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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0281 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses 

MODÜLÜN ADI Destilasyon ve Absorbsiyon Kolonu Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül Kimya proseslerinde destilasyon ve absorbsiyon 

kolonunu hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Destilasyon ve Absorbsiyon kolonunu hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında destilasyon ve 

absorbsiyon kolonunu hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Destilasyon kolonu çalıştırabileceksiniz. 

2. Absorbsiyon kolonu çalıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Proses laboratuarı,proses sınıfı, kütüphane, internet ( 

bilgi teknolojileri ortamı ),teknoloji sınıfı,işletme, ev, kendi 

kendine veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 
Donanım: Destilasyon düzeneği, raflı ve dolgulu kolon, 

absorbsiyon kolonu, ürün, kolonlara ait kontrol elemanları ve 

çevre donanımları, numune alma ekipmanları. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada petrol teknolojisi her gün kendini yenileyen bir alan olmuştur. Özellikle 

yenilenemeyen kaynaklar, sürekli enerji üretimi için bir handikaptır. 

 

Destilasyon, en eski üretim araçlarından biridir. Geçmişi M.Ö. 50’li yıllara kadar 

uzanmaktadır. Endüstriyel olarak ilk defa 12. yüzyıldan itibaren alkol üretiminde 

kullanılmaya başlanmış, 16. yüzyıldan itibaren de diğer üretim alanlarına yayılmıştır. Bu 

konudaki ilk teknik yayın 1597’de yapılmıştır. Destilasyon konusundaki ilk matematiksel 

ilişkiler 1820’li yıllarda Almanya ve Fransa’da geliştirilmiştir. Bugün petrol, petrokimya ve 

kimya sanayisinde yaygın olarak kullanılan bir operasyondur. Sadece yeni ürünlerin elde 

edilmesinde değil, aynı zamanda ürün geri kazanımı ve tekrar kullanımı alanında da yaygın 

olarak  tercih edilen bir yöntemdir. Destilasyon en önemli birim işlem olmasının yanı sıra en 

önemli enerji yoğun operasyonlardan biridir. Petrol ve petrokimya, sanayideki en büyük  

enerji tüketicilerinden biri olarak enerji tasarrufu konusunda en yoğun gündemde olan 

alanlardan biridir.   

 

Absorbsiyon, bir gaz karışımında bulunan komponentlerden birini, bir sıvı ile temas 

ettirerek bu gaz karışımından uzaklaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. 

 

Sevgili öğrenci, bu modülü bitirdiğinizde, ürünlerin (olabilecek  koşullarda)  geri 

kazanımını yapabilecek, çevreye olan  duyarlılığınız artacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak destilasyon kolonu 

çalıştırabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Yakın çevrenizde bulunan işletmelerde kullanılan kolonların kullanım 

amaçlarını araştırınız. 

 

1. DESTİLASYON 
 

1.1. Tanımı  
 

Birden fazla bileşenden oluşan bir karışımı, bileşenlerin kaynama noktaları 
arasındaki farktan yararlanarak bileşenlerine ayırma işlemine destilasyon denir. Sıvı 

karışımının ısıtılıp, düşük kaynama dereceli olanların kısmen buharlaşmasını sağlayıp, daha 

sonra tekrar yoğunlaştırarak, yüksek kaynama derecelilerden ayırma işlemidir. 

 

Şema 1.1: Basit destilasyon sistemi 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Yukarıda bahsettiğimiz gibi ham petrol, değişik kaynama noktası ve buhar basıncına 

sahip hidrokarbonların karışımından oluştuğu için destilasyon işlemini açıklarken bütün 

karışımı göz önüne almak gerekir. Ağır moleküllü bir karışım içerisinden hafif kısımları 

kaynatıp almak istediğimizde, ağır kısımlardan da bir kısmı buharlaşır. Bununla beraber 

kısmi buharlaşma ile elde edilen mahsulün içinde  hafif  kısım çok daha fazladır. Kaynama 

noktası yüksek olan maddeden gaz fazında görüldüğü gibi, kaynama noktası düşük 

bileşiklere, sıvı fazında da rastlanır. Buharlaşma işleminde düşük sıcaklıkta kaynayan süratli 

moleküller, yavaş hareket eden moleküllere çarparak enerji kaybederler. Bu sırada yavaş 

hareket eden ağır moleküller de sıvıyı terk eder. Bu bize sıcaklığın kaynama noktalarından 

çok daha düşük olduğu hallerde, ilk buharların kompozisyonunda neden yüksek kaynama 

noktalı moleküllerinde bulunduğunu izah eder. 

 

1.2. Destilasyon Metodları 
 

Homojen bir sıvı karışımının ısıtılarak, düşük kaynama dereceli olanların kısmen 

buharlaşmasını sağlayıp, daha sonra tekrar yoğunlaştırarak, yüksek kaynama derecelilerden 

ayırma işlemine dayanan destilasyon, günümüz teknolojisinde çeşitli metotlarla 

yapılmaktadır.Bu metotlar flaş (denge) destilasyonu, diferansiyel (basit) destilasyon,  

rektifikasyon (zenginleştirme),  su buharı destilasyonu ve  vakumlu destilasyondur. 

 

1.2.1. Flaş (Denge) Destilasyonu 
 

Denge distilasyonunda sıvı karışımının belirli bir kısmı, bir tank içerisinde 

buharlaştırılır. Buhar fazı sıvı fazla temasta bırakılarak, fazların denge durumuna erişmeleri 

sağlanır.  Buhar fazı alınır ve bir kondensörde yoğunlaştırılır. 

 

1.2.2. Diferansiyel (Basit) Destilasyon 
 

Diferansiyel veya basit distilasyon metodunda  sıvı karışım kaynatılarak buhar üretilir; 

üretilen buhar sıvı fazla temasta bırakılmaz ve teşekkül eder etmez yoğunlaştırır. Endüstride 

yaygın hale gelmiş distilasyon cihazları ile önemli derecede yoğunlaşmaya imkân 

verilmeden ve buhar teşekkül eder etmez buharlaştırıcıdan uzaklaştırılarak, basit veya 

diferansiyel distilasyon yapılabilir. Bu şekildeki bir distilasyonla kesin bir ayırma 

yapılamamaktadır. Bununla beraber, bir çok hallerde ve özellikle, komponentlerinin 

kaynama noktaları arasında büyük fark olan karışımlar ile, kesin ayrılmalara ihtiyaç 

göstermeyen hallerde bu metod uygulanmaktadır, “Topping kolonu" diye adlandırılan ve ilk 

önceleri ham petrol distilasyonunda geniş bir şekilde kullanılan cihazlar, bu hususta örnek 

teşkil ederler. Laboratuvarlarda kullanılan destilasyon kolonları  (riflaks uygulamayan) da 

genellikle bu yapılıştadır. 

  

1.2.3. Rektifikasyon (Zenginleştirme) 
 

İkinci metod olan rektifikasyon çok fazla geliştirilmiş olup, uçucu komponentleri 

birbirinden ayırmada kullanılan en yaygın metoddur. Rektifikasyon cihazı, şematik olarak 

gösterilmektedir. Cihaz, şu kısımlardan meydana gelmiştir:  
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 Buharlaştırıcı 

 

Bu kısımda karışım buharlaştırılır. 

 

 Rektifikasyon kolonu  

 

Bu kolon içerisinde buhar fazı aşağıdan yukarıya yükselirken, sıvı faz yukarıdan 

aşağıya doğru iner ve bu iki faz, tekrar tekrar birbirleri ile temasa gelir. Rektifikasyon 

kolonu, buhar fazı ile sıvı fazı birbirleri ile temasa getirir. Bu esnada sıvı fazdaki düşük 

kaynayan komponent buharlaşarak buhar fazına geçerken, buhar fazındaki yüksek kaynayan 

komponent yoğunlaşarak sıvı faza katılır. Kolonun baş kısmı, taban kısmına oranla soğuktur. 

