parçacık Boyutu (mm) - 4,76+2,5 

Zaman (saat ) ı 2 3 4 5 6 

Ad . Su (%) 0,58 0,80 0,86 0,94 0,98 ı' 05 

Parçacık Boyutu (mm) -2,5+ 1, 6 

Zaman (saat ) ı 2 3 4 5 6 

Ad . Su (%) 0,66 0,82 0,89 0,95 0, 97 ı' 02 

Parçacık Boyutu (mm) + 9' 5 

Zaman (saat) ı 2 3 4 5 6 

Ad . Su (%) 0, 40 0,64 0,84 ı' o ı ı' 15 1,30 

Tablo 5. 34 . 80°C 1de Ku rutu lan Çe şit li Boyuttaki Numunenin Od a Sıcaklığı 

ve Bağıl Neminde Zamana Bağlı Olarak Adsorpladığı Su Yüzdesi 

:ı 
vı 

12 

11 

10 

9 

-o 8 
<( 

7 

6 

5 

3 

+ 9,52 

-9.52 + 4. 76 
-4, 7 6 +2,5 

-2 ,5 + 1,6 

o 2 3 4 5 6 7 
Zaman tl saa t) 

Grafik 5.23.80°C 1de Kurutulan Çeş it li Boyuttaki Numunenin Ad sorp l adığı 

Su Yüzdesinin Zamana Bağlı Değişi mi 
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SU BUHAR BASINCINA KARŞI ADSORPLANAN SU MİKTARININ 

SAPTANMASI 

Bu deneyde izlenen yöntem Bölüm 4.1.2l.'de belirtilmiştir. 

Bu yönteme göre yapılan deneyin sonuçları Tablo 5. 35 . 'de verilmiştir . 

Su Sıcaklığı (°C) 29,8 26' ı 10,6 2,0 

Oda Sıcaklığı (°C) 25,1 26,0 23,4 22,8 

Ba ş. Num.Küt . (gr) 0,0617 0,0727 0,0951 0,741 

Ad .S.Num.Küt . (gr) 0,765 0,848 0,1 021 0,0795 

Baş .Bas ınç (mmHg) 29 29 29 29 

Son Bas ınç (mmHg ) 58 54 39 35 

Ad. Su (% ) 23 16 7,3 7,2 

Tablo 5.35.Su Bu ha r Basıncına Karşı Numunenin Adsorpladığı Su 

Yüzdeleri 

5.2. 

5.2 . 1. 

NUMUNE ÜZERİNDEKİ DENEY SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

KiMYASAL ANAL İZ SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Etibank Bigadiç Madenieri i ş letmesi'nden s ağlanan zeo litik 

tüflerin kimyasal bileşimi ve formülü Bölüm 5.l.l.'de verilmiştir . 

Bigadi ç yöresi zeo litik tüflerin kliniptilolitçe zengin oldukları bi 

linmekted ir [46]. Kliniptilolitin kimyasal yapısı, kristallografisi 

ve yapı sa l özell ik leri incelenmiş olup henüz iskelet yapısı çözüm

lenmemi şt ir . Bununla birlikte ortak olan görüş höylanditle aynı ya

pıda olduğudur [126]. 

Kliniptilolitte Si / Al oranı 4,25-5,25 arasında değişmekte

dir. Bigadiç yöresi zeolitlerinde bu oran 4,96'dır . Ayrıca kliniptilo

litte Ca, Mg, K bulunmakta ol up Na, K>> Ca'dır. Bigadiç yöresi 
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zeolitik tüfleri ise Ca bakımından zengindir. Zeolitik tüflerin Ca 

bakımından zengin oldu~u G. Ataman tarafından yapılan çalışmada da 

belirtilmiştir [46] . 

Zeolitik tüfde katyon olarak Mg, Ca, K ve Na bulunmaktadır. 

H2o+- kristal ve hidroskopik su yüzdesi ise 12,l'dir. 

5.2.2. YO~UNLUK DENEYi SONUÇLARININ DE~ERLENDİRİLMESİ 

Zeolitik tüfün yoğunlu~u 1,70 - l,95gr/an3 arasında oldu~u 

saptanmıştır. Sekiz ayrı numune üzeri nde yapılan deneylerde frekans 

dağılım eğrisi çizilerek numunelerin yoğunluğunun 1,70 ile 1,75 gr/cm3 

etrafında yı~ıldığı gözlenmiştir . Kullanılan yöntem killere ve toprak 

numunelerine uygulanan bir yöntemd ir . Minerallerin yoğunlu~unun tayini 

genel olarak H.B8rman tarafından veri len yöntemle yapılır [122]. Yo~un-

luğun, mal zemenin nem çekici özelliğinden dolayı daha duyarlı tayini 

pek anlam taşımaz. Enerji depolamada malzemenin yo~unluğu seçim 

kriterlerinden birisidir. Tablo 5.36.'da depolayıcı olarak kullanılan 

bazı mal zeme adsorbent mal zemeleri n yo~unluğu verilmi ştir. 

Malzeme Yoğunluk (gr/cm3) 

Su ı' 00 
-· 

Dem ir 7,60 

Granit 2,70 
·-

Mermer 2,70 

Beton 2,47 
--

Şabazit Tüf ı' 40 
--··· ·----

Kliniptilolit Tüf 1,70 * 

Tablo 5.36.Enerji Depolamada Kullanılan Bazı Malzemelerin Yoğunluğu [5] 

(*: Deneyde bulunan değer. ) 
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Zeol it ik tüflerde yoğunluk hem Si/(Si+Al+Fe) oranına hem 

de değişebilir katyonun cinsine bağlı olmaktadır [128]. 

5.2.3. ŞİŞME DENEYİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Zeolitik tüflerin şişme göstermemesi deney kurgusunda kolon 

boyutunun tasarımında önemli olmaktadır. Halbuki bazı katı malzemeler 

ıslandıklarında şişme göstermektedir [85] . 

5.2.4. PH. DENEYi SONUÇLARININ DEGERLENDİR İ LMESİ 

Zeoliti k tüfün 2/5, 1/5 ve 1/10 oran larındaki sulu çözelti

lerinde PH.'ları nın sırasıyla -8,42, 8,78 ve N8,61 bulunması numune 

nin suya alkali iyonlar verdiğini ve bazik bir ortam oluşturduğunu 

göstermektedir . Numunede değişebilir katyonlar olarak Na+, K+ bulun

maktadır. 

5.2.5. ISLANMA ISISININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Kurutulmas ı 250°C 1 de yapılan numunel erin ısıanma ısısı 

29,53 cal/gr veya 0,123 kJ / gr bulunmuştu. Adsorpsiyon ısısı ise ger

çekte adsorpsiyon iz oterm eğrilerinden elde edilir . Fakat deney ko 

şullarımızın kısıtlı olması nedeniyle adsorpsiyon ısısı, ısıanma ısı 

larının tayininden gidilerek yapılmıştır . Buna göre Denklem 3.73. 1 Ü 

kullanarak 250°C ve 30 - 90°C aralığında kurutulan numunel erin adsorp

siyon ı s ıları Tablo 5. 37 . 1de verilmiştir. Numunenin oda sıcaklığı 

(-20°C ) ve bağıl nem (-%50) 1 inde depoladığı enerji sıfırdır. Hesap

larda su buharını n 0°C 1de yoğunlaşma ısısı 2,501 kJ/gr değeri kul 

lanılmıştır. 

Sıcaklık (°C) 30 40 50 60 70 80 90 250 

~H(kJ/gr ) xıo- 3 22,2 52,0 86,5 98,9 132 ~ 6 188,2 206,7 423,6 

Desorp. (%) 0,8 ı' 7 2,7 3,2 4,2 6,0 6,4 12' ı 

Tablo 5.37.Çeşitli Sıcaklıklarda Kurutulan Zeol itik Tüfün Adsorpsiyon 

Isıları 
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5.2.5.1 . iYON DEGiŞiMi YAPILAN ZEOLİTİK TüFüN ADSORPSiYON ISISI 

iyon de~iştirilmiş zeolitik tüfün adsorpsiyon ısıları 

Tablo 5.38'de verilmiştir . 

Katyon ca++ Na+ u+ 

Ad . Is ı sı 

t~H(kJ/gr)xlo - 3 
854,6 468 ,2 885 , 4 

Ad . Su (%) 25 , 2 15 ,6 28 , ı 

Tablo 5. 38 . Ca++, Na+ ve K+ iyon De~işimi Yapılmış Zeolitik Tüfün 

Adsorpsiyon Isıları (Numune 16 saat 250°C'de kurutulmuştur . ) 

Tablo 5. 38'de verilen de~erlerle Tablo 5. 37. 'deki de~erlerin 

karşılaştırılması ile numunenin adsorpsiyon ısılarında artma oluşmak 

tadır . Bu artı ş ca++ iyonu deği şimi yapılmış zeolitik tüfde 2,1 ol 

olmakta, Na+ iyonu de~i ş imi yap ı lan zeolitik tüfde böyl e bir artma 

sa pt a nmamıştır . Ş abaz i t il e yapılan bir araştırmada iyon de~i ş iminin 

adsorps iyon kapa s ites in i arttırmadı ~ ı gö z l enmiştir [23] . 

Klin iptilol it içeren bu t üfdeki ad sorpsi yon ı s ı s ı artı ş ının 

nedeni y a pıya giren ca++ iyonunun Na+ iyonl ar ı nın yerini alma s ı sonu-

cu zeo litlerdeki kanal ge ni ş li ği nin artma s ı sonucu daha fa zla suyun 

a d s orplanmas ı il e a çıkl a nabilir . Tablo 5.39. 'da ba z ı adsorbent malze-

melerin adsorpsiyon ı s ıları veri lmi ştir . 

Ad sor- Aktif Aktif Sil i - Şaba - Klinip -
be nt Karbon Alünina kajel MS4A MS5A MS13X zit*Tüf ti lolit 

Tüf 

Jldsorp-
siyon 1000 523 991 1020 974 1370 113 424 
Isısıt~H 
(kJ/kg ) 

Tablo 5 . 39 . Ba z ı Ad sorbent Mal zeme lerin Adsorpsiyon Isıları 

(* : Ortalama Adsorpsiyon Isısı) 

Klinip -
tilolit 
Tüf(ca++) 

855 
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Tablo 5.39.'da verilen değerler karşılaştırıldığında klinip

tilolit tüfün ~abazit tüf ve aktif alUminadan daha iyi bir adsorbent 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

5.2.6 . ELEK ANALİZİ SONUÇLARININ DEGERLENDİRİ LMESİ 

Elek ana lizi sonucunda parçacıkların dış özgül yüzey alanı 

ayrımsal ve toplamsal analiz sonucunda 14 cm2/gr bulunmuştur. Bu so

nuç bize parçacıkların düz levha şeklinde olduğunu göstermektedir . 

Parçacıklar küresel olsaydı, büyük yüzey a lanına sahip olurlardı. 

5. 2.7. INFRARED SPEKTRUMUNUN DEGERLENDİRİLMESİ 

Infrared spektrumunun değerlendirilmesi sonucu 300°C, 600°C 

ve 900°C'de su piklerinin görünür olması yapının ısıl olarak kararlı 

olduğunu göstermektedir. Buda bize zeolit tüflerinin kliniptilolit ba-

kırnından zengin olduğunu ve mal zemeyi yüksek sıcaklıklarda kullanabi

leceğimizi göstermektedir. 

5.2.8. POROZİTENİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Z~olitik tüfün gözenekli bir yapıya sahip olduğu saptanmış -

o 
tır. Fakat ya pı 20 A'den daha küçük gözenekleri içerdiği için bu yön-

tem yetersizdir . Zeolit yapısının gözenekliliğinin ve gözenek dağılı 

mının literatürdeverilen yöntemlerle daha sağlıklı belirlenffiesi ge-

rekir [129] . 

5.2 . 9. ISIL ANALİZ DENEYLERİNİN DEGERLENDİRİ LMESİ 

Deney sonucu elde edilen OTA eğrisinde - 190°C'de geniş bir 

endotermik (ısı alan ) pik gözlenmiştir. Bu pik zeolitlerdeki gevşek 

suya ait pik olmaktadır. F.A. Mumpto~ OTA kullanarak kliniptilolitin 

dehidrasyonunda O - 400°C arasında geniş bir pik olduğunu belirtmiş, 

l000°C'ye kadar başka bir ısıl reaksiyon göstermediğini ve TGA 
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eğrisinde herhangi gözle görülür bir kırılma olmadığını belirtmiş

tir [130]. 

F.A. Mumpton•un bu yorumuna göre gerçekten eğri klinip

ti lolit için verilen eğriye uymaktadır . Ayrıca numunedeki kayıp 

16 , 72 mg olup yaklaşık %14 olmaktadır ki buda tartım sonuçlarıyla 

uyuşumludur . 

Kliniptilolitte oluşan ve bazen 130°C civarında olan endo

termik (ı sı alan) pik, 400°C 1de oluşma sı gereken sıkı bağ l ı suyun 

(tighly bound zeolite water) kaybından gelecek sonuçları yok etmekte

dir [131] . 

Yapıda su moleküllerinin yerinin saptanması ile klinipti 

lo l itin desorp siyon öze lliği belirlenebilmektedir. Zeolitlerdeki 

suyun yapısı ve termedinamiği ile ilgili çal1şmalar devam etmekte

di r [95,132]. 

5.2.10 . ISI İLETKENLİK DENEYİ SO NUCUNUN DE GERLENDİRİLMESİ 

Isı iletken l ik katsayısı tayini zeo litik tüfleri n öncelikle 

doğal haliy le, bir g ü n e ş toplayıcısı nda elue edilmesi mümkün sıcaklık 

120°c•de kurutulma i ş l eminden sonra tayin edi lmi ştir . Ayrıca burada 

iş l em iki ayrı parçacık boyutu için tekrarlanmıştır. Deney son uçları 

na göre kurutulmuş örneklerde ısı iletken lik katsayısı düşme göster 

mektedir. Parçacık boyutu ve nemlendirme işlemide ısı iletke nli ği ni 

etkilemektedir. Karşılaştırma açısından ba z ı alışılagelmiş ısıl ener

ji depolama malzemeleri ve yalıtım mal zeme leri ne ait değerler' Tab-

lo 5.40. 1da v erilmiştir . Bu değerlerdende görüleb~leceği gibi Biga

di ç yöresi zeolitik tüfleri ısı yalıtım mal zemesi olarak kullanıla 

bilirler . 

