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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses 

MODÜLÜN ADI Kurutucu Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Kimyasal proseslerde uygulanan kurutma yöntemleri, 

kurutucuların çalışma prensipleri, kurutucu çeşitleri ile 

kurutucuların hazırlanması ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Filtre Hazırlama modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Kurutucu hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında, kurutucuyu hazırlayabilecek ve 

çalıştırabileceksiniz. 
Amaçlar 
1. Kurutucu ortamını hazırlayıp ayarlayabileceksiniz. 

2. Kurutucuyu çalıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye veya laboratuvar, , kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 
Donanım: Kurutucu ve donanımları  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Katılardan su veya diğer sıvıların uzaklaştırılması olarak tanımlanabilecek kurutma 

işleminin uygulanması ile malzemenin ekonomik olarak işlenmesi, transfer için kütlesinin 

azaltılması, bir sonraki üretim ve satış aşamalarında gerekli koşulların sağlanması, ürünün 

sterilizasyonu veya korunması, çözeltilerden bazı ürünlerin geri kazanılması sağlanmaktadır. 

 

Kurutma işlemi ve kurutucu seçiminde dikkate alınması gerekli temel etken istenen 

niteliklere sahip ürünün elde edilmesinde en az enerji tüketimi ve mümkün olan maksimum 

kuruma hızına ulaşmaktır. 

 

Nemli ve kurutulmuş malzemenin fiziksel özellikleri, kurutma işleminin başlangıcında 

içerdikleri nem yüzdesi, uzaklaştırılacak nem miktarı ve nem tipi, kurutma sıcaklığı, saatte 

kurutulacak madde miktarı, uygulanacak işlemin sürekli veya kesikli olması ve geri kazanım 

sorunları gibi bazı özellikler dikkate alınarak değişik kurutucu tipleri geliştirilmiştir. 

 

Bu modül ile değişik prosesler için kurutucu çeşitleri, bir kurutucunun nasıl 

hazırlanacağı ve temizleneceği ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Modüldeki hedeflenen yeterliği edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı Proses 

dalında nitelikli bir Proses teknisyeni olarak yetişecek ve sektörde aranılan bir elaman olarak 

istihdam edileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, kurutucu ortamını hazırlayıp ayarlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kimyasal proseslerde kullanılan kurutucu nedir ve kurutucu çeşitlerini 

araştırınız.  

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere giderek kurutucuların çalışma 

şartlarını araştırıp arkadaşlarınız ve öğretmeniniz ile paylaşınız. 

 

1. KURUTUCU 
 

Kurutma işlemi gazlardan, sıvılardan veya katılardan su veya diğer sıvıların 

uzaklaştırılmasıdır. Bununla birlikte kurutma teriminin en yaygın tanımı: katı bir maddeden 

ısıl yöntemlerle su veya uçucu diğer maddelerin giderilmesi işlemleri olarak bilinmektedir.  

 

Kurutma ile evaporasyon işlemini kesin bir sınırla ayıran bir tanım yapılamamaktadır. 

Ancak kurutma daha çok katı veya katı hâle yakın hâldeki maddelerden az miktarda suyun 

buharlaştırılması için; evaporasyon ise çözeltilerden fazla miktarda suyun buharlaştırılması 

için kullanılan bir terimdir. Kurutma işleminde önemli olan bileşen katı maddedir. 

Endüstride karşılaşılan pek çok hâllerde kurutma operasyonu suyun kaynama sıcaklığı 

altındaki bir sıcaklıkta uzaklaştırılması anlamını taşır. 

 

Birçok madde, gerek yüzeylerinde tutunmuş olarak gerekse moleküle bağlı olarak su 

içerir. Bu suyun miktarı sabit olmayıp günden güne havanın nemliliğine veya başka 

etkenlere bağlı olarak değişir. Çoğu zaman endüstriyel bir ürünün işlenebilmesi için belirli 

kurulukta olması istenir. Bu nedenle bu ürünlere kurutma işlemleri uygulanır.  

 

Kurutma en eski, en yaygın ve en çeşitli kimya mühendisliği temel işlemlerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Kurutma genellikle endüstriyel işlemler serisinde, ilaç üretiminde 

(Resim 1.1) ve birçok kimyasal proseste son adımdır ve kurutucudan çıkan ürün paketlemeye 

hazır hâle getirilir. 

 

 Kurutma işlemi: 

 

 Taşımacılık maliyetini düşürmek, 

 Malzemeyi daha kullanılır hâle getirmek, 

 Ekonomik değeri olan yeni ürünler elde etmek 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Ürün atıklarının yeni bir alanda değerlendirilmesine olanak vermek 

 Korozyona neden olan nemi azaltmak amacı ile yapılmaktadır. 

 

 

Resim 1.1: İlaçlar  

 Bir katı kururken, kurutma mekanizması iki süreçten oluşur:  

 

 Sıvıyı buharlaştırmak için gerekli olan ısı transferi 

 Buhar ve iç sıvı kütlesinin transferi 

 

Isı ve kütle transferi işlemlerinin her ikisi de kuruma hızının çözümlenmesinde etken 

kullanılan faktörlerdir.  