Bu sebepten, sıvı faz aşağı indikçe ısınır ve buhar fazı yükseldikçe soğur. Buhar ve sıvı 

fazlarının birbirleriyle temasa gelmesi sonucu, fazlar arasında komponent transferi ile 

birlikte ısı transferi de meydana gelir. Bu sebeple, fazların birbiriyle çok iyi temas etmeleri 

istenir. 

 

 Kondensör veya yoğunlaştırıcı  

 

Rektifikasyon kolonundan gelen bütün buharı yoğunlaştırır. Teşekkül eden sıvı fazın 

bir kısmı, riflaks olarak rektifikasyon kolonuna geri gönderilirken, diğer kısmı baş ürün 

olarak alınır. Sıvı faz, kolon içerisinde aşağı doğru inerken yüksek kaynayan komponentçe; 

buhar fazı, kolon içerisinde yukarı doğru yükselirken düşük kaynayan komponentçe 

zenginleşir. 

 

Şema 1. 2: Buharlaştırıcı, rektifikasyon kolonu 

1.2.4. Su Buharı Destilasyonu 
 

Su buharı distilasyonu, yüksek sıcaklıklarda kaynayan maddeleri uçucu olmayan 

yabancı maddelerden veya çok yüksek kaynayan diğer maddelerden ayırmak için kullanılan 

bir metoddur. Yüksek kaynayan fakat ısıya karşı hassas olan uçucu yağlardan, suda 
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çözünebilen yabancı maddelerin ayrılmasını ilk örnek olarak gösterebiliriz. Diğer bir örnek 

de yüksek kaynayan bitkisel yağlardan, yüksek kaynayan yabancı maddelerin (istenilmeyen 

koku ve lezzete sahip olan) ayrılmasıdır. Bu metot, çok yüksek vakum altında distillenebilen 

veya vakum altında elde edilen sıcaklıkta bile bir veya bütün komponentleri bozunan 

maddelere uygulanır. Su buharı distilasyonunun uygulanabilmesi için  istenilen ürünün 

(Uçucu madde ister kolondan geçip gitsin  ister uçucu olmayan artık kolonda kalsın) su ile 

karışmaması gerekir. 

 

Grafik 1.1: Toluenin su buharı destilasyonuna ait bilgiler 

1.2.5. Vakumlu Destilasyon 
 

Ham petrolün 360 
o
C’nin üzerinde kaynayan kısımlarının atmosferik basınç altında 

destilasyona tabi tutulması yüksek sıcaklıktan dolayı  bu kısımdaki ürünlerin bozunmasına 

neden olur. Bunun önüne geçmek için söz konusu kısım vakum altında destilasyona tabi 

tutulur. Daha önce bahsedildiği gibi vakum, basıncın azaltılarak atmosfer basıncının altına 

düşürülmesi demektir. Ayrıca maddelerin üzerindeki basınç düşürülünce kaynama noktaları 

da düşer. Bu etkenlerden yararlanarak atmosferik kolonda çok yüksek ısı isteyen ağır 

maddeleri bozunmadan vakum altında ayrıştırılabilir.  

 

Atmosferik kolondan alınan dip ürünü vakum kolonuna şarj olarak verilir. Kolon 

basıncı stim jetleri denilen ekipmanlar vasıtasıyla atmosferik basıncın altına düşürülür ve 

gerekli vakum değerine ulaşılır. Vakum destilasyonuyla atmosferik dip ürünü aşağıdaki 

ürünlere ayrılır: 

 

Ürün Kaynama Aralığı ( 
o
C ) 

1. Hafif Vakum Dizel 360 – 395 

2. Ağır Vakum Dizel 395 – 555 

3. Vakum Dip 555 + 

Tablo 1.1: Atmosferik dip ürünlerinin kaynama sıcaklık aralıkları 
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Şema l.3: Vakum destilasyonu akış şeması 

1.3. Destilasyon Kolonları ve Çeşitleri 
 

Destilasyon kolonları Raflı (tepsili) ve Dolgulu Kolonlar olmak üzere ikiye ayrılır: 

 

1.3.1. Raflı (Tepsili) Kolonlar 
 

Petrol rafinerilerinin temel fonksiyonu öncelikle ham petrolü parçalayarak 

fraksiyonlarına ayırmak ve daha ekonomik kullanımını sağlamaktır. Bu işlem yapılırken 

kullanılan ana kaplar kolonlardır.  

 

Kolonlar genellikle içinde iki akışkanın kademe kademe birbirine temasını sağlayan 

içi tepsilerle donatılmış veya dolgu malzemeleri ile doldurulmuş dik silindirik kulelerdir. 
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Kullanım, imalat kolaylığı, maliyeti ve işletme uygunluğu göz önüne alınarak tepsili kolonlar 

veya dolgulu kolonlar proses mühendisleri ve tasarımcılar tarafından seçilir.  

 

Resim 1.1: Kolonlardaki raflar 

Aşağıda tepsili ( buble cap tipi) kolonun içinin şematik resmi görülmektedir. Böyle bir 

kolonun çalışma prensibi şöyledir: 

 

Şarj (feed) kolona girmeden önce ısıtılır. Böylece kolona beslemesi yapılan karışım ( 

örneğin ham petrol) beslenme tepsisinde sıvı ve gaz fazına ayrışır. Gaz fazı kolonun üst 

bölümüne sıvı fazı da alt bölümüne dağılır. Kolonların tepesinde ve dibindeki şartların 

sağlandığını ters akıntılarla yukarı çıkan gaz sıvı ile aşağı inen sıvı ise gaz ile tepsiler 

üzerinde temas ederek kütle transferi sağlanır. Ham petrolün içindeki değişik kaynama 

sıcaklığına sahip fraksiyonlar kolonun belirli bölmelerinden çekilir.  

 

Şema 1. 4: Buble cap tipi tepsili kolonun iç görünümü 

Bir distilasyon kolonu şarjın giriş yerine göre üç kısma ayrılır: 

http://www.bak-on.com/images/355.jpg
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 Alt bölge 
 

Sıyırma bölgesi olarak da adlandırılır. Şarjın yapıldığı tepsinin altında kalan bölgedir. 

Bu bölgede sıvının içerisinden hafif maddeler sıyrılarak yukarı doğru çıkar. 

 

 Flaş bölgesi 
 

Şarjı yapıldığı tepsi bölgesidir. Burada belli bir sıcaklığa ısıtılan şarj verildiği anda 

şarjın içerisindeki hafifler hemen buhar fazına geçerler ( flaş olurlar). 

 

 Üst bölge 
 

Şarjın yapıldığı tepsinin üstündeki fraksiyonlama bölgesi. Burada yukarı doğru çıkan 

gazın içerisindeki ağır maddeler yoğunlaşır ve gaz fazının daha saf olması sağlanmış olur. 

Bu bölgeye zenginleştirme bölgesi de denir.  

 

Aşağıda, bir distilasyon kolonu bölmeleri, üst reflüks dramı ve beslemenin ön 

ısıtılması şematik resmi görülmektedir.  

 

Şema 1.5. : Distilasyon kolonu oluş şeması 
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1.3.2. Dolgulu Kolonlar  
 

Dolgulu kolonlar şekilde görüldüğü gibi silindir biçiminde içi inert dolgu malzemesi 

ile dolu kolonlardır. Şekilde görülen kolon içi dolgu malzemelerinin özelliği gaz ve sıvı 

akıntının parçalanarak temas yüzeylerinin çoğalmasını sağlamaktır. Kütle transfer prensibi 

tepsili kolonlarda olduğu gibidir. Kolon içinde genellikle yukarıdan aşağıya ve aşağıdan 

yukarıya fazlar arasında ters bir akıntı vardır. Sıvı yukarıdan aşağıya, gaz aşağıdan yukarıya 

hareketi sırasında kolon içinde dolgu malzemesinin boşluklarında temas ederken birbirileri 

ile madde alış verişi yaparak istenilen ayrışmayı sağlarlar. 