... 
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Malzeme :\(Kcal/m.h.°C) 

Su 0,50 

Tuğla 0,70 

Kum, ku ru 0,28 

Mermer ı ,80 ... 3,00 

Cam Yünü 0,03 ... 0,06 

As best o' ı 5 

Klinipt i lolit Tüf o, 158 

Tablo 5.40.Bazı Isıl Depolama ve Yalıtım Malzemelerinin Isı İletkenlik 

Katsayıları [1 33] 

5.2.11. ISINMA ISISININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Bölüm 4.1.11. 1de verilen yönteme göre numunenin ısınma 

ısısı (0,24 cal/gr°C = 1,00 J/gr°C) olarak tayin edilmiştir. Bu yön-

tem bazı minerallerin ve toprağın ısınma ısısının tayininde kullanı -

lan bir yöntemdir. Literatürde çeşitli zeolitlerin ısınma ısısı ta -

yininde Differential Scanning Calorimeter (DSC) ku llanılır [16] . Kli 

niptilolitin ı s ınma ısısı 27°C 1de 0, 2634 cal/gr°C = (1,1019 J/gr°C) 

olarak bulunmu ştur [134]. S. Bruce ve çalışma arkadaşları tarafından 

yapılan bu ara ş tırmada doğal zeolitler içindeki H2o•nun ortalama ı s ı 

kapasites inin l00°K 1 de buzun ısı kapasitesinden da ha büyük, 300°K 1da 

ise saf suyun ısı kapasitesinden daha az olduğu saptanmış ve kli nip

tilolitteki suyun ısı kapasitesinin 100 - 300°K arasında doğrusal ola-

rak arttığı saptanmıştır. Tablo 5.41. 1de bazı adsorbent malzemelerin 

ısınma ısıları verilmiştir. 
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Malzeme Isınma Isı sı (cal/gr°C) 

Aktif kömür 0,26 

Aktif Alümina 0,24 

Si ı ikajel 0,21 

MS13X 0,22 

Şabazitik Tüf 0,26 

Kliniptilolit Tüf 0,24 

Tablo 5.4l.Bazı Adsorbonların Isınma Isıları [16,67]. 

5.2.12. İYON DEGİŞİM DENEYİNİN DEGERLENDİRİLMESİ 

Bigadiç yöresi zeolitik tüflerin katyon değiştirme kapasi 

tesi (K.D . K. ) tayini sonucunda bu zeolitlerin oldukça yüksek katyon 

değiştirme kapasitesine sahip oldukları görülmüştür. Tablo 5.42.'de 

bazı zeolitlerin teorik olarak hesaplanan katyon değişim kapasiteleri 

verilmiştir . Tablo 5. 42.'deki değerlerin karşılaştırılması sonucu Bi-

gadiç yöresi zeo litik tüflerin teorik olarak hesaplanan kliniptilo

lit değerinden 0,1 kadar farklı olması bu zeo litik tüflerimizin kli-

niptilolitce çok zengin olduğunu göstermektedir. 

Zeol ip Tipi Teorik ~lax . K. D. K. 
(meg/g) 

Şabazit 4,9 

K1iniptilolit 2,6 

Eriyon i te 3,8 

Filipsit 4,7 

Linde X 6,4 

Linde A 7,0 
·'· 

Klinipti1olit Tüf 2' 5" 

Tablo 5.42.Bazı Doğal ve Sentetik Zeolitlerin Teorik K. D.K . 

(Na+ formunda, kurutulmuş) [120] 

(*: Deneyde bulunan değer.) 
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Bu deney sonuçları ise şöyle sıralanabilir; 

1- Bigadiç yöresi zeolitik tüfleri yüksek bir K.D.K. 1 Sine sahiptirler. 

Bu tüfler suların sertliğinin giderilmesinde eskiden beri kullanı 

lan sentetik zeolitlerin yerine kullanılabilir . 

2 -Zeolititler, NH~ iyonunu atık sulardan uzakla şt ırmada kullanıla 

b i ı ir [ 42 J. 

Kliniptilolitce zengin olan zeolitik tüflerimizin atık su

lardan NH~ iyonunu uzaklaştırması ile ilgili bir çalışma yapılmış, 

Bigadiç yöresi zeol itlerinin bu işlem için uygun o lduğu vurgulanmış

tır [135]. 

5.2 . 13. iNCE KESiT SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Zeolitik tüflerin polarizan mikroskopta incelenmesi sonucu 

bunların çok ince oi r dokuyasahip oldukları, ayrıca yapıda mika, 

kuvars, sa nidine, ayrışmış biotit ve ayrışmış feldisp at gibi sili

kata raslanmı şt ır. Yapı zeolitik tüf özelliği taşıma ktadır. 

5.2.14. D ESORPSİ YON DENEYi DEGERLENDİRİLMESİ 

Doğal zeolitler yapılarındaki kanallarda ağırlığının %10 -

25 kadar su bulundururlar. Yapılarındaki bu suyu vakumda birkaç yü z 

°C 1 de ısıtma ile at abilirler [40] . Atılan bu suyun yü zdes i ise adsorp

siyonun bir ölçüsü olmaktadır. Sentetik zeolitlerde yapıdan atılan su 

%30 civarında olmaktadır [67] . Deneylerimiz
1
vakum altında yapılmadı 

ğından yapıdan atıl an suyun tam yüzdesini vermez. Fakat depolama sis

teminin vakuma bağlı olmadığı durumda yapıdan atılabilecek su yüzde 

sini belirlemesi açısından bulduğumuz değer önemli olmaktadır. Deney 

lerde genelde yapıdan 250°C 1 de atılan su %10-12 arasında değişmektedir. 

Bu değişme ise zeolitin başlangıç durumuyla ilgili olmaktadır. Tablo 

5.43. 1 de ba z ı adsorbentlerin maksimum su kapasitel eri verilmiştir. 



- ı 96 -

Adsorbent Mak s imum Su Kapasitesi 
kg H20/kg Adsorbent 

Akti f Kömür 0,4 

Aktif Alümina 
1 

o, ı 9 

Silikajel 1 0,37 

MS13X 0,30 

Şabazitik Tüf o, 14 
-~ 

Kl inipti lol it Tüf o) l 2A 

Tablo 5.43. Ba z ı Adsorban Mal zeme lerin ~aksimum Su Kapasiteleri [67] 
·'· (-:Deneyde buluna n deQer.) 

5. 2. 15. ZAMANA KARŞ I DESORPSİYON DENEYLERİNİN DEGERLENOİRİLMESİ 

Zeolitik tüf lerin zamana baQlı olarak su desorpsiyon deney-

leri nin sonuçları şöyle sıralanabilir; 

ı -Güneş enerjisinin doğal zeolite depolanması çalışmasında seç il en 

30 - 90°C aralığında yapıdan atı l an su yüzdeleri %0,66 - 5,65 

arası nd a değişme göstermektedi:. 

2- Numune lerin dört saatten fazla kurut ulması öneml i ölçüde su kaybın a 

neden olmaz. örneğ in bu fark 80°C 1 de %0, 01 - 0,09 arasında olmaktadır. 

3- Zeo litik tüfden ilk bir saatte atılan su yüzdesi 30 - 90°C aras ınd a 

%0,37 - 0,05 arasında değişme gösterir. 

4- Güneş toplayıcılarında elde edilebilecek sıcaklığın arttırılması ile 

zeo litik tüfde depo edilebilecek enerji artmaktadır. Bu güneş rad

yasyonunun toplayıcı üzerine kısa sürede yoğu nla ştırı lma sı ile ger-

çekleştirilebilir. 
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5.2.16. NEMLENDİRME DENEYi SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Nemlendirme deneyi verilerinden elde olunan sonuçlar; 

1 - Nemlendirme ortamının ba ğ ıl neminin artması numune tarafından ad 

sorp lanan suyun , desorpsiyon işleminde atılan su yüzdesinden faz

la olmaktadır. örneğin, 30°C 'de yapıdan atı lan su %0,65 olmasına 

kar ş ın , %98 bağıl nem ortam ınd a 15 saatte adsorplanan su %3,4 

o lma ktadır. Bu farkı n gözlenmesi adsorplama işleminin yalnı zca 

adsorpsiyon olmadığı absorpsiyon işlemi ile birlikte yürüdüğünü 

göstermektedir. Burada görülen i ş lem sorpsi yond ur. 

2- Neml endirme işleminin yapıldığı ortamın bağıl neminin değ i şmes i 

numune tarafı ndan sorbe edilen suyun yüzdesini arttırmaktadır. 

Bu artış %45 ve %98 relatif neml er inde daha fazla olmaktadır. Bu 

nedenle dış ortam relatif nemi numunenin nemiendirilmesi için %50'

den aşağı olmadığı durumlarda yeter li olmaktadır . Ayrı ca kurutma 

sıcaklığı artması adsorplanan su yüzdesinide arttırmaktadır. 

5.2.17. ZAMANA KARŞI SU ADSORPLAMA KAPASİTESİ TAYİNİ D E N E YİNİN 

DEGERLENDİRİLMESİ 

Zamana bağlı olarak numunemizin adsorpladığı su mi ktarını n 

incelenmesin in so nu çlqrı şöyle sırala nabil ir; 

1- Zamana bağ lı olarak numunenin adsorpladığı su miktarı artmaktadır. 

Bu artış miktarı doğrusal değildir. 

2- Numune 80°C'de 6 saat kurutulduğunda atılan su yü zdes i numunenin 

başlangıç du rumuna bağlı olarak 4,6'ya ul aşma s ına kar ş ın , bağıl 

nemi %100 olan ortamda aynı sürede adsorplanan su yü zdesi 2,5 ol 

maktadır. Bu sonuç bi ze numunenin oda sıcaklığı ve %100 bağı l ne 

minde başla ng ıç durumuna ula şması için geçen sürel erin eşit olma 

dığını göstermektedir. Numune desorpladığı suyu daha uzun sürede 
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adsorplamakta fakat bu süre ise 5.2.16. 'daki deney sonuçlarına gö

re 15 saat kadar uzun bir süre olmayacaktır. 

3- Numunenin nemtendirilmesi depolama sisteminin bir iç nemlendirme 

sistemine bağlı olmasıyla ilgi l idir. Bu işlem ise malzemenin da 

ha kı sa sürede nemi adsorplaması nı sağlıyacaktır. 

4 - K urutulma sı 80°C'de iki saat süreyle yapılan bir numune desa rbe 

ett iği suyu oda s ıcaklığı ve bağıl neminde yaklaşık 9 saatte ad 

so rplayabil ecektir . 

5.2.18. PARÇACIK BOYUTUNA BAGLI OLARAK DESORPSİYON DENEYİ SONUÇLA

RI NI N DEGERLENDİRİLMESİ 

Parçacık boyutuna bağlı olarak yapılan deneyierin sonuçları 

şöyle sıralanabilir; 

1- Pa r çacı k boyutunun kO çOlmesi desorpsiyonu arttırmaktadır . Desorp 

s iyonun artması ise numunenin su adsorplama kapasitesini arttıra 

c ağından depolama mal ze me s i olarak zeolit kullanıldığında küçük 

boyutlarda a lınmas ı uygun olur . R. Ialenti ve çalışma arkadaşları, 

gü neşenerjisi çalışmal ~ rında şabaz itik tüf içi n uygun boyutun 

2, 00 - 1,17 mm arasında bulunmas ını önermişlerdir [24,25] . Bu so

nuç bi zim deney sonuçlarıyla da uyu ş umludur . 

2- Pa rçacık boyutunun büyük yada küçük seçi lmes i depolama sisteminin 

yapısına bağlı olarak deği şebil ir . örneğin statik kurutmalı bir 

depolama sisteminde küçük boyut lar uygun olmasına karşın kurutul 

ması sıcak hava ile yapılan sistemde küçük boyutların hava akımını 

engellemesi gibi bir sorun yaratır. Bu nedenle depolama sisteminin 

yapısına göre parçacığın boyutunu seçmek uygundur . 

3 - Deneyler sonucunda uygun parçacık boyutunun -2,5+1,6 mm arasında 

olduğu bulunmuştur. Fakat içinden sıcak hava geçen çakıl yataklarda 
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bu büyüklük, bazı faktörlerle birlikte 2 - 4 cm arasında olmakta 

dır [5]. Bu yüzden adsorbent malzemenin boyutunun belirlenmesi 

durumunda bu faktöründe göz önüne alınması gerekir. 

5.2. ı 9. PARÇACIK BOYUTUNA GöRE SU ADSORPLAMA KAPASİTESİ TAYİNİ 

DENEY SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Parçacık boyutunun de~iştirilmesiyle zeo l itik tüfün adsorp

siyonunun ince lenmesi nin sonuçları şöyl e sıra lanabilir ; 

ı- Parçacık boyutunun artması adsorpsi yonu arttırmaktadır. Bu boyut 

artması i se desorpsiyon deneylerinde bir de za vantaj olarak görül 

mektedir . 

2- Zeolitik tüfün boyutunun artması adsorpsiyon arttırması dolayısıy

la depolama sisteminin ısıtma amacıyla kullanılma s ı durumunda 

avantaj, serinietme amacıyla kullanılması durumunda i se dezavan

taj olarak ortaya çıkmaktadır . Bu artış yüzey alanının artmasının 

sonucu olarak yoruml anabilir . 

3 - Depo lama mal zemesinin boyut seçimi hem adsorpsiyon hemde descrpsi

yon deney sonuçları n a göre seçilmelidir. Ayr ıca bu s~çimde depo 

lama s i steminin yapısıda önemli olmaktadır . 

5.2.20. BASINCA KARŞI DESORPSİYON DENEYi SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Basınca karşı desorpsiyon deney so nuçları şöyle s ı ra l a nabili r; 

1 - Basınç dü şmesi, su desorpsi yonunu arttırmaktadır. örne~in, basıncın 

90 mmHg 1 den 590 mmHgıye çıkması durumunda 80°C'de de~işme %2,4 

kadar olmaktadır . 

2- Basıncın yanı sıra sıcaklıktaki de~işmede desarbe edilen su yüzdesini 

de~iştirmektedir . Aynı basınçlarda 30°C ve 80°C 1deki desarbe edilen 

su %3, 43 1dür . 
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3- Bu sonuçlara sistemin düşük sıcaklıklarda da (-30°C) depolama mal

zemesi olarak kullanılması durumunda toplayıcı içine yerleştiril

mesi 10 mmHg'den az olmayan bir basınç oluşturulmasıyla sistem 

soğutma ve ısıtma amaçları için kullanılabilir. Böyle bir sistem 

D. I . Tchernev tarafından geliştirilmiştir [28] . Bigadiç zeolitik 

tüfleriylede bu sistemi kurmak mümkün görünmektedir . 

5.2. 21 . SU BUHAR BASINCINA KARŞI ADSORPLANAN SU MİKTARININ 

SAPTANMASI DENEYİNİN DEGERLENDİRİLME S İ 

Su buharının basıncına ka rşı adsorplama deneyinin sonuçları 

değerlendirilmesiyle şu sonuçlar elde olunmuştur; 

. ı · - Sıcaklığın artması, numune tarafından adsorplanan su miktarını art 

tırmaktadır. Suyun sıcaklığının artması su buhar basıncının artma

sına neden olmaktadır. Buda su buhar basıncıyla numunenin adsorpla 

dığı su miktarını etkilemektedi r . Aynı olay çeşitli adsorbentlerde 

göz lenmiştir [26] . Dolayısıyla bizim gözlemi mizde aynı sonu ç ları 

doğrulamaktadır . 

2 ..: Bu deney sonuçlarıda zeolitik t ii fümü zün soğ u tma a ma ç l a rı i ç in uy 

gu n olduğ unu bir kere daha doğrulama k t a d ı r . 

3 - Dü ş ük s ıcaklıklarda adsorplanma kapasites inin kü çük olması su buha 

rı bas ıncı belli bir değerde o lma s ını gerekti rmekt edir . Bu değe rin 

altında adsorpsiyon istenilen miktarda olmaz. 

5.2.22. ETKİN ENERJİ YOGUNLUGU 

Güneş enerjisinin depolanmasında kliniptilolit tüf kullanıl 

ması halinde birim hacim veya kütlede depolanan enerjinin saptanması 

zeolitik tüfün ısıtma ve serinietme sistemlerinde kullanılma halinde 

bilinmesi gereken bir niceliğidir. Zeolitik tüfde depolanan enerji Q; 
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1- Adsorpsiyon ısısı (t.H) , 

2- 80°C'de kurutulan zeolitik tüfün susuz katı kısmının duyulur 

ı s ı s ı ( qm) , 

3- 80°C'de yapıdan atılmayan artık suyun duyulur ısısı (qs) 

oluşur. Böylece depolanan enerji Q = t.H + qm + qs olmaktadır. Tablo 

5.37.'den t~H = 188 kJ/kg = 18,8 . 10-4 J/kg , qm = 0,88.1,00.103.60 

= 5,28.104 J/kg, artık suyun yapıda 80°C'de sıvı halde bulunduğu ka-
3 4 bul edilerek [16 ,129 ], qw = 0,06.4,184 . 10 .60 = 1,50.10 J/kg bulunur. 

Toplam enerji Q ise; 

Q = (1 8,8 + 5,28 + 1,50).104 
= 25,58.104 J/kg 

veya 

Q = 4,34.108 J/m3 

elde olunur. 

o Tablo 5.44. 'de bazı depolayıcı malzemelerin 20 - 80 C ara-

lığında depolama kapasiteleri verilmiştir. Kliniptilolit içeren tü-

fün diğer ma l zemelere göre dahct f~zla hacımsal ısı kapasitesine sa-

hip olduğu görülmektedir. 
ı 

X 108 
r~al zeme Hacımsal Isı Kapasitesi 

(J/m3) 

!su 2,51 

Granit ı 29* , 

Mermer ı 4ik 
' 

.... 
Kuru Toprak 0,59A 

Şabaz i tik Tüf 2 68* , 

Kliniptilolit Tüf 4,34 

Tablo 5.44.Bazı Enerji Depolama Malzemelerinin 20 - 80°C Aralığındaki 

Hacımsa l Isı Kapasiteleri 

( *değerleri [16]'dan alınmıştır.) 
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5.3.1. HAVA DEBiSiNiN AYARLANMASI 

Fan tarafından kolon içerisine üflenen çeşitli hava debileri 

fan motorunun devir sayısı değiştirilerek sağlanmıştır. Bu amaçla fan 

motorunun devir sayısını çeşitli aralıkta değiştirmek amacıyla bir hız 

kontrol ci hazı yapılmıştır. Motorun devir sayısını değiştirerek çeşit

li devir sayılarına karşı gelen hava debisi ve hava hı zı havaga z ı sa-

yacı ve pi tot tüpüne bağlı mikrometrik manometre (model 44 & Airflow 

DevelopmEnts Ltd.) yardımıyla okunmuştur . Motorun devir sayısı ise 

optik takometre ile ok unmuş devir sayılarına karşı hava debisi Tab 

lo 5.45. 1 de verilmi ş tir. 

IMatorun 
i 

Devir (dev/dak) Hava Debisi (lt/dak) 
i 

' 2042 135 
; 

2518 178 

ı 2525 189 
ı 2850 189 i 

Tablo 5. 45. Hava Debisinin Ayarlanması 

5.3.2. KURUT MA (DESORPSİYON) 

Bu deneyde +9,52, -9,52+4,76, -4,76+2,5 mm boyutlarındaki 

zeolit ik t üflerin çeşitli hava debi si ve sıcaklıklarda kurutulması 

yapılmıştı r. Hava debisi olarak Tablo 5.45. 'de verilen değerler kul 

lanılmı ş s ıcaklık olarakda sıcak hava toplayıcısından elde edilebile

cek yakl aş ık 30 - 50 - 80°C hava sıcaklıkları seçilmiştir. Deney so

nuçları , Tablo 5.(46- 64) .'de verilmiştir. Kolon giriş ve çıkış sı-

caklıklarıyla giriş ve çık ış bağıl nemin zamana göre değişimleri ise 

Grafik 5.(24-35). 'de verilmiştir. 
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Parçacık Boyutu ( rrırn ) -9,52 + 4,76 
t-· -

Oda Sıc a klığı (oC) 21 '4 
----···-·- MO -• • o O--- --- -----------· .. ····----·--------·,,,,_ 00• -- -- --· '' ' .. .. .. - -·-··· ·-· ·······--·---·· ·· . ····-· - ······ -· ----······ --------

Od il l l.ıı ·ıı ı ~lt ·ı ı ı i (%) 64 
r-----··---·- ·-····--·----·--·---·-----.. - ·-- .. ------ .. _ . ___________ .. _ __ ___ 

f~o lorı Giri~ Sıcaklığı (oC) 78 - 82 - 82,5 - 83 - 83,5 
r--·--------.. -·-·--------

Kolon Ci ([ ~ Y aş Te rrn. S ı c. (OC) 51 - 53 - 53 - 54 
--------------- -

r<o lon Çı k ı ş S ı c. (OC ) 22 - 25 - 26 - 28 - 27,5 _ ___ , _____ 

Ko lon Çı k ı ş Yaş Terın.Sıc. (OC) 22 - 25 - 26 - 28 - 27,5 
t--- .. ---·-----------· -----

Ze l) l it l·likT.:ırı (gr) 1820 
ı------· 

Hava Debi s i (lt/dak) 135 
--

Zaman (dak) 

r:.o l on Boyunca Sı c. (oC) 15 30 45 60 
------ --------- -

l . Terrn .Sıc. (oC ) 69 77 79 79,5 
t--· -

2. Terr~ .Sıc. (OC) 54,5 65 69 7l 
t--· -------· --------

3. Tl: rrn . S ı c . (OC) li7 .,. , 53 58 62 
. - - - ..... ··· - .. ... -· ------ -------- -·- -- ··- .. -- .. - .. -· -·- -- ·-·---------

!J • ı ' .. .' i ·ı .ı. s ı c. (uc) 43 47 49,5 52,5 
ı-----.. - ·----·---.. ---------ı----- ---- -----

,. 
:..ı. Tt.:ı · :ıı. Sı c. (OC) 38 42 43 45 

--------·---- --- --

K.:; l on Giriş Gağ ıl Nerni (%) 10,6 10,5 10,2 10 ,4 
-----------

l•b tl ak N errı (Kg. Su Buh./Kg.K.Hava) 0,075 0,087 0,073 0,093 
... 

Ko lon Çıkış 8ağ ıl Nemi (%) 92 98 100 100 
-

l~ut l ak Ne: nı (Kg.Su Bulı./Kg.K.Ha v a) 0,0163 0,020 0,022 0,0242 
-

13ağ ıl Nı~ ın Farkı Ar i( %) 81 ,4 87,5 89,8 89,6 

S ıcak l ık Farkı t.T (oC) 56 57 56,5 56 

Tablo 5.46. (-9,52 + 4,76)rnın Boyutlarındaki Numunenin-80°C'de ve 

135 lt/dak Hava Debisi ile Kurutulma Deney Sonuçları 
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Parçacık Boyutu (mm) -9,52 + 4,76 

Od a S ı c a k lı ğ ı (00 22,4 
f----------

Ocl a Ba g ıl Nemi (%) 61 
-----·~-~·-·--- ··-

Ko l o rı Gir i ş S ı cak l ığ ı (O C) 79 - 81 - 82 - 82 
-

Ko lon Gir i ş Y aş Terrn . S ı c. (oC ) 41 - 49,5 - 50,5 - 51 
~-------·-· 

Ko lon Ç ı k ı ş S ı c. (OC) 35 - 39 - 41 - 43 
----- ·-·--· 

Ko lon Ç ı k ı ş Y aş Term. S ı c. (OC ) 21 - 24 - 26 - 28 
----·-·----
Zeo l i t rlik ta n (gr ) 1820 

Hava De bi s i (lt/da'k ) 178 
---

Zu ı rı u ll (dcik) 

Ko lon Boyunca S ı c. (oC ) 15 30 45 60 
- · 

1. Te rm . S ı c. (OC ) 73 78 79 79.5 
----- ---·-------··--------

2. Terrn . S ı c. (OC ) 62 69 72 73 
--· -------·------ -------·--------- ----------------·-

3. Te nn . S ıc. (OC) 56 61 65 ., 68 

4. Te rrn.Sıc. (oC ) 49,5 54,5 57 61 
t----

5. Tc: rnı _ S ı c . (OC ) 42 47 50 52 
----- -·-· -

Ko lon Gir i ş El ağ ıl ~mi ( %) 5,3 10, 3 ı o, ı 10, 2 

Mu t l ak Ne nı (Kg.S u Bu lı . /Kg . K. Hava) 0,035 0 ,07 0,074 0 ,075 

Ko lon Ç ı k ı ş B ağ ıl fk: rııi (%) 26,0 25,7 32,0 30 
-

ıvı u tl ak Ne nı (l<g . Su Bu lı . / Kg. K. Hava) 0,0098 0 ,0124 0 ,0166 0,0177 
f--- . -

Bağ ı l Ne nı F a rkı ~r .(% ) 20 ,7 
1 

15 ,4 2 ı , 9 19,8 
1-------- - - ·----
S ı c a k ! ı k r:a r l< ı 1\T {oC ) 44 42 41 39 

Tablo 5.47. (-9,52 + 4 , 76)mnı Boyutl a rındak i Numunenin -8o°Cde ve 

178 l t/dak Hava Debisi İle Kurutu lnı a Deney Sonuçları 

ı 
1 



ı 
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Parça cık Ooyutu ( nırn) -9,52 + 4,76 
·----- ---- -

Ocl a S ı c:ık lı i:j ı (oC ) 21 ,8 
-------·----·----·--·--·----······ --·-----·-··----- ·-- ·--------------- -

Oc.l a !lc:ı<j ıl Ne ı ııi (%) 58 

Kolon G i r i ş S ı ca klı ğ ı (OC ) 75 - 79 ,5 - 80 - 81 
-

Kol on G tr i ş Yaş Te rm. S ı c. (OC) 37 - 47 - 49 - 49 
-

Ko lon ç ı (. ı c • . ' ·? S ı c. (oc ) 30 - 37 - 40 - 42 
f---· 

Ko l arı Çı r;. ı ş y cı ş Te rrrı.S ı c. (oC ) 20 - 24 - 27,5 - 29 
---· 

Zeo l i c f·\ ikta rı (gr) 1820 

Hav a Debis i (l t /clak) 189 

Zaman (dak ) 

Kol on IJGy unca S ı c . (oC ) 15 30 45 60 
----- ---- - ----- - r---· 

ı. Te rrn.S ı c. (oC ) 68,5 76 77 ,5 78 
-

2. T e nrı.S ı c. (oC) 57, 5 66,5 70 ,5 72 
---·---- - - - - -----·------·--------

] . T t' nn . S ıc. (OC ) J __ 52 58,5 64 66 
--- ------- ---· 

ı 

~. Te !'"ııı • S ı c . (OC ) 45 52 57 59,5 
----·--- -------·------·------ ------- ------· 1-·-- ---- ·--· --·-

5. Te rm .Sıc. (OC ) 31,5 45 49 51 
·-

Ko lo n Gi r i ş Bağ ıl Nemi (%) 8 ,3 10 ,7 12,3 ı ı , 7 
·- ----

tvlut l ak Ht: m (Kg.Su Bu lı . / Kg. K. Ha va ) 0, 025 0,055 0,054 0,069 

Kolon Ç ı k ı ş Bağ ıl Ne nı i (%) 36 ,5 32 ,3 36, 8 36 ,6 
-· 

Mutl ak Nem (Kg.Su Buh . /Kg . K. Hava) 0,0102 0,01 32 0,0180 O , Ol 99 
--------- -· -------
Bağ ıl Nem F a rkı L\ri (%) 28 ,2 21 ,6 24 , 5 24,9 

S ıc a k l ı k Fark ı L\T (OC ) 44,5 42,5 40 39 

Tab lo 5.48. (-9,52+4 , 76) mm Boyutlar ın daki Numunenin -so°C 'de ve 

189 lt/dak Hava Debi s i il e Kurutu lma Deney So n u ç l ar ı 
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Grafik 5.24.(-9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunenin -so°C 1 de Kurutul
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki 

Sıcaklık Farkının Zamana Göre Değişimi 
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Grafik 5.25.(-9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunenin - so0 cıde Kurutul 
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki 

Bağıl Nem Farkının Zamana Göre Değişimi 
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Parçacık Boyutu (mrn) -9,52+4,76 

Oda S 1 Cı1k lı ğ l (oC) 23,0 
1---

Oda Bağ ı l Nemi (%) 54 
----·---

Kolon Gi r i ş Sıcak lı ğ ı (OC) 57 - 60 - 61 - 61 
-----·-----

Ko lon G.i r i ş Ya ş Te nn .S ı c. (oC) 34 - 42 - 43 - 43,5 
f-----~·· ---

Ko lon çı k 1 ~~ S ı c. (oC ) 26 - 28 - 29 - 29 
............... --·---------·------

I<IJ ı ( l ll ı: ı ı.. ı ·, Y.ı ·, li ~ ı 'lll • 1 
; ı <: • (OC) 21 - 24 - 24 - 25 

·---· ----- . - -~-- -- -· --- --- --- ----- ---- -- -- ---- - -··· ·- · ·--- - --- -- -------------· --
Zeo l it M i kları (gr ) 1820 

!-----.. ·-···--· .. ·-- .. -- .. - ·.--.. -- . -·- ··---.. -·-- ------·--- -------------------------·-·--- -----

Hava Deb is i (lt/dak) 135 

Za man (dak) 
,----

Ko lon Boyunca S ı c. (oC) 15 30 45 60 
t----- -- -----

ı. Ter rn .S ı c. (oC ) 47 56 57 59 
t---

2. Terrrı.Sıc. (OC) 34,5 44,5 59,5 52 
1-- ----------·-· ------

3. Ter rn . S ı c. (OC) 1 30,5 34,5 39 42 
-- .. 

4. Te rm . S ı c. (oC) 28 ,5 31,5 33 34 

,-
::ı. Terrn. S ı c. (OC) 27,5 30 30,5 31 

·---------· ------- - · -· 

Ko l on Giri ş G ağ ıl Nemi (%) 19 '3 28,3 
ı 

40 40 

t~utli:ık Nem (Kq.Su Burı . /Kçı.K.Hava) 0,025 0,046 ı 0,05 0,05 
..... --- . - . . --- - ----- -· -------- -----· · ·- ---- ·------- - - ---------- ------

----- ı-·--
-----

Ku l o r1 ( ı k ı ·~ lliJ ğ ıl Ne ıııi ('X, ) 76, 9 81,5 65,5 72' ı 
--------------------- ---·-··---- -------- ----- - ---r----.. ----
fvlut 1 ak Neın (Kg. Su 8 u ı ·ı . / Kg . K . Ha v a ) 0,0164 0,0172 0,0168 0,0182 

------- -

Bağ ıl Nem Fark ı ~r . (%) 
ı 

57,6 53,2 25,5 32' ı 
-

Sıcak lık farkı t.T (OC ) 31 32 32 32 

Tablo 5.4-9. (-9 ,52+4,76) mm Boyutları ~dak i Numunenin -60°C'de ve 

135 lt/dak Hava Deb i s i İle Kurut ulma Deney Sonuçları 



- 208 -

Parçacık Boyutu (mm ) -9' 52 + 4' 76 

Oda Sıcaklığı (OC) 21 ,8 

Oda Bağıl Nemi (%) 51 
-

Kolon Giriş Sıcak lı ğı {OC) 62,5 - 64,5 - 65 - 66 

Kolon Giriş yil ş Terrn. Sı c. (oC) 41 - 44,5 - 45,5 - 46 
- --
Ko lon Çıkış Sı c. (OC) 29 - 30 - 31 - 31 '5 