 

Dolgulu kolonların tasarımında basınç düşmesi, tesis yükü ve akış kapasitesi gibi 

mekanik faktörler göz önünde tutulur. Buna ilaveten akışkanlar arasında etkili bir temas alanı 

faktörü de vardır.  

Uygun bir dolgulu kolon aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

 

 Düşük basınç farkı oluşumu 

 Yüksek kapasite: (Düşük basınç farkı ile yüksek akıntı sağlanması) 

 Düşük ağırlık ve düşük sıvı tutunması; kolonun toplam ağırlığının ve sıvı 

fazın dolgu malzemesi üzerinde az tutulması 

 Birim hacme düşen geniş aktif temas alanı 

 Toplam hacimdeki geniş boşluk alanı 

 Yüksek korozyon direnci 

 Kararlılık (Uzun süre aynı ölçüde çalışması) 

 Düşük maliyet 
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Şema 1.6: Dolgulu kolonun boyuna kesiti 

1.3.2.1. Dolgu Malzemeleri 

 
Tepsilere karşı mekanik dizayn, imalat kolaylığı, stokta bulunabilirlik gibi bazı 

avantajları vardır.  Ancak  kirli sistemler için uygun olmamaları, düşük sıvı yüklerinde ve 

büyük kolon çaplarında performans sorunları gibi dezavantajları vardır. Çok düşük basınç 

kaybı gereken, vakumda çalışan temiz sistemlerde tercih edilmektedirler. En yaygın olarak 

kullanılan dolgu tipleri Rashig, Pall halkaları, seramik eğerlerden oluşan random dolgu 

tipidir. Dolgu malzemeleri plastik, seramik veya çeşitli metallerden yapılabilmektedir. Son 

20 yılda “structured packing” denen ve random tip dolgu malzemelerine göre çok daha 

yüksek verime sahip ancak maliyeti de daha fazla olan yeni dolgu malzemeleri de 

kullanılmaya başlanmıştır. 
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Berl eyeri                  Raschig halkası                 Pall halkaları 

 

Resim1.2:  Çeşitli dolgu malzemeleri 

1.4. Destilasyon Kolonunun Çalıştırılması 
 

Destilasyon kolonunun çalıştırılmasında izlenilecek yöntemler;  kolonun çevre 

donanımının çalıştırılması, kolona hammaddenin verilmesi, çalışmanın kontrol edilmesi ve 

ürün çıkış kontrolünün yapılması şeklinde olmalıdır. 

 

1.4.1. Çevre Donanımının Çalıştırılması 
 

Devreye alınacak kolonun vanaları kontrol edilir.  Giriş vanaları, reflüks dönüş 

vanaları, ürün vanaları, reflüks dramı vanaları ve basınç, seviye kontrol ve seviye gösterge 

vanaları açılır. Kolon dip ısıtıcısı ısıtma hattı çıkış blok vanası, kolon dreyn ve ventleri, 

reflüks dramı dreyin ve ventleri, reflüks pompa vanaları ve kontrol vanası, by-passları 

kapatılır. 

 

Kondenser soğutma ortamı devreye alınır. 

 

1.4.2. Ham maddenin Beslenmesi  
 

Kontrollü olarak şarj kolona verilir. Kolon basıncı kontrol edilerek işletme basıncına 

getirilir.Kolon dip seviyesi, seviye camından göründüğü ve dip ısıtıcısı dolduğu zaman yavaş 

yavaş dip ısıtıcısı ısıtma hattı çıkış blok vanası açılır. 

 

Kolon dip ürünlerinin çekilişi, kolon normal çalışma şartlarına gelinceye kadar 

azaltılmalıdır. 
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Tepe ürünü toplama dramında (reflüks dramında) çalışabilecek bir seviye göründüğü 

zaman, reflüks pompası çalıştırılır. Soğuk hizmet için yapılmış pompalara özellikle dikkat 

edilmelidir. 

 

Kolon, normal çalışma şartlarına geldikten sonra otomatik olarak kontrol altına  alınır. 

 

1.4.2.1. Kolon Beslemesindeki Sıvı-Gaz Fazları Oranı 

 

İki veya daha fazla sayıdaki bileşenden oluşan bir sıvı karışımı ısıtılıp kaynatıldığında 

meydana gelen buhar ve sıvının kompozisyonları birbirinden farklıdır. Örneğin % 10 etil 

alkol içeren alkol-su çözeltisi kaynatılınca meydana gelen buharın alkol konsantrasyonu % 

50 olmaktadır. Meydana gelen buhar fazı soğutularak aynı işleme tekrar tekrar tabi tutulursa 

elde edilen çözeltide etanol konsantrasyonu sürekli artar. Destilasyon işlemi bu prensibe 

dayanmaktadır. Destilasyon kolonlarında bu işlem sürekli yapılmaktadır. Destilasyon 

kolonunda yukarı doğru yükselen buhar fazı daha uçucu bileşenleri sıvı fazdan sıyırarak 

daha uçucu bileşenler bakımından sürekli zenginleşir. Aynı şekilde sıvı fazda, daha az uçucu 

olan bileşenlerce zenginleşmektedir. Bileşenlerin bağıl uçuculukları  bu ayrışmada anahtar 

rol oynamaktadır. Yani yüksek bağıl uçuculuk (relative volatility) daha kolay ayrışmayı 

sağlamaktadır. Bağıl uçuculuk basit olarak belirli bir sıcaklıkta bileşenlerin buhar 

basınçlarının oranı olarak (Raoult kanunu) düşünülebilir. 

 

1.4.2.2. Besleme Sıcaklığı 

 

Distilasyonda sıcaklık, ürün kalitesine etki eden en önemli etkendir. Basınç sabitken 

sıcaklık düşük olursa distillenen miktar azalır ve kolona verilmesi gereken reflüks miktarının 

verilememesine neden olur. Bu ise ürünlerin birbirinden ayrıştırılmasını zorlaştırır. Aşırı 

yüksek olması ekonomik kayıplara yol açar ve reflüks miktarının artmasına neden olur. 

 

Ortam basıncı yükseltilirse aynı distilat miktarının sağlanabilmesi için o sıcaklığın 

yükseltilmesi gerekir ayrıca yüksek basınç kolon shell kalınlığının artırılmasını gerektirir. 

 

Şarjda buharlaşma için gerekli ısı, kolona girmeden önce ısı değiştiriciler vasıtasıyla, 

bir başka sıcak üründen ve daha sonra yeterli gelmediği takdirde, fırın tüplerinden geçirilerek 

ısıtma vasıtasıyla verilir. Kolon dip sıcaklığında meydana gelen herhangi bir dalgalanma, 

tepeye aynı şekilde intikal ederek, ürünün kalitesine tesir ettiğinden mümkün olduğu kadar 

şarj miktarı ve sıcaklığının sabit tutulması gerekir. Normal olarak kolon dip sıcaklığının 

istenilen ürün kalite testlerini verebilecek, mümkün olan düşük sıcaklıkta tutmak istenir. 

Çünkü dip sıcaklığının fazlası daha çok oranda reflüks gerektirir ki, bu da tepe 

kondanserlerinin fazladan yüklenmesine sebep olur.  