- ------- ----- ------ --· 

Kolon Çıkış Yaş Terrrı. S tc. (OC ) 24 - 25 - 26 - 27 
....____ 

/ı•o 1 i 1 ı·~ i k 1 .ıı·ı ( qr·) 1820 
------·--- --- - . . -- - · - . -···· --- -· . . . . .... -· .. -------- - -------.- ----------------------------

l lc.ıva De [j i s i (lt/dak ) 178 

Zaman (dak) 

Kolon rıo yu nca S ı c. (oC) 15 30 45 60 
r---------------------- - -----

ı. Term.Sıc. (oC) 59 62,5 64 65 

2. Term.Sıc. (OC) 56 56 58,5 60 
i-----------

r 
-

.... 
Te rm.Sıc . (OC) 44 49 57 50 _:ı _ 

--- -
4. Te rm.Sıc. (oC) 36 41 45 50 

--------f---- -

5. Term.S ı c. (OC) 30,5 34 37 41 '5 
-----· 

f<o loıı Giriş Bağıl Nemi (%) 29,4 27,5 26.6 26.6 

Mutlak Ne nı (Kg.Su Bu lı./Kg.K.Hava) 0.045 0,055 0,058 0,060 
·-

Kolon Çıkış Bağ ıl Nemi (%) 65.3 65,0 66.6 70.0 
------· -

l'lıutl ak ı·~ e ın (Kg. Su Bu lı./Kg.K.Ha v a) 0.0168 0 ,0 18 0,019 0,0208 
--- -----·--· -- - . -- . ... ······ ·· --- ··· ······ ···----------·-- ·-·------ ----·-·- -···-··----- - ----- __ ____ ... ____ ,. ___ 

---------· ----------
Bağı l Nerıı r~ ark ı Llri( %) 35.9 37.5 40 43.4 

Sıcaklık Fi:lrkı tıT (oC) 33.5 34,5 34 34.5 

Tablo 5.50. (-9.52+4 , 76) mm Soyutlarındaki Numunenin -6o°C 1 de ve 

178 lt/dak Hava Debisi İle Kurutu lma Deney Sonuçları 
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P.:ırçacık Uoyutu ( ınm) -9.52 + 4. 76 
---

Oda S ıcak l ığı (O C) 22.2 
-

Od a Bağı l Nem i (%) 60 

Kolon G ir iş S ıc ak lı ğ ı (oC) 59 - 61 - 62.5 - 62 .5 

Ko lon Giri ş Yaş Te rrr.. S ı c. (oC) 31 - 39 ,5 - 41.5 - 42 

Ko lon Çıkı ş S ı c. (vC) 31 ,5 - 35 - 37 - 38 
--·-----
f(o ı on Çıkı ş Yaş Te rm. S ı c. (oC) 20 - 24 ,5 - 26 - 27,5 

r--

Zeo l it Miktar ı (gr ) 1820 

Hava De lıi s i (lt/d ak ) 189 
--:--------- --

Zaman (dak) 

Ko lon Boyunca Sı c. (oC) 15 30 45 60 
--- ·--- --

ı. lt' ı l l l. s l c . (OC) 56 60 6 ı' 5 62,5 
---- ------···---- -------

2. Terrr!. Sı c. (oC) 48.5 54.5 57 62 
- ----

3. TE rrn . S ı c. (oC) 1 45 ,5 50 53 54,5 
--· -

4. Terrrı.S ı c. (OC) 42 46 48.5 50 .5 

5. Terrrı.S ı c. ( OC ) 36 40,5 43 45 
·-·----· -

Ko lon Giriş Bağ ıl i'lemi (%) 16.0 26,0 29.4 30.4 

ıvıutl ak Nem (Kg. Su Bu h./Kg.K.Hava) 0.0180 0,035 0,0455 0 .0465 

Ko lon Çıkış Bağ ıl !~emi (%) 33,4 40' ı 40 ,0 43,0 

f"ıut l ak Ne ın (f<g.Su Buh./Kg.K. Hav a ) 0,0098 0,015 0.0166 0 ,0188 
-

Bağ ı ı Nem Farkı tır . ( % ) 
ı 

17 ,4 14, ı 10 .6 13 
-

Sıcaklık F a r k ı L\T (oC) 27.5 26 25,5 24,5 

Tablo 5.51. (-9,52+4 , 76) mm Boyutlarındaki Numunenin -60°C 1 de ve 

189 lt/dak Hava Debisi ile Kurutulma Deney Sonuçları 
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Grafik 5.27.( -9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunenin -60°C 1de Kurutul 
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Hava sı Ara s ındaki 

Bağıl Nem Farkının Zamana Göre Değ işimi 
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Pa rça cık Boyutu (mm) -9.52+4.76 

Od a Sıcaklığı (oC) 23 ,6 

Oda Ba ğ ıl Ne rııi (%) 56 
---

Ko l n ıı ı ; ir i 'i ':; ı cuk lı rı ı (o r.) 29,5 - 30,5 - 31 - 31 
. .. .. . .... ... . . -· --- - . ---· ·~· -------~--·-· ·----- -·· ------------

ızo lo ı ı i_) i i" i~ y Cl ş Te r· rıı. S ı c. (oC) 22,5 - 24,5 - 25 - 26,5 
'-----·------------------- --
Kolon Ç ı kı ş Sı c. (oC ) 24 - 24,5 - 25 - 25 

.. ·----- --

Kolon Çıkış Y aş Te rrn . Sı c . (OC) 2ı - 22 - 23 - 23 
-----···-----· 

Zeo 1 it Niktarı (gr ) ı820 
t----· 

Hava Debisi (lt/dak) ı35 
r----·----·--·---···--- -·---------·--·--- -· ------- --··-·-------

Zaman (dak) 

Ko l on l3oyu ıı ca S ı c. (oC) 15 30 45 60 

ı. Terııı. S ı c . (oC) 27,5 29 30 30,5 
--

2. Te rrıı .Sıc. (OC) 24,5 26 28 28.5 
--

ı 3. Term. S ı c. (OC ) 25 25,5 26 27 
--··· -- ·---

4. Te rııı . S ı c. (oC ) 25 25,5 26 26 
----·-

5. Tenrı. S ı c. (oC) 25 ı 25,5 25,5 25,5 
·-------·---·-·· ! ----· ·-

ı : l1 l ı;ı ı t;iı · i:, ILı CJII N(: ıııl ('/..) 53.8 ı 60,0 60,0 70,0 
--.----------- --- ----------· ---·--- -----·------·---·-·-------- ·-----j------- ·-------- -----

i·iutl ak Ne rrı (Kg.Su Bulı./Kq .K. Hava ) 0,0142 1 o , oı58 0,0174 0,0204 
----- - - - ----

Ko lon Çı k ı ş Bağ ıl Nern i (%) 76,6 80,0 84' ı 64' ı 

llıut ı ak Nem (Kg .Su Buh./Kg.K.Hava) 0.0142 0,0156 0.017 0,017 

O ağ ı 1 Nem Fark ı Mi(%) 22.8 20 24 . ı 14' ı 
-

S ıcaklık Farkı tıT (OC) 5.5 6,0 6.0 6,0 

Tablo 5.52. (-9,52+4 , 76)mm Boyutlarındaki Numunenin -30°C'de ve 

135 lt/dak Hava Debisi İle Kurutulma Deney Sonuçları 

--- -------- ---
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Parçacık Boyutu (mm) -9,52+4,76 

OuJ S ! Cdk lı d ı (OC) 23,9 

Od a Bu ğ ı ı Nemi (%) 56 
---·----··----------------------·-----·------ --

Ko lon Giriş S ı cak lı ğ ı (oC ) 32 - 32,5 - 33 - 33 
-----

Kolo n Giriş Yaş Te rrıı .S ı c. (OC) 23 - 25,5 - 27 - 27 
------

Ko lon Çık ı ş Sı c . (oC ) 24 - 25 - 26 - 26,5 
-

Ko lo ı ı Çıkı ş Ya ş Te rnı. S ı c. (O C) 23 - 23 - 24 - 24 

Zeo lit Hikta rı (gr) 1820 
------

ll it Vi..l IJC'l) i S i ( ll/dctk) 178 
-------·······-· - - - -- - - - ---~·· · ···----------------- ---------------------------

Zaman (dak) 

Kolorı rıo yu neo S ı c. (OC) 15 30 45 60 
1--·--- -------- ---

L Te rrn.Sıc. (OC) 30 32 32 33 
-

2. Ternı.S ıc. (oC ) 27 ,5 29,5 30,5 31,5 
-· ·---- ---

3. Term .S ı c. (oC) 27,5 28,5 29,5 30 

4. Te rnı .S ı c. (oC ) 26 27,5 28 29 
-

5. T errn. S ı c. (OC) 24,5 26 26,5 27,5 
1-·----------·----- ·--

Ko lon Giriş Bağ ı l Nemi (%) 45,0 37,6 61 '3 61 '3 

ıvıut l ak Ne nı (Kg.Su Buh ./Kg.K. Hava ) 0,0138 0,0156 0,0202 0,0202 

Ko lon Çıkı ş B ağ ıl Nemi ( 1G) 90,2 84,5 84' ı 81 '6 
1---· 

l'lıutlal<. Nem (l<g. Su B u t1 • / Kg . K . Hava ) 0,0174 0,0170 0,018 0,0178 

13 i1 (J ı 1 N(! lll ı-.-. ırkı M ' . ('/.,) 
ı 

45,2 46,9 22,8 20,3 
----~- --- - ·-- ·-· - · -- · ·· · ~ -------·---------------------- --------

Sıcaklık Farkı .cıT (oC) 8, 0 7,5 7,0 6,0 

Tablo 5.53. (-9,52+4,76 ) mm B oy utlarındaki Numunenin-30°C'de ve 

178 lt/dak Hava Debisi ile Kurutuima Deney Sonuç l arı 
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P a r çc1c ı1< ll oy ut u ( rnrn) -9,52+4, 76 
----·- ---·----··-·--·-- ------- ---- -

Od a S ıcaklığı (oC ) 23 ,4 
-

Oda Bağ ıl Ne ırıi ( ;~ ) 57 
-

Ko l o rı Giriş S ı c ök lı gı (OC) 32 ,5 - 33 ,5 - 34 - 34 

Ko l orı Giriş Yaş Tern: . S ı c. (oC) 22 - 24 - 25,5 -27 
f----·-- ----

Ko lon Ç ıkı ş Sı c. (oC) 24 - 24 - 24 - 24 

Ko lon çı i<. ı ş Ya ş Te rm. S ı c. (OC) 21 - 21,5 - 23 - 23 
f---·-----

Zeo l it Mi kta rı (gr) 1820 
-

Hava De bi s i (l t/dak) 189 
-

Zaman (d ak ) 

Ko lon Go yu nca Sı c. (OC ) 15 30 45 60 
- - - .. 

ı. Te rrn .S ı c. (oc ) 27,5 29 30 30,5 
- ------ - ---

2. T<: n n. S ı c. (oC) 24,5 26 28 28,5 

1 
-- --------------------- ------ ------

ı 

3. Te rrn. Sıc. (uC) 25 25, 5 26 ı 27 . ı 

- · 

4. Terrn. S ı c. (oC) 25 25,5 26 26 

5. Te ı~ m . S ı c . (oc) 25 25,5 25,5 25,5 
-· -

Ko lon Gi r i~ Bag ıl Ne ı ni (%) 38, 7 43,7 49, 0 58,3 

rvıut l ak Ne ın (Kg .Su Buh./Kg.K.Hava) 0,0122 0,0148 0,017 0,020 
--

Ko lon Ç ıkış Bağıl N c: ıni (%) 75,8 80,0 92,0 92 ' o . 
-

f'lıutl ak l~ e ın (Kg. Su Buh./Kg.K. Hava) 0,0144 0,0152 0,0174 0,0174 

Bağ ı ı Nem Farkı M. ( %) 
ı 

37' ı 36 ,3 43,0 33,7 

S ı cal< I ı k Fark ı LIT (oC ) 8,5 9,5 10,0 10 ,0 

Tablo 5.54. (-9,52+4,76 ) mm Boyutl arındaki Numunenin -30°C'de ve 

189 lt/dak Hava Debi si İle Kurutulma Deney Sonuçları 
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Grafik 5.28. (-9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunenin -32°C 1 de Kurutul 
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki 

Sıcaklık Farkının Zamana Göre Değişimi 
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Grafik 5.29.( -9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunenin -32°C 1 de Kurutul -

ma s ı Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki 

Bağıl Nem Farkının Zamana Göre Değişimi 
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Parçac ık Boyutu (mm) -4, 76 + 2, 5 

Oda Sı ca k lı ğı (oC ) 22, ı 

Oda Bağı l Nerni (%) 59 

Ko l u ıı c i ,. i ·~ ~3 ı uı k lı i"j ı (O C) 73 - 75,5 - 77 - 77,5 
~---- .. . - - - •- P-·•• •- · ·-· •• •· - · - • oO•• • ·-- •• oo••o · ---- - - -~ - - . - ----·- · ···-------------------·------4--------

i< o ı ; ır ı C. i r· i ·;. yıl ~i ·ı ,' ([ll • •:; ı (' . ( OC) 39 - 47 - 52 - 54 
------- -------------------- ------------------- ·-

Kolo n Ç ı k ı ş S ı c. ( OC ) 25 - 28,5 - 29 - 30 

Kol on Çıkış Y aş Te rm .S ıc . (OC) 21 - 22 - 23 - 24 

Zeolit :·i i k tar ı (gr ) l8Ö9 

Hav a Deb isi (l t/dak ) 135 

Zama n (d ak ) 

Kol on Co yu nca Sı c. (oC) 15 30 45 60 
- -------· 

l . Term.S ı c. (oC) 63 69 71 72 

2. Tem .S ı c. (oC ) 40,5 45 52 59,5 
----- ·----· 

3. Te rm .S ı c. (oC) 36 37,5 40 42 

,. .. 
Te nn .S ı c. (oC ) 31,5 34,5 36 37 .., . 

h Terrn . S ı c. (oC) 26 34,5 31 32 ..J. 