 

1.4.3. Çalışmanın Kontrol Edilmesi 
 

Şarj, kolona alındıktan sonra kolonun dış kontrolleri devamlı yapılmalıdır. Belli 

aralıklarda, kolonun belirli yerlerinden istenilen özellikte ürün alınarak kalite kontrolü 

yapılır. 
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Tepsili kolonlarda destilasyon sırasında göllenme (flooding), ağlama (weeping), gibi 

istenilmeyen durumlar izlenilmelidir.  

 

1.4.4. Ürün Çıkış Kontrolü 

 
Yoğuşma ve buharlaşma işlemleri her bir raf üzerinde gerçekleşir. Sıvı faz kolon 

içinde yukarıdan aşağıya doğru raftan rafa akarken uçucu olmayan bileşence zenginleşir. 

Kolon içine yeterli sayıda raf (dolgulu kolonlarda dolgu yüksekliği) konulduğunda, kolon 

dibine ulaşan ve dip ürün olarak adlandırılan bu sıvının tamamı uçucu olmayan (daha az) 

uçucu olan bileşen haline gelir.  

  

Şema 1.7: Raflarda fazlar arasındaki akış hareketliliği 

Buhar fazı ise raftan rafa geçişte uçucu bileşence zenginleşerek kolon boyunca 

yükselir ve bir yoğuşturucudan geçirilerek tamamen yoğuşturulur. Bu şekilde elde edilen 

sıvının bir kısmı üst ürün (Destilat) olarak alınırken, Kalan kısım raflarda gerekli olan uçucu 

bileşence zengin sıvı fazını oluşturmak üzere kolona tepeden geri verilirken (geri besleme-

reflux) sıvının kalan kısmı üst ürün (Destilat) olarak alınır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Destilasyon kolonu çalıştırınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Destilasyon düzeneği, raflı ve dolgulu kolon 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 

  Çevre donanımını kontrol ediniz. 

 

 Ünitede bulunan donanımların 

kontrolü sistemin sağlıklı çalışması 

açısından çok önemlidir, dikkatli 

olunuz. 

 Destilasyon kolonunu kontrol ediniz. 

 

 

 

 Destilasyon kolonuna ait sıcaklık, 

basınç ve seviye ölçerleri gözden 

geçirerek işletme şartlarına uygun 

olup olmadıkları mutlaka kontrol 

ediniz. 

 

 Kaçak olma ihtimaline karşın kritik 

noktaları gözden geçiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Çevre donanımını devreye alınız. 

 

 Destilasyon kolonuna ait donanımlar, 

prosedürlerine uygun olarak devreye 

alınmalıdır. Bu nedenle devreye alma 

kurallarını gözden geçiriniz. 

 Ürün beslemesi yapınız. 

 

 Ürün beslemesi yaparken ürün 

miktarına ve akış hızına dikkat ediniz. 

 

 Düzenli olarak sıcaklığı, basınç 

değerlerini kontrol ediniz ve proses 

şartlarına uygun değerlerde 

kalmalarını sağlayınız. 

 Tepe ürününden numune alınız. 

 

 Numune alma kurallarına uyunuz. 

 Numuneyi analize gönderiniz. 
 Numune taşıma kurallarına uygun 

olarak analize  gönderiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi ?   

2. Malzemelerinizi atölye  sorumlusundan aldınız mı?   

3. Çevre donanımını kontrol ettiniz mi?   

4. Destilasyon kolonunu kontrol ettiniz mi?   

5. Çevre donanımını devreye aldınız mı?   

6. Ürün beslemesi yaptınız mı?   

7. Tepe ürününden numune aldınız mı?   

8. Numuneyi analize gönderdiniz mi?   

9. Raporunuzu hazırlayıp teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi destilasyon metotlarından değildir? 

A) Flaş (denge) destilasyonu,  

B) Diferansiyel (basit) destilasyon,  

C) Rektifikasyon (zenginleştirme),   

D)  Ekstraksiyon (çekme) destilasyonu’dur. 

 

2. “Destilasyonda sıvı karışımının belirli bir kısmı, bir tank içerisinde buharlaştırılır; 

buhar fazı sıvı fazla temasta bırakılarak, fazların denge durumuna erişmeleri sağlanır; 

buhar fazı alınır ve bir kondansörde yoğunlaştırılır.” İfadesinde anlatılan destilasyon 

metodu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Flaş (denge) destilasyonu 

B) Diferansiyel (basit) destilasyon 

C) Rektifikasyon (zenginleştirme) 

D) Su buharı destilasyonu  

 

3. Su Buharı Destilasyonunun uygulanabileceği maddelerin özellikleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Yüksek sıcaklıkta bir veya bütün komponentleri bozunan 

B) Vakum altında elde edilen sıcaklıkta bile, bir veya bütün komponentleri bozunan  

C) Çok düşük vakum altında destillenebilen 

D) Komponentleri, yüksek sıcaklık ve basınca karşı dayanıklı, bozunmayan 

 

4. Su buharı distilasyonunun uygulanabilmesi için gerekli şart aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) İstenilen ürünün su ile reaksiyona girmesi 

B) İstenilen ürünün su ile karışması 

C) İstenilen ürünün su ile karışmaması 

D) İstenilen ürünün su ile bozunması 

 

5. Fraksiyonlanma bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alt bölge 

B) Üst bölge 

C) Orta bölge 

D) Flaş bölgesi 

 

6. Belli bir sıcaklığa ısıtılan şarj verildiği anda şarjın içerisindeki hafif ürünlerin hemen 

buhar fazına geçtiği bölge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alt bölge 

B) Üst bölge 

C) Orta bölge 

D) Flaş bölgesi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

7. Tepsili kolonlarda destilasyon sırasında ………… ,  ………….. gibi istenmeyen 

durumlar izlenilmelidir. 

 

8. Atmosferik kolondan alınan dip ürünü……… ……….. şarj olarak verilir.  

 

9. Özellikle komponentlerinin kaynama noktaları arasında büyük fark olan karışımlar ile 

kesin ayrılmalara ihtiyaç göstermeyen hallerde …………………………………... 

metodu uygulanmaktadır. 

 

10. Uçucu komponentleri birbirinden ayırmada kullanılan en yaygın metot 

……………………………….dir. 

 

11. Yüksek kaynayan maddeleri, uçucu olmayan yabancı maddelerden veya çok yüksek 

kaynayan diğer maddelerden ayırmak için kullanılan bir metot 

…………………………………. dur.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak absorbsiyon kolonu 

çalıştırabileceksiniz.  

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerde absorbsiyon kolonu kullanılıyor mu, araştırınız. 

 Absorbsiyon kolonu yerine destilasyon kolonu kullanılabilir mi, tartışınız. 
 

2. ABSORBSİYON 
 

2.1. Tanımı 
 

Absorbsiyon;  akışkan fazda çözünmüş haldeki belirli bileşenlerin bir katı adsorbent 

yüzeyine tutunmasına dayanan ve faz yüzeyinde görülen yüze tutunma olayıdır . 

Absorbsiyon, bir gaz karışımda bulunan komponentlerden birini, bu gaz karışımını bir sıvı 

faz ile temasa getirmek ve böylece gaz karışımdan uzaklaştırmak  anlamına gelmektedir.  

 

Adsorpsiyon işleminde adsorplanan türlere yani yüzeye tutunan maddelere adsorban 

denir. 

 

Yüzeyinde adsorpsiyon gerçekleşen madde ise adsorbenttir. Diğer bir anlamıyla 

tutan maddedir. 

 

Adsorpsiyon işleminin ilerleyişi, adsorban ve adsorbentin etkileşimine ve 

oluşturdukları sistemin özelliklerine bağlıdır. Farklı kimyasal yapıdaki maddeler farklı 

adsorpsiyon özellikleri gösterirler. 

 

 Adsorbentlerin Özellikleri: 

 

 Zehirsiz olmalı 

 Çevre için zararsız olmalı 

 Ucuz ve kolay elde edilebilir olmalı 

 Adsorbanlarla etkileşime girebilecek fonksiyonel gruplar bulundurmalı 

 İyi bir adsorbentin temel özelliği birim kütle başına geniş yüzey alanına 

sahip olmasıdır. 

 Suda çözünmemeli 

 Kolayca geri kazanılabilmeli 

 Bilimsel olarak kullanılması kabul edilmiş olmalı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kimya endüstrisinin ilk yıllarında absorplanması istenilen gazlar genellikle azot 

oksitler, klor, klorlu hidrojen ve diğer asidik kuleler olduğu için eski absorbsiyon kuleleri 

aside dayanıklı yapılmıştı. Üstelik bu gazlar oldukça düşük basınçta olduklarından gazın 

dolgu maddelerini geçişte karşıladığı direnç oldukça önemlidir. 

 

Basınç düşüşünün önemli derecede olmadığı hallerde distilasyon, kampana raflı 

kulede yapılır. Gaz absorbsiyonu bugün daha çok dolgulu kuleler dışında kalan çok değişik 

cihazlar içerisinde yapılmaktadır. 

 

2.2. Absorbsiyon Kolonları 
 

Gaz Absorpsiyon kolonları, genel olarak dik konumlu ve silindir şeklinde, boyutları 

amaca göre değişebilen, içine, sıvı akışını düzenlemek ve gaz-sıvı temas yüzeyini büyütmek 

için dolgu taneleri yerleştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemde, sıvı ve gaz giriş-çıkışları için 

musluklar (ventiller), vanalar, akışkan sevki için borular, kolon giriş-çıkışında ve içinde gaz 

basıncı ölçmek için manometreler, akışkan devir hızını ayarlamak için akış ölçerler (flov 

metre-flowmeter) ve ilgilenilen gaz derişimini hem gaz fazında hem de sıvı fazda ölçmek 

için sensörler bulunur. Bütün bu sistem elemanları en gelişmiş absorpsiyon kolonları için 

geçerlidir. Daha basit kolonlarda örneğin sensörler bulunmayabilir. Absorbe edilecek gazın 

her iki fazda giriş-çıkış derişimlerini aralıklı numuneler alarak ölçmek mümkündür ve bu 

analizler sensorun yapacağı görev yerine geçer.Endüstri ölçeğinde gaz absorbsiyon kulesi 

dikey kesiti şeklini inceleyiniz. 

 

Resim 2.1: Laboratuvar ölçeğinde, eğitim amaçlı bir gaz absorbsiyon kolonu 

Bu şematik gösterimde, gaz kuleye alttan girmekte, dolgunun altındaki bir dağıtıcı 

(distribütör) aracılığı ile dolgu içine homojen olarak dağılmakta ve dolgu içinden yukarı 

doğru ilerlerken dolgu yüzeyindeki sıvı filmi ile temas etmektedir. Gazın giriş basıncı 

kulenin tepesindeki çıkış basıncından daha yüksektir ve basınç farkı nedeniyle gaz yukarı 

doğru hareket eder. Kolona sıvı girişi kule tepesindeki ventil ile kontrol edilir. Sıvı kolon 

girişinde yağmurlama şeklinde dağıtım sağlayan ve adına nozıl (noozle) denilen bir 

püskürtücü ile dolgu taneleri yüzeyine homojen şekilde dağıtılır ve yerçekimi etkisiyle aşağı 
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doğru ilerler. Endüstri ölçeğinde gaz absorpsiyon kulesi dikey kesiti şeklini inceleyiniz. Bu 

şematik gösterimde, gaz kuleye alttan girmekte, dolgunun altındaki bir dağıtıcı (distribütör) 

aracılığı ile dolgu içine homojen olarak dağılmakta ve dolgu içinden yukarı doğru ilerlerken 

dolgu yüzeyindeki sıvı filmi ile temas etmektedir. Gazın giriş basıncı kulenin tepesindeki 

çıkış basıncından daha yüksektir ve basınç farkı nedeniyle gaz yukarı doğru hareket eder. 

Kolona sıvı girişi kule tepesindeki ventil ile kontrol edilir. Sıvı kolon girişinde yağmurlama 

şeklinde dağıtım sağlayan ve adına nozıl (noozle) denilen bir püskürtücü ile dolgu taneleri 

yüzeyine homojen şekilde dağıtılır ve yerçekimi etkisiyle aşağı doğru ilerler. 

 

 

 

 

A: Temiz hava çıkış 

boşluğugövdesi 

B: Temiz hava çıkışı 

C: Sis giderim eleği 

D: Bölmeler arası bağlantı  

kuşağı (sis giderici, değişimi de 

sağlar) 

E: Su püskürtme borusu 

F: Basınçlı su giriş borusu 

G: Sirkülasyon pompaları (bu 

pompalardan biri devrede iken 

diğeri yedektir) 

H: Sirkülasyon sıvısı süzme 

ünitesi 

I: Sirkülasyon akış göstergesi 

(flovmetre) 

J: Kolon dolgusu 

K: Dolgu için delikli alt destek 

tablası 

L: Kolon bakım ve temizliği için 

giriş deliği (menhole: menhol) 

M: Yıkanan gazın sulu çözeltisi 

N: Sıvı seviyesi kontrolü için 

bileşik kap 

O: Dolgu kontrol ve değiştirme 

çıkışı 

P: Yeni dolgu giriş penceresi 

 

 

Şekil 2.1: Endüstri ölçeğinde gaz absorbsiyon kulesi dikey kesiti 

Sıvı aşağı akarken dolgu taneleri yüzeyinde çok ince filmler oluşturarak ilerler. Kolon 

içi dolgunun durumu şekilde görülmektedir. 
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Resim 2.2: Absorbsiyon kolonunun görünümü 

Absorbsiyon kolonları seramik ve astarlanmış kolonlar olmak üzere iki grupta 

incelenir. 

 

2.2.1. Seramik Kolon 
 

Yukarıdaki şartların her üçünü birden karşılayan malzemelerin en yaygını 

seramiklerdir. Seramik malzemeler, özellikle inertlik bakımından eşsizdir. Ancak yüksek 

mekanik dayanım gerektiren uygulamalarda seramiklerin basınca mukavemeti yetmeyebilir. 

O zaman, malzeme olarak bir metal seçip, inertliği içten astarlama yoluyla sağlamaya gidilir. 

 

2.2.2. Astarlanmış Kolon 
 

Absorpsiyon kolonunun yüksek basınca dayanması gerekiyorsa akla gelen ilk 

malzeme çeliktir. Paslanmaz çelikten yapılmış kolonu inert hale getirmek için kolon içi 

yüzeyi inert bir malzeme ile kaplanır ki bu kaplamaya astar denir. İnert astar malzemesi 

olarak, porselen kapların yüzeyindeki “sır” yani “emaye” kullanılabilir.Emaye, çok yüksek 

sıcaklıkta eritilmiş Al2O3 ve TİO2 gibi bir metal oksiti veya oksitler karışımıdır. Sıvı oksit, 

püskürtülerek çelik iç yüzeyi astarlanır. Bu işlem genelde pahalı bir teknolojidir ve çoğu 

zaman, astarlama için teflon gibi bir plastik kullanılır. Kızartma tavalarının iç yüzeyine de 

kaplanan teflon, 350 
0
 C’a kadar dayanır. Daha yüksek sıcaklıkta çalışan kolonlar için teflon 

malzemenin işe yaramayacağı açıktır. Böyle hâllerde seramik kaplama tercih edilir. Çünkü 

seramik 1000 
0
 C’un üzerinde bile zarar görmeden kalır 

 

2.3. Sistemdeki Gaz ve Sıvı Fazlar 
 

Absorbsiyon, gaz karışımındaki bileşenin sıvı içinde çözündüğü fiziksel absorbsiyon 

veya gaz karışımındaki bileşenin sıvı ile tepkimeye girdiği kimyasal absorbsiyon şeklinde 

olabilir. 