----·-----·-·----- -

' 1<( ı l t, fl (,i 1' i '1 l l<~ O ı 1 Nt )iill ( ·x. ) 8,9 20 ,0 19,3 20,9 
~ ~-------------------~---- ----

Mul: l ak ı ~ l: lll (K ~ı .S u 13 u lı . 1 Kg . K . i la v lı ) 0,031 0,08 0,086 0,095 

!<olon Çı kı ş Bağ ıl Nemi (%) 75,0 65,0 60,0 65,0 

llıut ı ak Nem (Kg.S u Bu h./Kg.K. Hava ) 0,015 0,014 0,015 0,014 

Bağ ıl Nem Farkı Mi (%) 66, ı 45. 0 40,7 44, ı 

Sıcaklık Farkı Lı.T (OC ) 48,0 47,0 48 ,0 47,5 

Tablo 5.55. (-4,76 +2,5 ) mm Boyutlarındaki Numunenin -75°C'de ve 

135 lt/dak Hava Debisi İle Kurutulma Deney Son u ç ları 
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Parçacık Boyutu {ffim) -4,76 + 2, 5 

Oda S ı cak lı ğı (OC) 22,2 
-

Oda Bağ ıl Nemi (%) 53 

Kolon G iriş Sıcaklığı (oC ) 74 - 84,5 - 85,5 - 85,5 

Ko lon G iri ş Ya ş Terrn .S ı c. (oC) 32 - 54,5 - 59 - 60 
-----·- -

Kolon Ç ı kış S ı c. (oC ) 24 - 33 - 34,5 - 35 
r-----------

Ko lon Çıkış Ya ş Terın .S ıc. (OC) 20 - 23 - 25 - 25 
1----------- -

Zeo lit ıvıiktarı (gr ) 1809 
-

Hava Deb isi (lt/dak ) 178 

Zaman (dak) 

Ko ı uıı Uoyurı c tı S ı c. (oC) 1 s 30 LlS GO 
--- -- --

ı. Te rı n. S ı c. (OC ) 60,5 78 79,5 80 
-

2. Tem .S ıc . (oC ) 38 48 61 69 
f--· 

3. Tem.S ı c. (OC} 44 46 45 . 44 
-----

4. Term.Sı c. (oC ) 37 46,5 46 45,5 
--· 

5. Term .S ı c. (OC) 24 37 39,5 41 
---------- -

Kolo n Gi ri ş Bağ ıl Ne mi (%) 7,6 13 ,7 15 ,7 16,9 

~~ut l ak Nern (Kg .Su Buh./Kg.K.Hava ) 0,013 0,097 0,013 o, 138 

Ko l on Çık ı ş Bağıl Nerni (%) 60,0 40,0 55,0 60,0 
--

l'lıutl ak Nern (Kg .Su Buh./Kg.K.Hava) 0,013 0, 013 0,015 0,015 

Bağ ıl N e rrı Farkı ör.( %) 52,4 26 ,3 34,3 43, ı 
ı 

Sıcaklık Farkı öT {°C ) 50,0 5 ı ,5 51 'o 50,5 

Ta blo 5.56. (-4,76+2,5) mnı Boyutlarındaki Nur;ıunenin -80°C 1 de ve 

178 lt/dak Hav a Debi s i il e Kurutulma Deney Sonuçları 
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Parçacık Boyutu (mm) -4,76 + 2, 5 

Oda S ıcaklığı (oC ) 23,9 

Oda Bağ ıl Nemi (%) 55 

Ko lon Gir i ş S ı cak lı ğı (oC ) 72 - 79 - 80,5 - 81 

Ko lon Gir i ş Ya ş Te rm . Sı c. (oC) 38,5 - 53 - 56 - 58 
--

Ko lon Çıkış Sı c. (OC ) 25 - 37 - 39,5 - 40 
---~---- ---·- - ·-··------- --------------- ------

Ko l o ıı ı: ı k ı ) Y aş ·ı e rııı. S ı c. (oC ) 21 - 24 - 29 - 28 
-

Ze ol it t~iktan (gr) 1809 

Hava Debi s i (lt/dak) 178 

Zaman (d ak ) 

Ko lon Boyunca S ı c. (OC ) 15 30 45 60 
r-· ----

ı. Ternı.Sıc. (oC) 63,5 73 75,5 76 
---

2. Te nn .S ıc . (oC ) 49,5 59 ,5 65,5 68 
------------ -

3. Terrıı .Sıc. (oC) 45,5 56 58 59 

4. Te rııı .Sıc. (O C) 33 52 54,5 56 
~-

5. Term.Sıc. (oC) 23,5 44 47 48 

Ko lon Giriş Ba ğ ıl Nemi ( ~~ ) 10 ,0 17,6 19 ,3 19, 3 

ıvıutl a k Nem (Kg.Su_ Buh . / Kg.K. Hava ) 0,03 0, 09 o, 109 o, 109 

Ko l on Ç ı kı ş Ouğı l Nerni ( ~() 75,0 45 ,0 45,0 38,0 
----~--------- - ---------------------------- -----·-

l'ıut 1 ok Ne ın (Kg.Su Ouh./K6.K.Ha va) 0,014 0,015 0,022 0,018 

Bağıl Nem Farkı t:,r. (%) 
ı 

65,0 27,4 25, 7 18,7 

S ıc ak lık Farkı ı1T (OC) 47,0 42,0 41 'o 41 ,O 

Tablo 5.57. (-9,52+4, 76) mm Boyut l arındaki Numunenin -75°C 'de ve 

178 lt/dak Hava Debisi İle Kurutulma Deney Sonuçları 
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Parçacık Boyutu (mm) - 4,76+2,5 

Oda Sıca klığı (OC) 21 ,8 
--- -

Odu Bağıl Ne nı i (%) 56 

Ko lon Gir i ş Sıcak lı ğı ( OC ) 68,5 - 69 - 70 - 70,5 
- --

Kolon Giriş Y aş Te ını . S ı c. (OC ) 40 - 46 - 50 - 51 
-

Ko lon Çıkış Sı c. (oC ) 28 - 35,5 - 36 - 37 

Ko lon Çıkış Y aş Terrn.Sıc. (oC ) 20 - 23 - 25 - 24,5 
f------

Zeol it Miktan (gr ) 1809 

Hava Deb i s i (1 t/dak) 189 

Zunıan (dak) 

Kolon Boyunca Sı c. (oC ) 15 30 45 60 
--- ------ --· -------~--- ---------- ··------------ -----·- ·------

l. Terııı.Sıc. (OC) 63 65,5 66 67 
---------

2. Ternı.Sıc. (oC) 55 57,5 60 61 

3. T e rrn.Sıc. (oC) 50 54 55 56 
- ----

4. Terrn.Sıc. (OC ) 44 49,5 52 52,5 
- ı---

5. Te rm . S ı c. (OC) 33 42 43,5 45 
-

Ko lon Giriş 13ağıl Ne ı ni (%) 15, 2 22,7 27,2 28, ı 

!~utlak Nem (Kg.Su Buh./Kg.K. Hava) 0,038 0, 060 0, 078 0,083 

Kolon Çıkış Bağı l Nemi (%) 59,0 30 40 43 
-

IV'ıut ı ak Nem (Kg.Su Buh./Kg.K.Ha va) 0, 012 0, 018 0,015 0,015 

Bağ ıl Nem Farkı t.r. (%) 
ı 

43 ,8 7, 2 12,8 14 ,9 

Sıcaklık Farkı t.T (OC} 40 , 5 33,5 34,0 33,5 

Tablo 5.58. ( -4,76+2 ,5 ) mm Boyutl a rındaki Numunen in - 7o0cıde ve 

189 lt/dak Hava Debi si İle Kurutulma Deney Sonuçları 
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Parçac ı k Boyut u (mm) -4, 76 +2,5 

Oda Sıcak lı ğı (OC ) 21, 4 

Oda Bağ ı ı Ne mi (%) 59 
-----

ı<o l n ı ı ı; i ( j ·, ı:; ı c ; ı).: ı ı tı ı (OC ) 77 - 82 - 82,5 - 82 
--·--··- - -- -----· --- --- -------- -- ---- - ·- -····---- - -- ·-·-· ··-·······---- ------ ··--------------------------· 
Ku l u ıı lj ir ı ~ Yu ş ı erı ıı.S ı c. ( uC ) 37 - 53 - 55 - 55 
--------------------·--- ---· 

Ko lon Çıkış Sı c. (OC ) 25 - 33,5 - 35 - 37 

Ko lon Ç ı kış Y aş Terrrı.Sıc. (De ) 20 - 22 - 25 - 25 

Zeo l it r·,liktarı .(gr ) 1809 

· Hava Deb isi (lt / dak ) 189 

Zaman (dak ) 

Ko ı on 8oyunca S ı c. (oC ) 15 30 45 60 

ı. Teı~m.Sıc. (oC) 58,5 71 77 77,5 

2. Terrn.Sıc. (oC ) 58,5 63 68 70 
r-- -

3 . Terrn.Sıc. (OC ) 48 56 1 59 62 ----· --
4. Te rrn.Sıc. (oC) 58 ,5 47,5 53 56 

----- ----· ----
ı · 
.ı • lı ' r· ııı . Sı c. ( OC ) 26,5 38,5 41 43,5 

---------------------· - -------- ------· - ---

Ko l oıı Giriş lJağ ı ı Neırıi ('Yu ) 5,0 12,3 15,6 16,8 
-

i~ut l ak Nem (Kg.Su Bu h./Kg.K.Hava ) 0,025 0,078 o, 102 o, 103 
-

Ko lon Çıkış Bağıl Nemi (%) 65,0 45,0 65,0 45,0 

tlıut l ak Nem (Kg.Su Bu lı. / Kg.K.Ha v a ) 0,01 0,01 3 0,0 18 0,015 

Bağ ı ı Nem Farkı t.ri (%) 60, 0 41,7 49,4 28,2 

Sıcak l ık F ark ı t.T (oC ) 52 48,5 47 ,5 45 

Tab lo 5.59. (-4,76+2,5 ) rnm Boyut l arındaki Numu nen in -80°C 'de ve 

189 lt/dak Hava Debis i ile Kurut ul ma Deney Son u ç l ar ı 
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Parçacık Boyutu (mm) -4,76+2,5 

Od a Sıcak lı ğı (oC) 22,8 

Oda Bağıl Nemi( %) 61 

Ko lon Giriş SıcaklQğı (oC ) 37 - 41 - 41 - 41 

Kolon Giriş Ya ş Ternı .Sıc. (oC ) 25 - 29,5 - 30 - 31 
-

Kol o rı Çıkış Sı c. (oc ) 22,5 - 24,5 - 24,5 - 24,5 

Ko lon Çıkış Yaş Ternı.Sıc. (OC ) 21 - 22 - 22 - 22 

Zc~o ı ı ı. fVli klıır ı ( ur ) 1809 
·--···- -

Hava Debis i (lt/dak) 135 

Zaman (dak ) 

Kolo n Boyunca Sıc. (OC ) 15 30 45 60 

ı. Term.Sıc. (oC) 31 '5 36,5 38,5 39 
1--· 

2. Terrn.Sıc. (oC ) 28,5 29,5 26 28 

3. Terrn.S ı c. (oC ) 23,5 24,5 25 25 -
4. Term.Sıc. {oC ) 23 25 25 25 

----- -

5. Terrn. S ı c. (oC ) 23 25 25 25 
1--·-------------------- -

Ko lon Giriş Bağı ı Nemi (%) 55,0 52,0 53,0 57,0 

Mu t l ak Nem (Kg.Su Buh./Kg.K.Hava) 0,018 0,021 0,023 0,024 

Ko lon Çık ı ş Bağıl Nemi (%) 90,0 75,0 75,0 75 ,0 
-

Mutlak Nem (Kg.Su Guh./Kg.K.Ha va) 0,015 0,015 0,015 0,015 
f-------

llrl (J ıl Neııı ı- Lı r· k ı M~ i( 1., ) 35,0 23,0 22,0 18 
··-- ----~ ·-·--· ·--·--·- -····--·--------·---- ..• ----- -------- --------- - -----

S ıcaklık Farkı lıT (oC) 14 ,5 16 ,5 16 ,5 16,5 

Tablo 5.60. (-4,76+2,5 ) mm Boyutlarındaki Numuneni n -40°C 1 de ve 

135 lt/dak Hava Debisi il e Kurutu lma Deney So nu çları 

-
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Grafik 5.30. (-4,76+2,5 ) mm Boyutundaki Numunenin -75°C 1 de Kurutul
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki 

Sıcaklık Farkının Zamana Göre Değişimi 
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Grafik 5.31. (-4,76+2,5) mm Boyutundaki Numunenin -75°C 1de Kurutul
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki 

Bağıl Nem Farkının Zamana Göre Değişimi 



- 222 -

Parçacık Boyutu (mm) -4,76 + 2, 5 

Od a Sıcaklığı (OC) 22,5 

Oda Bağıl Nemi (%) 61 
-----

Ko lon Giriş S ı cak lığı (oC ) 42 - 46 - 48 - 48 - 48 

Ko lon Giriş Yaş Ter m. S ı c. (oC) 25 - 31 - 36 - 38 - 38 
--

Kolon Çık ı ş S ı c. (oC) 22 - 25 - 25,5 - 25,5 
--·-·-·· ---- ------------------ ------·-·--- ------ ---··------ - - - --------· 

Ko lon Çıkış Ya ş Terrn . S ı c. (oC ) 21 - 22 - 23,5 - 24 
!---·-· ·---·· ····-- ·----- -··-·----- -·-······-·-·- ···---·-- ··--·---

Zeo ı it Mikta rı (gr) 1809 
~-

Hava Debisi (lt/dak) 178 

Zaman (dak) 

Ko lon Ooyurıca Sı c. (OC ) 15 30 45 60 

ı. Term.Sıc. (oC ) 38,5 44 46 46 

2. Ternı.Sıc. (oC ) 27,5 33 37 39,5 
-

3. Ternı.Sıc. (OC ) 24,5 ı '27 28 29 

4. Ternı . S ı c. (oC ) 23,5 26 27 27 
-

5. Term.Sıc. (oC) 21,5 25,5 26 26 
·-

Kolon Giriş Bağ ıl Nemi (%) 27 ,0 40,0 64,0 55,0 

t~utl ak Nem (Kg.S u Buh./Kg.K.Hava) 0,015 0, 026 0,039 0, 04 

Ko lon Çık ı ş Bağı l Nemi (%) 90,0 76,0 85,0 89,0 
-

f!ıtıl. l "" r ·ıı:ııı ( l< •ı. Su llıılı . / Ku.ı< . ll o Vd) 0,015 0,015 0,018 0,018 
- -----·· · · ·- ··---· ·----~----- ----- ------------- ·----- --------· 

Bağ ı ı Nem Farkı M.(% ) 63,0 36,0 21 'o 34,0 
ı --------------·---- ---------- . -- · ·----------

Sıcak lı k Farkı llT (oC) 20,0 2 ı , o 22,5 22,5 

Tablo 5.61. (-4,76+2,5) mm Boyutlarındaki Numunenin -45°C' de ve 

178 l t/dak Hava Debisi İle Kurutulrna Deney Sonuçları 
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Parçacık Boyutu (mm) -4,76+2,5 

Oda Sıcaklığı (oC ) 21 ,4 

Oda f3 a(j 1l Ncıııl (%) 61 
~·~-·---··-------·---·----- --·----·-···------------- - -· 

Kolon Giriş S ıcaklı ğ ı (oC) 44 - 45 - 46 - 46 
r-··---·-----·---·----·-·· 

Kolo n Gi rı ş Ya ş Te rrn. S ı c . (oC ) 31 - 35,5 - 36 - 36 

Ko lon Çıkış Sı c. (OC) 23 - 23 ,5 - 24,5 - 25 

Kolon Çıkış Ya ş Te rm.Sı c. (OC) 21 - 21 - 21 - 21 
- -

Zeo l it ıvı iktarı (gr ) 1809 

Hava De b i si ( lt/dak) 189 
-· 

Zaman (dak ) 

Kolo n Boyunca Sı c. (OC) 15 30 45 60 

ı. Te rm. Sı c. (OC) 41 43 44,5 45 

2. Term.Sıc. (oC) 35,5 37 39,5 41 
--

3. Term.Sıc. (GC) 29 31 33,5 36 

4. Te rnı. S ıc. (oC ) 25 27 29 30,5 

~-. ı. ü~ ı · ııı . s l c . (OC) 23 24,5 25 26 
-·------- - ·-------- -----

Ku lu ı ı G ır · i ~ Llc..tÇJ l ı N~ıııl ( 'ı) 42,8 58,3 56,0 56 

Mutlak Nem (Kg .Su Buh./Kg.K. Hava) 0,024 0,035 0, 036 0,036 

Ko lon Çıkış Bağıl Nemi (%) 82,0 85,0 80,0 70,0 

Mutlak Nem (Kg.Su Buh./Kg.K.Ha va) 0,015 0,0 15 0,015 0,014 

l3 cığ ıl Nem Farkı t:,r . ( 'Yu ) 
ı 

39,2 26,7 24, 0 14, 0 

Sıcakl ı k Farkı t.T (OC ) 21 'o 21 ' 5 21,5 21 'o 

Tablo 5.62. (-4,76+2,5) mm Boyutlarındaki Numunenin -45°C'de ve 

189 l t/dak Hava Debisi İle Kurut ulma Deney Sonu ç l a rı 
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Grafik 5.32.(-4,76+2,5) mm Boyutundaki Numunenin -45°C 1 de Kurutul
ması Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Havası Ara sı ndaki 

Sıcaklık Farkının Zamana Göre Değişimi 
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Grafik 5.33.(-4.76+2,5 ) mm Boyutundaki Numunenin -45°C 1 de Kurutul
mas ı Deneyinde Kolon Giriş ve Çıkış Hav ası Ara s ındaki 

Bağıl Nem Farkının Zamana Göre Değiş imi 
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Parçacık Boyutu (mm) -4,76 + 2' 5 
-- ·---·--·--- ----- ---

Zeol it Mi k ta rı (gr) 1809 

Top layıcı Çıkış Sıcaklığı . (°C) 62 - 66 - 71 - 76 
1-· -----

Dı ş Ortam Sıc . (oC) 24 - 24 - 26 - 26 
-

l şınırn Şiddeti (mW/ cm2) 52,5 - 60 - 65 - 70 - 75 

Dı ş Ortam Bağı l Nemi (%) 50 - 56 - 49 - 50 

Ko lon G i riş S ıc ak lı ğ ı (OC) 33,5 - 35 - 36 - 37 

Ko lon Giriş Yaş Te rnı.Sıc. (OC ) 25,5 - 28 - 30 - 30,5 
--

Ko lon Çıkı ş S ı c. (OC) 31 '5 - 32 - 31 '5 - 31 
------------- - -----

l<u 1 un Çıkış Yo~ l l~ rıı ı .S ı c. ( OC ) 26 - 28 - 28 - 28 

llava Debisi (l t/dak) 135 

Zaman (dak) 

Ko lon Boyunca S ı c. (OC ) 30 60 90 120 
--

ı. Te rnı.Sıc. (OC ) 32 35 36 37 

2. Te rrrı. S ı c. (OC ) 29 30,5 32 35 
-

3. Ternı.Sıc. (OC ) 31 '5 30 ,5 31 32 
----·------- -

4. Te rın. S ıc . (oC ) 31,5 30,5 30 30 

5. Ternı . S ı c. (OC) 28, 5 34 34 32,5 -
Kolon Giriş Bağ ıl Ne nı i (%) 65,5 62,5 65,5 65,5 

-

Mutlak Nem (Kg . Su Bu lı. /Kg. K. Hava ) 0,020 0,021 0,025 0,026 

Ko lon Ç ıkı ~ O a~ ı 1 Ncırıi ( 'Yu ) 66, o 75,0 75 ,0 . 81 ' o 
-----------------------·- ---- ----- ------- --- ··------- -------- ------ -----

Mu tl ak Nern (Kg. Su 8uh./Kg.K.Hava) O, 020 0,023 0,023 0,023 
-- -----

Bağ ıl Nem Farkı t.r . (%) ı' o 13,0 10,0 16,0 
l -- --- -

Sıcaklık Farkı L'ıT (OC) 2,0 3,0 4,5 6,0 

Tablo 5. 63. (-4,76+2,5 ) mm Boyutlarında Numune Kullanarak Sıcak 

Hava Toplayıcı s ı İle Yapılan Deneyler (Hava Debi s i 135 lt/dak). 
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Parçacık Boyutu (mm) -4,76 + 2,5 
·--- ---

Zeo li t Miktarı (gr ) 1809 

Toplayıcı Çıkış Sıcaklığı · (°C ) 88 - 78 - 73 - 64 
- · 

rı ı ·, or· ı. .ı ı ı ı (' 
. ı l ı:. (OC) 34 - 40 - 38 - 31 

---- .. . . - --·-··-· ··- ··-·· -·-·- ·- --- ··--·---- -·· --------- ----·-------··--- --·------
I ş ının ı Ş id cl e ti 

L 75 - 65 ( mvJ 1 c nı ) - 65 - 60 

Dı ş Ort a ın Ba ğ ıl Nemi (%) 43 - 36 - 35 - 36 
- ·-- -- --

Ko lon Gir i ş S ı cak lı ğ ı (oC ) 41 - 40 - 39,5 - 39 
- -

Ko lon G i ri ş Y aş Te rm . Sıc . (OC) 33 - 34 - 33 - 32 

Kol on Çı k ı ş Sı c. (oC) 32 - 31,5 - 31 '5 - 31 ,5 
t---· ·--- -

Kolon Çık ı ş Y a ş Term.Sıc. (OC ) 30 - 30 - 30 - 30 

Hava Debi s i (l t/da k) 178 

Zaman (dak) 
-

Kol on Boyunca S ı c . (oC) 30 GO 90 120 
.. --

ı. Term.Sı c. (oC) 40 40 39,5 38 
--

2. Term.S ı c. (oC) 32 35 38 37 
----··----------

3. Te rııı.Sıc. (oC ) 32 31 ' 5 32,5 35 
------- ·--- ··- -·· -------- -----------·-·-------- ------ . ------- ------· 

4. Te rm .S ı c. (oC) 31 ,5 30,5 30 ,5 32 
-

5. Te nn .Sıc. (OC) 32,5 31 30 ,5 31 

Ko lon Giri ş 8a ğ ıl Nemi (%) 60 ,0 68 ,0 68,0 68 
--- - --
~1u t ı ak Nem (Kg.Su Buh . /Kg.K. Hava ) 0 ,030 0,034 0,031 0,028 

-------· 

Kol on Çı k ı ş B a ğ ıl t~ e mi (%) 85,0 85,0 85 85 
t-- .• 

Mu tl ak Nem (Kg. Su Buh. / Kg . K. Hava ) 0,027 0,027 0,027 0,027 

Bağ ıl Nem Farkı t.r . (%) 2_5 ,O 17,0 17,0 17 ,0 
ı r----

S ı caklık Farkı t.T (oC) 9,0 8,5 8,0 7,5 

Tablo 5.64. (-4,76+2,5) mm Boyutlarında Numune Kullanarak Sıcak 

Ha va Toplayıcısı İle Yapıl an Deneyler (Hava Debisi 178 lt/dak). 
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Parçacı l\ Boyutu (mm) -4,76 + 2, 5 
·----------

Zeol it Miktarı (gr) 1809 
---·----· --

Toplayıc ı Çıkış Sı cak lığ ı . (oC) 94 - 82 - 77 - 75 

Dış Ortam Sı c. (oC) 34 - 34 - 35 - 34 
--

l ş ınını .Siddeti (m~l/ c rn 2 ) 75 - 75 - 65 - 65 

Dı ş Ortam l3ağıl Nerni (%) 40 - 34 - 34 - 36 
- -------

Ko lon Gir i ş S ı cak lı ğ ı (oC) 39 - 40 - 39,5 - 38 
-~····· ··· - ·----- ---~- -- --- - --··· ~·-· · ·-- --- . ·· ···- ··-·- ··- --------· ----·-- -----------·----~---·--- -

Ko 1 u ı ı G ır i:~ y d~~ renıı .S ıc. (oC) 30 - 32 - 32 - 32 

Kolon Çı k ı ş S ı c. (oC) 31,5 - 33 - 33 - 33 

Kolon ç ı l< ı ş Ya ş Te rm. S ı c. (OC) 30 - 30 - 30 - 30 

Ila va De'bi s i (lt/dak) 189 

Zaman (dak) 

Kolon Bo_y unca Sı c. (OC) 30 60 90 120 

ı. Term .S ıc . (oC) 39 40 39,5 38,5 

2. Terın .S ıc . (oC) 36 39 38 38 
--

3. Terrn.Sıc. (oC) 35 37 36 33 

4. Term.Sıc. (OC) 32 34 33 33 

5. Term.Sıc. (oC) 32 33 34 34 

Ko lon G i .riş Bağ ı ı Nemi (%) 55,0 60,0 61, o 70,0 

Mutl ak Nem (Kcı .S u Ouh . /Kçı .K. Hav a ) 0,024 0,028 0,028 0 ,029 
·-- -- ·· ·- --------- ··-· ·· -- -· ----- ---·-- - ,_, ,._ ---- .. ·-··----·------ ----------- - ---·-- ---- ------- - -·--

Ko lon Çıkış Bağ ı ı Ne nı i (%) 90 75 75 75 
-------··------·-------------------------· c-----------------

r~utl ak Nem (Kg.Su Bulı . /Kg.K.Hava) 0,026 0,024 0,024 0,024 

Bağ ıl Nem Farkı liY'-
ı 

(%) 35,0 15,0 14,0 5,0 
- ------

Sıcaklık farkı liT (oC) 7 ,5 7,0 6,5 6,0 

Tablo 5.65. (-4,76+2,5 ) mm Boyutlarında Numune Kullanarak Sıcak 

Hava Toplayıcısı ile Yapılan Deneyler (Hava Debisi 189 lt/dak). 
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Grafik 5.34.(-4,76+2,5) mm Boyutundaki Numunenin Sıcak Hava Toplayıcı
sından Sağlanan Sıcak Havayla Kurutulma Deneyinde Kolon Gi
riş ve Çıkış Havası Arasındaki Sıcaklık Farkının Zamana 
Göre Değişimi 
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Grafik 5.35. (-4,76+2,5) mm Boyutundaki Numunenin Sıcak Hava Toplayıcı 

sından Sağlanan Sıcak Havayla Kurutulma Deneyinde Kolon Gi
riş ve Çıkış Ha vası Arasındaki Sıcaklık Farkının Zamana 
Göre Deği şimi 
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Grafik 5.36.Sıcak Hava Toplayıcısı İle Yapılan Deneylerde Kolon 

Boyunca Sıcaklık Dağılımı 

5.3.3. NEMLENDİRME 

Bu deneyde -9,52+ 4,76 ve -4, 76+2 ,5 mm boyutundaki zeo li 

tik tüfler ik i saat süreyle- 60°C sıcaklıkda ve çeşitli hava hızların 

da kurutuldu . Kurutulan bu zeo litik tüflerin hava ile teması kesil e-

rek 24 saat bekletildi. Oda sıcaklığındaki zeolitik tüf üze rine oda 

hava s ı kurutma içi n kullandığımız hızla gönderildi. Bu deney sonuçla-

rı Tablo 5.66. 1dan Tablo 5.71. 1 e kadar olan Tablolarda verilerek kolon 

giriş ve çıkış hava sının sıcaklık ve bağıl nem farkının zamana göre de -

ğişimi Grafik 5.(36-39). 1 daki grafiklerde gösterilmiştir. 
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Parçacık Boyutu (mm) -9,52 + 4, 76 

Oda llil ~ ıl Nemi ( o;., ) 50 
. ..... . ·· • --~ . .. . .... . --.......... _ . ,; -·- ..... ~- ··-- -- · ~· . -----·--· - -·· ----------···· --------- ·--- ----- -- --·-

la rı ıMı (d ak ) o 30 60 90 120 

Kolon Giriş Sı c. (OC) 25 28 28 28 27, 5 

ı. Terrrı. Sıc. (OC ) 26 31 30 29,5 28,5 

2. l erm. S ı c. (OC) 26 34 32 31 29,5 

3. Term. S ı c. (OC ) 26 35 34 32 31 

4. Te rm. Sı c. (OC ) 25,.5 30 30,5 30 29 

5. Te rm. S ı c. (OC ) 26 28 31 32 31 ,5 

Ko lon Çıkış Sı c. (oC) 26 27,5 29 ,5 30 29,5 

Kolon Ç ıkı ş Yaş Terrn. S ı c. (oC) -- 18 25 25,5 25 

K. ı-ı ava Deb i s i (lt/dak) 135 

Kurutma S ı c. ( OC ) 75 

Ne nı 1 i ı-ı ava Deb i s i (l t/dak ) 135 

/(:0 ı i 1. ıvı i k L : ır ı (cı r· ) 1809 
------------ - ----·- -------·- -------·--· ---------- -- ~------

Ko l on Ç ıkı ş Bağ ı ı Nemi (%) -- 43 70 71 70 
----------.. - ----·-· . -- ······- ------· ··------· ·······------ -·------------- --· -

S ı cak lık Fark1 tı T (%) -- 0, 5 3,0 2,5 4,0 

Bag ıl Nern Farkı L'lri (%) -- -7,0 20 21 21 

Tab lo 5.66. (-9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunen in 135 lt/dak 

Hava Debisi yl e Nemlendirme Deney Sonuçları. 
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Parçacık Boyutu (mm) -9,52+4,76 

Oda Ba ğ ıl Neıni (%) 60 
- · 

Zaman (dak) o 30 60 90 

Ko l on Gir i ş Sı c. (OC) 27 27,5 29 27 ,5 

ı. Terrn . S ı c. (oc) 27,5 30,5 29,5 30 

2. Terrn . S ı c. (oC ) 27 35 31 '5 30,5 

3. Term. Sı c. (oC ) 27,5 39,5 34,5 32 

4. Terın . S ı c. (OC ) 26,5 35,5 32,5 30,5 

5. Terın . Sı c. (oC) 27 ,5 38 37,5 30 

Kolon Ç ı k ı ş S ı c. (oC ) 27 34 34 32,5 

Kolon Ç ı k ı ş Y aş Terrn. Sı c. (oC) -- 24 26 28 

i<. ll d V d Dt~ l ı i~ i (ll. /ddk. ) 178 
f-·-· 

Kurutma Sı c. (oC ) 63 
-

Nemli Hava Debisi (lt/d ak ) 178 

Zeolit Mikt-arı (gr) 1809 ı 
] 

Kolo n Çıkış Ba ğ ıl Nemi (%) -- 44 53 55 

S ı cak lık Farkı ~T (%) -- 6,5 5, 0 5,0 

Bagı1 Nem Farkı ~ri ( % ) -- - 1 '6 -7,0 -5, 0 

Tablo 5.67. (-9,52 +4,76) mm Boyutundaki Numunen in 178 lt/dak 

Hava Debis iyl e Neml endirme Deney So nuç ları 

120 

27,5 

29 

30 

31 

29,5 

34 

31 

25 

61 

3,5 

- 1 'o 
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Parçacık Boyutu (mm) -9,52+4,76 