 

Aynı sıcaklık ve aynı basınçta farklı gazların aynı sıvıdaki çözünürlükleri farklıdır. Bir 

başka deyişle, absorbsiyon gazın cinsine bağlı olarak değişmektedir. Buharların kolay 

sıvılaşabilmesi ile bazı gaz ve buharların çözücü sıvı ile kimyasal tepkimeye girmesi 

çözünürlüğün yükselmesine yol açmaktadır . 

http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/ptfe-lined-column-374232.jpg
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Aynı sıcaklık ve basınçta aynı gazın farklı sıvılardaki çözünürlükleri de farklıdır. Bir 

başka deyişle, absorbsiyon çözücünün cinsine de bağlıdır. Saf sıvı yerine absorblayıcı olarak 

asidik ya da bazik özellikteki karışımlar da kullanılmaktadır. Amonyak gibi bazik gazlar 

asidik çözeltilerde; hidrojen klorür ve karbondioksit gibi asidik gazlar ise bazik çözeltilerde 

bir kimyasal tepkime eşliğinde tam olarak absorblanmaktadır. 

 

2.4. Kimyasal Reaksiyon ile Meydana Gelen Absorbsiyon 
 

Absorbsiyon, gaz karışımındaki bileşenin sıvı içinde çözündüğü fiziksel absorbsiyon 

veya gaz karışımındaki bileşenin sıvı ile tepkimeye girdiği kimyasal absorbsiyon şeklinde 

olabilir. 

 

Aynı sıcaklık ve aynı basınçta farklı gazların aynı sıvıdaki çözünürlükleri farklıdır. Bir 

başka deyişle, absorbsiyon gazın cinsine bağlı olarak değişmektedir. Buharların kolay 

sıvılaşabilmesi ile bazı gaz ve buharların çözücü sıvı ile kimyasal tepkimeye girmesi 

çözünürlüğün yükselmesine yol açmaktadır. Bir gazın bir sıvıdaki çözünürlüğünün düşük 

derişimlerde Henry Yasasına uyar. 

 

2.5. Kolondaki Gaz ve Sıvı Komponentler 
 

Teknikte bir gazı bir sıvı içinde absorbe etmek için sıvı ve gaz akış halinde birbiri ile 

temas ettirilir. Bu işlem absorpsiyon kulelerinde ters akımlı olarak yapılır. Gaz absorpsiyon 

kulesinin alt kısmından girer ve belli bir basınç düşüşü ile yukarı doğru hareket eder. Gazı 

absorbe edecek sıvı kulenin tepesinden aşağı doğru akar. Absorpsiyon kulesinin içinde gaz 

ile sıvının mümkün olduğunca geniş yüzeyler içinde birbirlerine temas etmesi istenir. Kule 

içinde gaz-sıvı temas yüzeyini artırmak için çeşitli dolgu maddeleri kullanılır. Dolgulu 

kolonlarda gaz ve sıvının akışı sürtünme nedeniyle yavaşlar. Ancak absorplanan gaz 

miktarında artış olur. 

 

Absorpsiyon işlemi sırasında ısı açığa çıkabilir. Yukarıda belirtildiği gibi sıcaklık 

arttıkça gazların çözünürlüğünde azalma olur. Bu nedenle absorpsiyon kulesi içinde 

sıcaklığın mümkün olduğunca düşük tutulması için soğutma yapılması gerekebilir. Amaç 

gazın büyük bir kısmının çözeltiye geçmesini sağlamaktır. Gazın çözünürlüğü ve sıcaklık 

göz önüne alınarak kuleye giren sıvı debisi ayarlanır. Kule içinde birim zamanda, birim 

yüzeyde absorplanan gaz kütlesi  yani absorpsiyon hızı çeşitli faktörlere bağlıdır. 

Absorpsiyon sonunda oluşan çözelti kulenin tabanından çıkar. Gazın çözünmemiş olan kısmı 

(ve varsa inert gazlar) kulenin tepesinden dışarı atılır. Dışarı atılan gaz karışımı içinde 

çözücü sıvının buharlaşmasında ileri gelen bir miktar buhar da bulunabilir. 

 

Gazların çeşitli sıvılar içinde çözünürlükleri farklıdır. Bu nedenle uygun çözücü 

kullanarak seçimli absorpsiyon gerçekleştirilebilir. Birçok halde absorpsiyonun amacı gaz 

karışımı içinde bulunan bir bileşeni gidermek olabilir. Bu durumda kulenin tepesinden çıkan 

gazın mümkün olduğunca temizlenmiş olmasına çalışılır. Bazı halde ise, absorplanan gaz 

ürün olarak kullanılır. Bu durumda söz konusu gazın mümkün olduğunca büyük bir kısmının 
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çözeltiye geçmesi istenir. Her iki halde de, çoğu zaman %100 absorpsiyon mümkün olmaz. 

Sürekli yürüyen bir absorbsiyon işleminin akım şeması şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 2.2: Absorsiyon kulesi 

Yatışkın halde yürüyen böyle bir absorpsiyon kulesinde aşağıdaki kütle denklikleri 

kurulabilir. 

 

1. Absorbe edilen gaz denkliği 

Absorbsiyon kulesine giren gazın bir kısmı absorbe edilerek çözelti içine 

geçerken, bir kısmı da artık gazlar ile dışarı atılır. Belli bir zaman süresi için, 

kuleye giren ve kuleden çıkan gaz mol sayısı birbirine eşit yazılabilir. 

 

Kuleye giren gazın mol sayısı= Çözelti içindeki mol sayısı + Artık gazlar 

içindeki mol sayısı 

 

2. Çözücü denkliği 

Kuleye çözücü olarak giren sıvının büyük bir bölümü kulenin tabanından çözelti 

olarak çıkar. Ancak bazı halde çözücünün bir kısmı buharlaşarak artık gazlar içine 

karışabilir. Böyle bir durumun söz konusu olmaması halinde birim zaman için 

çözücü denkliği şöyle kurulabilir. 

 

Kuleye giren çözücü kütlesi= Çözelti içinde bulunan çözücü kütlesi 

 

3. İnert gaz denkliği 

 

Bazı durumlarda absorpsiyon kulesine giren gaz karışımı içinde bulunan gazlardan 

biri veya birkaçı çözücü içinde absorbe olmadan doğrudan dışarı atılabilir. Bu tip 

bileşenlere anahtar bileşen denir. Anahtar bileşen denkliği ile kuleye giren ve 

çıkan gaz karışımlarının debisi hesaplanabilir. Birim zaman için inert denkliği 

şöyledir. 

 

Kuleye giren inert gaz mol sayısı = Artık gazlar içindeki inert gaz mol sayısı 
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2.6. Dolgu Malzemeleri Tipi ve Özellikleri 
 

Raschig halkaları; kule dolgu maddeleri olarak en fazla kullanılandır. Yüksekliği 

çapına eşit silindirik halkalardan ibaret olup, duvarların kalınlığı yapıldığı malzemenin 

cinsine bağlı olarak değişir. Seramik veya metalden yapılabilirler. Birim hacmin ağırlığı, 

serbest hacim, serbest kesit alanı ve birim hacmin yüzeyi bakımından en iyi kule dolgu 

malzemeleridir. 

 

Berl eyerleri; bunlar porselenden yapılmış eyer seklinde malzemeler olup, kulelere 

gelişigüzel doldurulurlar. Bunların diğerlerinden üstün tarafı, gaz akımına karsı oldukça 

düşük sürtünme direnci vermeleri ve yeterli gaz –sıvı temas yüzeyine sahip olmalarıdır. 