Od a Elağıl Nemi (%) 45 

Zaman (dak) o 30 60 90 120 

Ko lon G iri ş S ı c. (oC) 29 33 32 32 32 
-

ı. Terrn. S ı c. (oC ) 30 36 34 33,5 33 
-------- -

2. Term. S ı c. (OC ) 29,5 40 37 34 33,5 

3. Terrn. Sı c. (oC ) 30 42 39 36 34 ,5 
-----·-· -----~-- --------------- ---- -

tj. lcrı rı. S1c. (oC ) 29 36 35,5 33 32,5 

5. Te rm. S ı c. (oC) 30 36 38 37 36 

Kolon Ç ı k ı ş Sı c. (OC) 30 33,5 35 34 34,5 

Kol on Ç ı k ı ş Y aş Term. S ı c. (OC) -- 24 27 25 24,5 

K. Hava Deb i si (l t/dak) 189 

Kurutma S ı c. (oC ) 70 
--

Ne ın l i ı:ava Deb i s i (lt/dak) 189 

Zeo li t !·li kt·arı (gr) 1809 

Kolon Çık ı ş Bağ ıl N e ıııi (%) -- 46 55 50 47 
--

S ı cak lı k Fark ı LIT (%) -- 0,5 3,0 2,0 2,5 

Bag ıl Nem Farkı tıri ( %) -- 1 'o 10 5 2,0 

Tablo 5.68. (-9,52 +4,76 ) mm Boyut undaki Numunenin 189 lt/dak 

Hava Debisiyle Nemlendirme Deney Sonuçları 
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Grafik 5.37.(-9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunen in Nemlendirme Deneyi 
Sonucunda Kolon Giriş ve Çıkış Hava s Arasındaki Sıcaklık 

Farkının Zamana Göre Deği şimi 
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Grafik 5.38.( -9,52+4,76) mm Boyutundaki Numunen in Nemlendirme Deneyi 

Sonucunda Kolon Giriş ve Çıkış Hava sı Arasındaki Bağıl 

Nem Farkı nın Zamana Göre Değişimi 
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Parçac ık Boy utu (mm) -4,76+2,5 
--

O<lct l1i!(J ı ı Jll e ıııi (%) 63 
' • • •·---· • ·· - • o o • O H .. • - ~- - - o · ·-- -··- · - ----- - ------------------ ------·- -- --------- ---·-----

Zaman (dak) o 30 60 90 120 

Kolon Giriş Sı c. (oC) 23 24 24 23,5 23 

ı. Te rrrı. Sı c. (oC) 24 27 25 24,5 24 
------- -·--· - - --

2. Te rm. Sı c. (OC) 24 36 32 28 26 
---

3. Term. S ı c. (oC) 24 30 32 32 30 
-

4. Tenn. Sı c. (O C) 23 24 27 27,5 27 

5. Te rm. Sı c. (oC) 23,5 23 24 25 26,5 
ı----

Ko lon Çıkış Sı c. (oC) 23 23 25 25,5 26 
r---

Ko lon Çıkı ş Ya ş Terrn. Sıc. (oC) -- 21 22 23 23 

K. Hava De bisi (lt/dak) ı 35 

Kurutma S ı c. (oC ) 70 ± 5 

Nem! i Hava Deb i si (lt /dak ) ı 35 . 
--··------ ---·----- ----- -----'---------- ----- ---- ------

Zeo 1 it f'·1i k tan (gr ) 1809 

Koloıı Çıkış f3 ag ı ı Nemi (%) -- 84 78 80 78 

S ı ca klık Farkı l'ı T (%) -- ı, o ı' o 2,0 3,0 

Bag ıl Nem Farkı l'ıri(%) -- 21 ,O 15,0 17,0 15 , 0 
-

Tablo 5.69. (-4,76+2,5 ) mm Boyutundaki Numunenin 135 lt/dak 

Hava Debisiyle Neml endirme Deney Sonuç l arı 
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Parçacık Boy ut u (mm) -4, 76 + 2, 5 

Od a l3ilğ ı l Neıni (%) 66 

Z ama rı (dak ) o 30 60 90 120 

Kolon Giriş Sıc. (oC ) 21 21 23 24 24 

ı. Te rm. S ı c. (oC) 21 24 23 24 ,5 24,5 
--

2. Terrr:. S ı c. (oC) 21 32 29 26 24 

3. Terrıı. S ı c. (oC) 21,5 27 29 29,5 27,5 

4. Terın . Sı c. (oC ) 21 20 22 25 25 

ı:: Term . Sı c. (oC) 21 16 17 19 21 .ı. 

1-·----------- --·------------·· ı-----·--·- ... -- ----- ----- --·-·------
Kul v ii t; l k l ~· S ı c. ( OC) 21 '5 21,5 29 23 23 

1--· 

Kolon Ç ı kış Ya ş Te rm. S ı c. (oC) -- 20 21 21,5 22 

K. Hava Debisi (lt/dak ) 178 

Kurutma Sı c. (oC) 65 ± 5 

ı 

Ne r.. l i ı- ı av :ı. [)eb isi (l t /d ak ) 178 ı 
ı 

Zecl it Miktarı (gr) 1809 

Kolon Ç ı kış Bağ ıl Nemi (%) -- 85 90 86 90 
-

S ı cak lık Farkı öT ( %. ) -- ı 2 ı 2 

O a'ğ ı ı Ne nı Farkı öri (%) -- ı g 24 20 24 

Ta blo 5.70. (-4,76+2 ,5) mm Boyutlarındaki Numunenin 178 lt/dak 

Hava Debisi yl e Nem l endirnıe Deney So n uç l arı 
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Parçacık Boyutu (nıın) -4, 76 + 2, 5 

O cia B ağ ıl Nemi (%) 70 

Zama rı (d ak ) o 30 60 90 120 

Kolon Gir iş Sı c. (oC) 21 22 23 24 24 
-------· ·---

ı. Tc~r · ın . S ı c. (OC) 21 22 23 24,5 25 
---·-·---·--- -------------·--·----· . 

2. · ı e r-ııı . S ı c. (oC) 21,5 41 32 28 26 
·--------··----··------- -·-- -

3. T<: r m. S ı c. (OC) 22 37 37 36 32 
- -

4. Te rm. Sı c. (oC) 21 28 31 32 31 
-

5. Tenrı . Sı c. (oC) 21 23 27 ,5 30 31,5 
-------· -

Kolon Çıkı ş Sıc . (oC) 22 24 27 29 30 
-- -

Kolon Çıkı ş Y aş Te rııı. S ı c. (oC) -- 20 22 23 24 
r-- ·---· 

K. Hava Deb i s i (lt/dak ) 189 

Kurutma Sıc. (oC) 70 ± 5 
·-------

1 
ı i1Jern 1 i l·lava Debis i (lt/dak ) 189 1 

- -
Zeolit Miktarı (gr) 1809 

Kolon Çıkış B ağ ıl Nemi (%) -- 70 65 60 62 

S ı ca klık. ı~a rk ı t'. T ( '/.,) -- 2 4 5 6 
----~····· ------·----- ----- ---------------·- -··-··----------- --- ---

Bag ıl Ne rıı Fark ı M i( %) -- o -5 - l O -8 

Tablo 5.71. (-4, 76+2,5) mm Boyutlarındak i Numunenin 189 lt/dak 

Hava Deb isiyle Nernlendirrne Deney Sonuçları 
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Grafik 5.39.(-4,76 +2,5)mm Boyutundaki Numunenin Nemlendirme Deneyi 
Sonucunda Kolon Giriş ve Çıkış Hava sı Arasındaki Sıcaklık 

Farkın ın Zamana Göre Değiş imi 
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Grafik 5.40.(-4,76+2,5 ) mm Boyutundaki Numunenin Nemlendirme Deneyi 
Sonucunda Kolon Giriş ve Çıkış Havası Arasındaki Bağıl 

Nem Farkının Zamana Gö re Değişimi 
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5.3.4. SICAK HAVA TOPLAYICISI DENEYLERİ 

Bölüm 4.2.13.'de özellikl eri belirtilen sıcak hava topla

yıcısıyla Eskişehir'de değişik ay ve günlerdeki ölçülerle elde olu

nabilecek hava sıcaklıkları saptanmaya çalışılmıştır. Isınım şiddet

leri Solormeter Mod: 776 KBE 6108 Weiterstadt 2 ile yapılmıştır. Alı 

nan ölçül erden bazıları Tablo 5.72. 'de ver ilmiştir. 

5.3.5. KURUTMA VE NEMLENDİRME DENEY SON UÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ 

Zeolit kolonlarının yükleme ve bo şalt ılması yada kurutma ve 

nemlendirme işlemlerinin teorik ve deneysel karşılaştırılması yapıla 

rak, parçacık boyutunun ve hava giriş hızının nemlendirme ve kurutma 

işlemindeki rolü belirlenmiştir. 

Integral adsorpsi yon ısısının teorik olarak tayini yapıla

bilir. Teorik hesaplamalarda öner ilen ifade; 

t.H = __ G __ 

G + O, 12 
+ GL(T) ( 5 . ı ) 

şek lin dedir [15] . Burada, zeo l itin adsorpsiyon doyma kesri, L(T) ise 

su buharının ilgili sıcaklıktaki yoğunlaşma ısısıdır . DenklPm 5. 1. 'den 

hesaplanan adsorpsiyon ısısı değerlerini kullanarak kolon çıkış ve gi

riş sıcaklık farkı ise Denklem 3.22. 'den hesaplanmıştır. Bu işlernde 

zeolitin tamame n kuru ve havadaki su buharının zeo lit tarafından ad

sorplandığı varsayılmıştır. Bununla ilgili değerler Tablo 5.73 'de 

ver i l m i ştir. 

Tablo 5.73. 'deki değerlerin grafiğe geçirilmesiyle elde 

olunan eğriler Grafik 5.40. 'da görülmektedir. Bu grafikler nemlen

dirme işlem l erinde de geçer li olmaktadır. 



- - --- -·-·- ·- - --· --·- - ·- - - ·------- ----- ·- - · 
7 - 3 - 1983 15 - 4 - 1983 5 - ı o - 1983 

.. 

Saat Dış Ortam Top.Çıkış Işınım Şid. Saat D ı ş Orta m Top . Ç ı k ı ş I ş ı nı m Ş i d . Saat Dış Ortam Top.Çıkış Işınım Şid. 

Sı c. (°C) Sıc.(°C) (mW/cm2) Sıc.(°C) Sıc.(°C) (mW/cm2) Sıc.(°C) S ıc.(°C) (mW/ cm2) 

1000 - 1,0 6,5 5,0 · rOO 17 31,5 
1 

50 1000 17,5 24,0 35 EJ rı 

1200 2,0 66,0 65,0 1200 24 64,0 80 1200 21,5 40,5 50 

1400 8,5 79,5 70,0 1400 23 60,0 55 1400 27,5 93,5 30 

1600 8,0 36,5 35,0 1600 21 43,5 50 1600 28,0 88,0 55 

Ta~lo 5.73. Bazı Tarihlerde ölçülen Dış Ortam, Toplayıcı Çıkış ve Işınım Şiddetleri 
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Kolon Giri ş Bağıl :Kolon Giriş Sıc a~ lığı(°C) 
Nemi (%) 

o 5 10 15 20 25 

20 5,6 7,5 9,2 H, 3 19,2 27,4 ~ 

u 
o.._.. 

1 

40 9,5 ı ı '4 19.2 26,3 37,5 54,5 f:<i 
..-< 

~ 

1 
60 ı ı ' 3 

'--19 ,2 24,2 43, 8 58,3 81 '2 cı::ı 
LL. 

1 
~ 

80 19 ,2 29,2 39,2 i 5'6, 6 82,3 117 ..-< 

! ........ 
1 _:,:: 

1 

cı::ı 

100 24,2 33,8 50, 0 7'3, 0 97,4 151' 7 u 
ı 

...... 
ll) 

1 

Teo. Int. Ad. I s ı sı 

t.Hint(J/gr) 
800 800 802 803 804 805 

Tabl o 5.73.Teorik Integral Ad sorps iyon ısısı ve Kolon Giri ş-Ç ıkı ş 

Sıcaklık Farkı 

Grafik 5.40 .'dan görüleceği gi bi su buharı ile doymu ş ha-

va nın. tamamen kurutulmuş zeolit bulunan kolona girmesiyle ve kolonun 

dayması durumunda giriş ve ç ıkı ş sıca klık farkı t.T = 151°C olmaktadır. 

Uygulamada ise bu durum farklıdır. öncelikle belirt ilmesi 

gereken nokta zeo litik tüflerin tam bir k urutulması sağlanamaz. Çünkü 

kurutu lan zeo li tler dış çevreden tekrar su buharını adsorplama eğili

mi göster irler. Dolayısıyla bu du rum ise zeo li tleri n adsorpsiyon ısı-

l arını etki lemektedir. Buna göre teorik olarak hesaplanan adsorpsiyon 

ı sısı gerçekte daha küçük bir değerde o lmaktadır . Denkl em 5.1. ' in ide

al bir denk lem o lduğ unu belirtmek yeri nde olur. Bu ifa de yapay zeo li t

ler için uygun bir denkl em olmasına kar şı n zeo litik tüflere uygulandı 

ğı n da mal zemenin homogen bir yapıya sahip olmaması nedeniyl e yanıltıcı 

sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle deneyse l adsorpsiyon ısısı değer-

lerini kullanmak daha sağl ıklı sonuçlar elde edilmesini sağlar. 
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Grafik 5.4l .Teorik Olarak, Kolon Giriş Sıcaklığına Bağlı Olarak 

Kolon Giri ş-Ç ıkış Sıcaklık Farkının Değişimi 
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Kurutma deneylerinde (-9,52+4 , 76) ve (-4,76+2,5) mm boyutla

rında ve ~ç farklı kurutma hava debisinde (135, 178 ve 189 l t /dak) ku

rutma yapılmıştır. Bu deneylerden elde olunan sonuçlar şöyle sıralana

bilir. 

Bölüm 5.3. 1deki tablo ve grafiklerin incelenmesi sonucunda; 

1- Parçacık boyutunun aynı kalması durumunda giriş hava debisine bağ

lı olarak kolon giriş ve çıkı ş s ıcaklık farkı değişmektedir. Bu 

fark (-9 ,52+4,76) mm boyutlu zeo litlerde -7o0 c kurutmada 135 lt/dak 

hava debisinde, diğer bir deyi ş l e düşük hızda oluşmakta, boyutun 

küçülmesi durumunda debide artma göstermektedir. Kolon giriş sıcak

lığının düşmesi ile hava debisine bağlı olarak çıkış sıcaklığıda 

değişme göstermektedir. Ayrıca parçacık boyutuna bağlı olarakda ha

va debisinin değişmesi ~T sıcaklık farkını etkilemektedir. 

2- Güneş top layıcısına bağlı sistem çalışmalarında toplayıcı çıkışı 

ortalama 80°C civarında olmasına karşın iki ısı kayıpları nedeniy

le kolon giriş sıcaklığı yarıya düşmektedir. Sistemde herhangi 

bir yalı tım malzemes i kullanılmamıştır. Yalıtım kullanılarak top

lıyıcıda n gel en ve kolona giren havanın sıcaklığı ar~tırılabilir. 

Fakat top layıcıdan sağlanan sıc ak havanın kolona ısı kaybının mi

nimumda t utularak aktarılma s ı zeo litler i n kurutulma süresini etki

leyecekt i r. Yardımcı ısıtıcı ku l lanılmadan kolon boyunca sıcaklık 

dağılımı hava debisine bağlı olup (1) sonucuna göre değişim gözle 

necektir . 