 

Spiral halkalar; içlerinde spiral bir bölme bulunan bu halkalar tamamen Raschig 

halkalarına benzerler, spiral bölme halka kesitini tamamen veya kısmen örter. Bu halkalar 

daima muntazam sıralar halinde dizilirler ve hiçbir zaman gelişigüzel kule içerisine 

doldurulmaz. Spiral bölme gaz-sıvı temasını önemli ölçüde artırır, fakat serbest kesit alanını 

ve serbest hacmi pek fazla azaltmaz. Buna rağmen hem kendi fiyatları hem de yerleştirme 

ücretleri oldukça yüksektir. 

 

Dolgulu absorbsiyon kolonlarında dolgu maddesi olarak kullanılan maddeler aşağıdaki 

özelliklere sahip olmalıdır: Birim hacminin ağırlığı az olmalıdır; bu husus sadece kule 

tarafından taşınacak tüm ağırlığa etki etmekle kalmaz, aynı zamanda kulenin 

projelendirilmesine de etki eder. Kule içerisine gelişigüzel doldurulan dolgu malzemeleri 

kule duvarlarına basınç yapar ve birim hacminin ağırlığı daha fazla olursa, kule yapım 

fiyatına etki edebilir. Birim hacmin aktif yüzey alanı fazla olmalıdır; daha fazla temas 

sağlanabilir. Serbest kesit alanı büyük olmalıdır; kule içerisinde meydana gelen basınç 

düşüşüne ve dolayısıyla sirkülâsyonu için gerekli pompa gücüne etki eder. Bundan başka 

serbest kesit alanının küçük olması, gaz akım hızının bu serbest kısımlarda artmasına ve 

belirli bir limitin üzerinde, sıvı fazın kule dışına atılmasına sebep olur. Dolgu malzemesi 

tarafından tutulan sıvı az olmadır; bu genel olarak istenilen bir husustur, çünkü kule yükünün 

azalmasını ve sıvı fazın kuleden mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmasını sağlar. Gazın 

sıvı fazın içerisindeki çözünürlüğünün az olması veya gaz fazla sıvı faz arasında meydana 

gelen reaksiyonun yavaş olması halinde bu istenmeyen bir özelliktir. Asit kulelerinde dolgu 

malzemesi tarafından sıvı miktarının az olması genellikle istenir, çünkü bu takdirde kulenin 

boşaltılması esnasında daha az kaza riski vardır. Ayrıca dolgu maddelerinin fiyatı ucuz 

olmalı, belirli bir dayanıklılığı olmalı, temasta bulunduğu gaz ya da sıvı faz ile reaksiyona 

girmemelidir. 
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2.7. Absorbsiyon Kolonu Donanımları 

 

Şekil 2.3: Laboratuvar tipi bir absorbsiyon kolonunun teknik çizimi ve resmi 

Teknik çizimdeki numaralandırılmış donanımın isimleri şunlardır: 

 

1. Basınç göstergesi 

2. Hava akış ölçer 

3. CO2 akış ölçer 

4. Kontrol düğmeleri 

5. Sıvı tankı 

6. Sıvı pompaları 

7. Vakum tankı 

8. Vakum manometresi 

9. Kolon içi basınç değişim göstergesi 

10. Su akış kontrolü için rotametre 

11. Absorbsiyon kolonu 

12. Absorbsiyon Sıvısı Sevk Borusu–1 

13. Absorbsiyon sıvısı besleme vanası 

14. Absorbsiyon Sıvısı Sevk Borusu–2 

15. Absorbsiyon Sıvısı Sevk Borusu–3 

16. Absorbsiyon sıvısı çıkışı 
 

Şekil 2.3’te görülen seyyar gaz absorpsiyon sistemi şemasını daha yakından ele 

alalım. Bu sistemde 5 nolu sıvı tankına hangi sıvıyı dolduracağımızı kararlaştırmalıyız. 
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Bunun için, sistemi ne amaçla kullanacağımızı bilmek gerekir. Bu sistemin, havadan CO2 

gazını uzaklaştırmak için kullanıldığını düşününüz. CO2 gazını tutmak için derişimi belli 

soda çözeltisi kullandığımızı varsayalım. Soda (Na2CO3), suda çözününce aşağıdaki dengeye 

göre hidroliz olur. 

       
2

2 3 2 3k s aq aq
Na CO   H O   2 Na   CO     

     
2

3 2 3aq s aq
CO   H O   HCO    

Bu dengeye göre oluşan OH
–
 , Hava + CO2 karışımındaki CO2 ile reaksiyona girerek 

CO2 molekülünü HCO3
–
 iyonuna dönüştürür. Böylece gaz karışımındaki CO2, HCO3

–
 iyonu 

hâlinde çözeltiye geçer. O hâlde, sıvı tankına soda çözeltisi koymak uygundur. Tanktaki sıvı 

12 nolu borudan pompaya beslenir. Pompanın bastığı bu sıvı 13 nolu besleme vanasından 14 

nolu sevk borusuna oradan da akış kontrol ünitesine gelir. Burada akış hızı ayarlanan sıvı 15 

nolu boru ile önce su akış hızını kontrol eden rotametreye ulaşır.(Kontrol ünitesinde akış hızı 

ayarlanırken bu rotametreye bakılır.) Akış hızı ayarlı sıvı 11 nolu kolona girer ve kolondaki 

dolgu üzerine damlar (Şemada kolon dolgusu gösterilmemiştir).Resmi ve teknik donanımı 

verilen, laboratuvar tipi bir absorpsiyon kolon sisteminin işlevsel hâle gelmesi için gerekli 

donanımı üç başlık altında toplayabiliriz. 

 

2.7.1. Mekanik Donanım 
 

Sistemde sıvı dolaşımını sağlayan, sıvı deposu, borular, sirkülasyon pompası, vakum 

sistemi, vanalar (ventiller) ve bütün bunların monte edildiği ana panel mekanik donanıma 

dâhildir. Ayrıca gaz giriş ve çıkış vanaları, gaz sirkülasyon boruları, kolon içindeki dolgu, 

dolgu destek tablaları ve kolon kapakları da mekanik donanımdan sayılır. Sistemin adı 

absorpsiyon kolonu olmakla beraber, yukarıdaki şekilde 11 numara ile gösterilen kolonun, 

gerçekte sistemin basit bir parçası olduğuna dikkat ediniz. Ancak karmaşık sistemin bütünü, 

kolonda gerçekleşen gaz absorpsiyonu olayını etkili ve verimli bir şekilde kontrol etmek 

içindir. 

 

2.7.2. Elektrik Donanım 
 

Sistemdeki sıvı sirkülasyon pompası (şekilde 6 numara ile gösterilmiş), güç bağlantı 

kablosu ve ayrıca sistem içi elektrik bağlantı kabloları elektrik donanıma dâhildir. Pompanın 

motoru da bir indüksiyon motoru olup elektrik donanımdan sayılır. 

 

2.7.3. Enstrüman Donanım 
 

Sistemdeki akışkan akış hızlarını ölçen flovmetreler, kolon içinin ve vakum odasının 

basınçlarını gösteren manometreler sistemin enstrüman donanımını oluşturur. Gelişmiş bazı 

gaz absorpsiyon sistemlerinde, absorplanan gazın giriş ve çıkış noktalarında, gaz 

karışımındaki derişimleri ölçen gaz sensörleri ve kolon içinde ilerleyen sıvının bileşimindeki 

değişimi izlemek için iletkenlik ölçen sayaçlar (kondüktometreler) bulunur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Absorbsiyon kolonu çalıştırınız. 