3- Kurutma işleminde kolon giriş ve çıkış bağıl nemleri arasındaki 

fark parçacık boyutu ve giriş havasının sıcaklığı ile değişmekte

dir. Zamana bağlı olarak ve farklı hava debilerinde değişim düzen

sizdir. Buna neden olarakda kurutulan numunenin havadan nem çekmesi 
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gösterilir. Ters akım ilkesine göre numune kolon içinden geçen 

havadan nem çekecektir. 

4 -Nemlendirme işlemide parçacık boyutu ve hava debisine bağlı bir 

işlemdir. Küçük boyutlu parçacıklarda debinin artması sıcaklık 

farkı ve bağlı nem farkını etkilemesine karşın, parçacık boyutu

nun büyümesi durumunda bu durum değişmektedir. Parçacık boyutunun 

büyümesi ile hava debisi düşürülmesi ~T sıcaklık farkını arttırma 

sına karşın ~ri nem farkı nı yükseltmektedir. Yine bu sistemde ters 

akım ilkesi yanında kurutulmuş zeolitin dış ortamdan nem çekme 

özelliği etkin olmaktadır. Sistem bu durumda kolon çıkışına diğer 

adsorbent sistemler gibi bir ısı değiştirgeci gerektirmektedir. 

Sistemin bu durumda iç nemlendirme adını verdiğimiz dış ortamla te

masını önleyerek kolonun su dolu bir depoya bağlanması önerilebilir. 

Bu durumda da depodaki suyun düşük sıcaklıkta buharlaştırılmasını 

sağlamak için kabın basıncının düşürülmesi gerekecektir. 

5- Kurutma i ş leminde kolon içine gönderilen havanın dış ortam sıcak

lığından fazla olması gerekir. Hava sıcaklığının 80°Cıden fazla ol

ması durumunda sistem etkin biçimde çalışabilir. Bu durumda topla

yıcıdan gelen sıcak havanın bir ısıtıcı yardımıyla ısıtılarak kolo

na verilebile ceğ i gibi toplayıcı üzerine yerleştirilecek uygun ay

nalarla bu sağlanabilir. 
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Doğal zeo litlerin, güneş enerjisi depolama mal zemesi olarak 

kullanılabilirliğinin saptanması çalışmasında numune üzeri nde, bu mal 

zemenin uygunluğunu belirlemek için yirmi bir farklı deney yapılmıştır . 

Bu deneyierin değerlendirilmesi sonucunda malzememizin alışılagelmiş 

depolama malzemelerine göre daha fazla etkin enerji yoğunluğuna sahip 

olduğu belirtilmiştir. 

Genel olarak depolama malzemesi olarak kullanılan su ve ça

kılın kendilerine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Dola 

yısıyla bu iki malzemenin yerine geçebilecek malzemenin bu iki malze

menin dezavantajlarını ortadan kaldıracak fakat avantajlarını taşıya

cak özellikte olması gerekir. 

Çalışmamı z sonucu nda Bigadiç yöresi zeol itik tüflerinin bu 

iki malzemeninde yerini alabilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir. 

Yalnı z burada belirtilmesi gereken nokta enerj i depolama işleminin 

yalnız temel bilimlerin katkısıyla değil diğer disiplinlerinde katkı

s ıyla geliştirilecek bir nite liğe sahip old uğudur. Bir depolama mal

zemesinin tercih edilebilir olmasının bu malzemenin, diğer mal zemele 

re göre üstünlük taşıması gerekir. Bunları çakıl, su ve zeolitik tüf 

için karşılaştırmalı olarak inceliyelim; 

1) ETKİN ENERJİ YOGUNLUGU 

Depolama malzemesinin en önemli faktörlerinden olan bu fak

tör termokimyasal depolama yöntemininde seçim nedenidir. Tablo 5.44. 'de 
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karşılaştırmak için çakıl ve suyun 60°C 1 lık sıcaklık artışında hacım

sal ısı kapasiteleri verilmiştir. Bu değerlerin karşılaştırılmasıyla 

zeolitik tütün suya göre 1,7 kat granite göre 3,4 kat daha fazla ha

cımsal ısı kapasitesine sahip olduğu görülmektedir . Bu yönüyle zeo

litik tüf, su ve çakıla göre terci h edilmesi gereken bir depolama mal 

zemesidir. 

2) MALZEMENİN FİATI 

Depo lama malzemesinin fiatı nı malzemenin f i atı olarak de

ğerlendirilmesi yalnı z başına bir önem taşımaz. Malzemenin fiatı, 

sistemin fiatı güç ve enerjiyle ilgi li fiatlar iki kategoriye ayrıl

dığında enerji fiatları içinde önemi olabilir. Çakıl ve su bu yönüy 

le doğada bol bulunur o lması nedeniyle tercih edilirler. Fakat zeoli 

tik tüflerinde son zama nlarda doğada geniş yataklar halinde bulunur 

olduğunun gösterilmesiyle zeolitik tüflerin sistemin enerji fiatında 

bir düşme göstereceği açıktır. Burada en etkin enerji adsorbentlerin

den biri olarak yapay zeo li t MS13X ile zeolitik tütün karşılaştırıl

ma s ı so nu cu önemlidir. Zeo li tik t üf , yapay zeol ite göre göre li çok 

daha ucu z o lmaktadır. Bu ise zeolit ik t ütün yapay zeolite göre en 

a vantajlı yönü olmaktadır. 

Enerji i le ilgili fiatı depolama kabının fiatıda etkile

mektedir. Depo lama kabının fiatı zeoli tik tüfde hacımsa l ısı kapasi

tes inin büyük olması nedeniyle daha küçüktür . Su içi n bu kabın fiatı 

suyun kimyasal niteli ği nedeniyle çakı l depolara gö~ daha fazladır. 

Enerji ile ilgili fiatlar açısından zeo litik tüf gerek malzeme gerek

se depo fiatı açısından uygun görülmektedir. 

Güçle ilgili fiatlarda, sistemin fiatı içinde büyük rol oy

narlar. Isı değ i ş tirgeç l eri ve ba z ı birimlerin zeolitik tüflü yataklarda 
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kullanılması gerekebilirken su ve çakıl yataklarda bu sistemler 

gerekmez. Bu rıede nle fiatı belirlemede, sistemin en azından bir yıl 

içi nde sağlıyacağ ı enerji tasarrufunu saptamak ve bunu diğer sistem

lerle kar ş ılaşt ırmak gerekir. 

3) TEKRAR YENİLfNEBİLME ÖZELLİGİ 

Gerek ça kıl gerekse su alışılagelmi ş ı sı l depolama mal ze 

meleri de po lama işlemini tekrarlıyabilme ö ze lliğine sahip mal zemeler 

dir . Zeolitik t üf lerde ise seç ilen termokimyasa l yöntemin niteliği 

ve zeolitik tüfün yapısı nedeniyle ı s ıl depolama öze lliğini tekrar 

yenileyebilirle r. 

Çakıl ve su sisteml eri depolanan ısıyı küçük skalada ele 

alındıklarında birkaç gün depolayabilmelerine karşın zeolitik t üf 

depolanan enerjiyi dı ş ortamla tema s etmediği sürece teorik olarak 

sonsuz dene bilecek bir süre depo edebilir. Bura da uzun süre depo edi

len enerji su ve çakı ld ak i gibi duyulur ısı o l mayıp net adsorpsiyon 

ı sıs ı veya ısıa nm a ısısıdır. Enerj inin son suz denebilecek bir süre 

depolanma sı yanı n da zeol itik tüfde enerji , ta ş ınabilir özelliğede sa

hip olmak tadır. 

4) SİSTEMİN KOL AY TASARIMI 

Depol ama sisteminin ko~ay tasarımı depo lama mal zeme s inin 

seçimini etkil eyen faktör lerden biri olarak ka r şı mı za çıkmaktadır. 

Çakıl ve su içi n sistem tasarımı kolaydır . Adsorbent yataklı sistem

ler için aynı söz söylenemez. Ba ş langıçtaki kuruluş fiatları olarak 

adsorbent yataklar daha pahalıdır. Çünkü bu sistem çakıl ve su depo

lama sisteml erinde gerektirmeyen ba z ı sistemleri içermektedirler. Fa 

kat çakıl ve su ıs ıl depolu sistemler teknoloj ilerini tamamlamış ol

malarına karşın adsorbent yataklar gelişme aşaması ndadır. Ad sorbent 
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yataklar için oturmuş bir modelde elde bulunmamaktadır. Elde bulunan 

model bir kaç adsorbente uygulanmasına karşın her adsorbente aynı ba

şarıyla uygulanabileceği anlamını taşımaz. Bu nedenle daha geliştiril

miş bir modele bu yataklar için ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin kolay 

tasarımı bugünkü durumda adsorbent yataklar dolayısıyla zeolitik tüf 

içinde çakıl ve suya göre dezavantajlı bir durum göstermektedir. 

5) TOKSiN ETKİSİ 

Çakıl ve su kullanılarak oluşturulan depo lama sistemlerinde 

maddenin herhangi bir toksin etkisi söz konusu olmaz. Maddenin çevre 

sağlığı açısından tehlikeli toksin ve yanı c ı öze llik göstermesi ter

mokimyasal depolama mal zemelerinde görülür. Zeolitik tüflerin çevre 

sağlığı açısından zararlı olduğu gerek yazılı gerekse sözlü basında 

yer almış ve bu konuda yayında yapılmıştır [136]. Burada ş unu belirt

meliyi z ki güne ş enerjisini depolama malzemes i olarak kullandığımız 

zeolitik tüfler büyük oranda kliniptiloli t doğal zeo li ti ni içermek

tedir. Kliniptilolit ise bazı ülkelerde çeşit li amaçlarla büyük ölçü

de kullanılmaktadır. örneğin; Japonya, 19 60 yıiıı ~ dan itibaren hery ıl 

100 000 ton kliniptilolit üretmektedir. Aynı ülkenin 1970 yılında çe

şitli alanlarda zeo lit tüketimi 76 800 tanıdur [1 37 ] . Bu nedenle hay

vancılıktan tarı ma kadar birçok alanda kul la nılma ala nı bulan bu do

ğal kaynağımızı bir kenara bırakırken dikkatli olmak gerekir. 

Çalışmamızda her deneyl e ilgili bulgular sıralanmış ve de 

ğerlendirilmiştir. Bigadiç yöresi zeolitik tüflerin şu alanl3rda kul

lanılma alanı bulabiieceği belirl enmiştir. 

1) ISITMA 

Adsorbent malzemelerin genel karakterlerlerini gösteren 

zeo litlerimiz iyi bir enerji depo lama mal zemes i o lmas ı yanında ısıtma 
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işlemlerinde kullanılabilirler. Fakat kurulacak bir sistemde deney 

bulgularını iyi deQerlendirmek gerekir. Zeolitlerin ısıtma amacıyla 

kullanılab ilmesi durumunda parçacık boyutun un yanında deneyde belir 

lenen haYa debi deQerleri, kurutma ve nemlendirme sürelerinin gözö 

nüne alı ooıası sistemin daha etkin olarak işlemesini saQlıyacaktır. 

Ayrıca sistemin adsorbent yataklı olması nedeniyle adsorbent yatak

lar için kullanılan sistemler bu mal zeme içinde geçerli olmaktadır. 

2) SERİNLETME 

Zeolitik tüflerimi z seri nietme amaç ları i çinde uygun ma l 

zemelerdi r . Bu amaçla kullanılması durumu nda da parçacık boyutu , 

hava debis i ve süre önemli etkenlerdir. Kolon çıkış havasının, gi

riş havas ı ndan daha kuru bulunması nedeniyle zeolitik tüfler kuru 

tucu sistemlerde kullanılabili r ler. Adsor bent yataklar için öneri 

len sistemler burada da geçerliliQini korumaktadır. 

3) YAPI TAŞ ! 

Zeo litik tüflerimiz asbest gibi ya lıtım mal zemeleriyl e he

men hemen aynı ısı il etkenlik katsayısına sahip olması nedeniyl e ya 

pılarda ı s ı yalıtım malzemesi ola rak ku ll an ılacak ni telikte olduQu 

görülmektedir. Ayrıca mal zeme yüksek termal kararlılıQa sahip oldu

ğunda n endüstride çeş itli fırınlarda ya l ıtım mal zemesi olarak öneri

lebilir . 

4) İYON DEGİŞİMİ 

Zeolitik tüfler yüks ek bir iyon deQiştirme özelliğine sa

hip oLduk la rından sert suların arıtılma işleminde sentetik zeolitle

rin ve reçineterin yerini alabilir. 

Çalı şmamızda ayrıca zeolitik tüflerin zenginleştirme yani 



- 249 -

içinde bulunan diğer minerallerden ayırmadan enerji yoğunluğunu art

tırma çalışması yapılmıştır. Bu amaçla ca++, Li+ ve Na+ ile katyon 

değişimi yapılan zeolitik tüflerde ca++ ve Li+ ile iyon değiştirme

sinin zeolitin ısıanma ısılarında yaklaşık iki kat artış gösterdiği 

saptanmıştır. Bu nedenle daha az hacımdaki bir zeolitik tüfle enerji 

depolanması amaçlanmıştır. Bu işlem zeolitleri zenginleştirme işle 

minden daha kolay ve basit bir yöntemdir. Böylece zeolitik tüflerin 

ilginç bir öze lliği ortaya konmu ştur. 

Zeolitlerin desorpsiyon sıcaklığının yüksek (-300°C) olma 

sı neden iyle enerji depolama malzemesi olarak kullanılmaları diğer 

bazı adso rbentlere göre gelişme gösterememiştir. Fakat çalışmamı zda 

düşük sıcaklıklarda da (-3o0 c) malzememizin depolama işlemi yaptığı 

gösteril m iş böylece güneşten en etkin şekilde yararlanılma düşünül 

müştür. Böylece zeolitik tüfler alçak ve yüksek sıcaklıkta enerji de

polama malzemesi olarak kullanılabilirler. 

Çalışma, yurdumuzdaki zeolitik tüfleri güne ş enerji s ini de 

polama malzemes i ol ar3k kullanı l abilirliğini saptamak için ba ş latılan 

ilk çalı şma ö zelli~inide taşımaktadır . Bu çalı şmanın ileride yapılabile 

cek ba zı ç alı ş malara yol göstereceği umudunu ta ş ımaktayı z . Bu ç alı ş

malarda n ba z ıları; 

1- Bir konutun ısıtılması ve serinietmesinin adsorbent yatak olarak 

zeolitik tüf kullanılarak yapılması. çakıl ve su sistemleriyle 

kar ş ılaştırılarak gerçek fiat ının belirlenmesi , 

2- Zeolitik tüfler yüksek sıcaklıklarda da ısıl depolama özelliğini 

gösterdiklerinden. endüstrideki atık ısıların depolanması~ 

3- Zeolitik tüf kullanarak geliştirilen bir meyva, sebze, kereste, 

balık v.b. kurutucuların yapılması, 

---- - - -
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4- Seraların zeolitik tüf içeren depolu sistemle ısıtılması, 

5- Silindirik toplayıcı kullanarak, zeo litlerin desorpsiyon sıcaklı

ğını arttırarak güneş enerjisini daha etkin biçimde depolanma

sının araştırılması, 

6 - Zeolitik tüf kullanarak bir soğutma cihazının yapımı, 

olarak sıra l anabilir . 
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