Deneyde kullanılacak malzemeler: Absorbsiyon kolonu, absorbsiyon kolonuna ait 

kontrol elemanları ve çevre donanımları, numune alma ekipmanları 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Çevre donanımını kontrol ediniz. 

 

 Absorbsiyon kolonunun 

çevresinde bulunan donanımın 

kaçak olma ihtimaline karşın 

kritik noktaları gözden geçiriniz. 

 Absorbsiyon kolonunu kontrol ediniz. 

 

 Absorbsiyon kolonuna ait 

sıcaklık, basınç ve seviye ölçerleri 

gözden geçirerek işletme 

şartlarına uygun olup 

olmadıklarını mutlaka kontrol 

ediniz. 

  Çevre donanımını devreye alınız. 

 Absorbsiyon kolonuna ait çevre 

donanımlar, prosedürlerine uygun 

olarak devreye alınmalıdır. Bu 

nedenle devreye alma kurallarını 

gözden geçiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ürün beslemesi yapınız. 

 

 Ürün beslemesi yaparken ürün 

miktarına ve akış hızına dikkat 

ediniz. 

 Düzenli olarak sıcaklık, basınç 

değerlerini kontrol ediniz ve 

proses şartlarına uygun değerlerde 

kalmalarını sağlayınız. 

 Tepe ürününden numune alınız.  Numune alma kurallarına uyunuz. 
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 Numuneyi analize gönderiniz.  

 

 Numune taşıma kurallarına uygun 

olarak analize  gönderiniz. 

 Kontrollerle ilgili raporu hazırlayınız. 

 Doğru ve düzenli tutulan raporlar, 

prosesin durumu hakkında önemli 

bilgiler içerir ve sonraki işlemler 

için yol göstericidir.Buna uygun 

rapor tutunuz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 
 Raporlarınızı  amirinize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi ?   

2. Malzemelerinizi sorumlu öğretmeninizden aldınız mı ?   

3. Çevre donanımını kontrol ettiniz mi?   

4. Absorbsiyon kolonunu kontrol ettiniz mi?   

5. Çevre donanımını devreye aldınız mı?   

6. Ürün beslemesi yaptınız mı?   

7. Tepe ürününden numune aldınız mı?   

8. Numuneyi analize gönderdiniz mi?   

9. Kontrollerle ilgili raporu hazırladınız mı?   

10. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Akışkan fazda çözünmüş haldeki belirli bileşenlerin bir katı adsorbent yüzeyine 

tutunmasına dayanan ve faz yüzeyinde görülen yüze tutunma olayına ne ad verilir? 

A) Absorbsiyon 

B) Adsorbsiyon 

C) Emülsiyon 

D) Katalist 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi adsorbentlerin özelliklerinden değildir? 
A) Zehirsiz olmalı 

B) Bilimsel olarak kullanılması kabul edilmiş olmalı 

C) Suda çözünmeli 

D) Adsorbanlarla etkileşime girebilecek fonksiyonel gruplar bulundurmalı 

 

3. Fiziksel absorbsiyon aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 

A) Gazın cinsine 

B) Çözücünün cinsine 

C) Kolon büyüklüğüne 

D) Sıcaklığa 

 

4. Kolon dolgu malzemelerinden değildir? 

A) Raschig halkaları 

B) Berl eyerleri 

C) Dönerli halkalar 

D) Spiral halkalar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi absorbsiyon kolonu donanımlarından değildir? 

A) Mekanik Donanım 

B) Statik Donanım 

C) Elektrik Donanım 

D) Enstrüman Donanım 

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde dolgulu absorbsiyon kolonlarında dolgu maddesi olarak 

kullanılan maddelerin özelliklerinden değildir? 

A) Birim hacminin ağırlığı az olmalıdır 

B) Birim hacmin aktif yüzey alanı fazla olmalıdır 

C) Serbest kesit alanı büyük olmalıdır 

D) Dolgu malzemesi tarafından tutulan sıvı fazla olmadır 

 

7. Bazik gazlar hangi tür maddelerle tam olarak absorblanmaktadır? 

A) Asidik çözeltilerde 

B) Bazik çözeltilerde 

C) Tuz çözeltilerinde 

D) Organik çözeltilerde 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

8. Adsorpsiyon işleminde adsorblanan türlere yani yüzeye tutunan maddelere ………… , 

yüzeyinde adsorpsiyon gerçekleşen maddeye ise …………….. denir. 

 

9. Absorbsiyon kolonları, ………… ve ………….. kolonlar olmak üzere iki grupta 

incelenir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi destilasyon için yanlıştır? 

A) Homojen sıvı karışımları bileşenlerine ayırmak için uygulanır.  

B) Heterojen sıvı karışımları bileşenlerine ayırmak için uygulanır.  

C) Düşük kaynama dereceli olan bileşenleri yüksek kaynama derecelilerden ayırma 

işlemidir. 

D) Buharlaşan bileşen farklı bir kapta tekrar yoğunlaştırılarak elde edilir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde vakum destilasyonunun ürünü ve kaynama aralığı yanlış 

verilmiştir? 

Ürün     Kaynama Aralığı ( 
o
C ) 

A) Vakum tepe       200 – 360    

B) Hafif Vakum Dizel     360 – 395 

C) Ağır Vakum Dizel     395 – 555 

D) Vakum Dip      555 + 

 

3. Dolgulu kolonlarda kullanılan dolgu malzemesinin özelliği aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

A) Ametalik 

B) Aktif 

C) İnert 

D) Metalik 

 

4. Flaş destilayonu ile diferansiyel destilasyon arasındaki en önemli fark 

aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sıvı karışımın kaynatılması 

B) Üretilen buharın sıvı fazla temasta bırakılması 

C) Buharın yoğunlaştırılması 

D) Yoğunlaştırıcı (kondansör) kullanılması 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir dolgulu kolonun özelliği değildir?  

A) Düşük ağırlık ve düşük sıvı tutunması; kolonun toplam ağırlığının ve sıvı fazın 

dolgu malzemesi üzerinde az tutulması 

B) Birim hacme düşen geniş aktif temas alanı 

C) Toplam hacimdeki geniş boşluk alanı 

D)  Yüksek maliyet 

 

6. Destilasyon kolonu şarjın giriş yerine göre üç bölgeye ayrılmaktadır. Aşağıda verilen 

bu bölgelerden hangisi sıyırma bölgesi olarak adlandırılmaktadır? 

A) Alt bölge  

B) Üst bölge 

C) Orta bölge 

D) Flaş bölgesi 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

7. Ham petrolün 360 
o
C ‘nin üzerinde kaynayan kısımlarının atmosferik basınç altında 

destilasyona tabi tutulması yüksek sıcaklıktan dolayı, bu kısımdaki ürünlerin 

bozunmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için söz konusu kısım 

……………………. destilasyona tabi tutulur. 

 

8. Destilasyon prosesi; sıvı çözeltileri bileşenlerine ayırmak için kullanılan 

bir………………….. ………………. işlemidir.  

 

9. Destilasyon kolonları ……………………… kolonlar  ve 

……………………………kolonlar olmak üzere ikiye ayrılırlar.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FALİYETİ -1 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 B 

6 D 

7 göllenme (flooding),  ağlama 

(weeping) 

8 vakum kolonuna 

9 Diferansiyel (Basit) Destilasyon 

10 Rektifikasyon (Zenginleştirme) 

11 su buharı destilasyonu 

 

ÖĞRENME FALİYETİ-2 

 

1 B 

2 C 

3 C 

4 C 

5 B 

6 D 

7 A 

8 adsorban / adsorbenttir 

9 seramik/ astarlanmış 

10  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

6 A 

7 vakum altında 

8 kütle aktarım 

9 raflı, dolgulu 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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