 

Ticari kurutma işleminin en temel amacı, işlem için gerekli ısıyı verimli bir şekilde 

sağlamaktır. Isı transferi; iletim, taşınım, ışınım veya üçünün birleşimi şeklinde 

gerçekleşebilir. Endüstriyel kurutucu tipleri, katıya olan ısı transferi yöntemlerine bağlı 

olarak değişir. Genelde ısı, önce katının dış yüzeyine sonra da katının içine doğru hareket 

eder. Bu durumun tersi yüksek frekanslı elektrik akımları aracılığı ile oluşur. Bu durumda iç 

bölgedeki sıcaklık dış yüzeyden daha yüksektir ve ısı akışı içeriden dışarıya doğru oluşur. 

 

 Kurutucularda kuruma zamanını bulmak için üç yöntem vardır: 

 

 Kurutucu cihazın özellikleri benzeşim yöntemi ile oluşturulur ve 

laboratuvar ortamında testler yapılır veya cihaz kullanarak verim 

değerleri elde edilir. 

 Kurutulmak istenen madde elde edilemezse, yukarıda verilen 

yöntemlerden biri kullanılarak benzer bir malzemenin kurutulması ile 

veri toplanır. 

 Kuruma zamanı teorik denklemler ile hesaplanır. Bu yöntem 

uygulanırken kullanılacak yaklaşık değerlere dikkat edilmelidir. 
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Endüstriyel bir donanım tasarlanırken, ticari çalışma koşullarını içeren bir laboratuvar 

kurutucusunda kurutma deneyleri yapılmalıdır. Laboratuvar testlerinde kullanılan örnek 

malzemeler, ticari işlemlerde kullanılan malzemeye benzer olmalıdır. Çeşitli örneklerden 

elde edilen sonuçlar, doğruluk için karşılaştırılmalıdır. Diğer yandan, test sonuçları 

malzemenin kuruma karakteristiğini tamamıyla yansıtmayabilir. Laboratuvar testlerinin 

pratik olmadığı durumlarda kurutma verileri kurutucu imalatçısının deneyimi ile elde 

edilebilir. 

 

1.1. Tanım  
 

Kurutma, endüstriyel tesislerde kullanılan genel bir işlemdir. Kimyasal proseslerde ve 

diğer proseslerde maddelerden nemin uzaklaştırılması için kullanılan cihazlara kurutucu 

denilmektedir. Uzun yıllar süren bilimsel çalışmalar sonucunda çok farklı tipte kurutucu 

cihazlar geliştirilmiştir. Hatta günümüzde birbirine çok benzer prosesler için birbirinden 

oldukça farklı cihazlar kullanılmaktadır. Bu sadece, bu cihazları kullanan endüstri kolunda 

uzun yıllar boyunca meydana gelen alışkanlıkların sonucudur. Kurutucular proses akış 

şemalarında Şekil 1.1’deki sembol ile ifade edilmektedir. 

 

 

Şekil 1.1: Kurutucu sembolü 

 

Endüstride kurutucuda kurutulan ürün çeşitleri; çamur, hamur, toz, granül, kristal, 

topak, yaprak, bitkiler, camsı maddeler vb. maddelerdir. Resim 1.2’de kimyasal proseslerde 

oluşarak kurtulmuş bazı ürünler gösterilmektedir. 
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Resim 1.2: Kurutulan madde örnekleri 

1.2. Kurutucu Çeşitleri 
 

Cihazların imalatındaki farklılık bu cihazların sınıflandırılmasını güçleştirmektedir. 

Dünyada 100 tipi yaygın olmak üzere yaklaşık 400 farklı tipte kurutma makinesi mevcuttur. 

Bu kadar fazla çeşitte kurutucu olmasının nedeni, endüstriyel kurutmanın gelişmiş ülkelerin 

toplam enerji tüketiminde büyük payı olmasıdır.  

 

Birçok sektörde kurutma için tüketilen enerji toplam enerji tüketimi içinde önemli bir 

paya sahiptir. Bu oran kimyada % 6, tekstilde % 5, seramik ve diğer inşaat malzemeleri 

üretiminde % 11, kereste kurutmada % 11, gıda ve tarımsal ürünlerin kurutulmasında % 12 

ve kağıt endüstrisinde % 33 düzeylerine ulaşmıştır.  

 

Ürünlerinin kurutulmasında kullanılan kurutucular, kurutulacak ürün tipine ve 

uygulanacak kurutma yöntemine bağlı olarak farklı gruplara ayrılmaktadır (Tablo 1.1).  
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Tablo 1.1: Kurutucuların sınıflandırılması 

Isıtma tipine göre sınıflandırmada, bir ürünün kurutulması, üründen nemin alınış 

şekline göre ön kurutma ve esas kurutma biçiminde yapılabilmektedir. Esas kurutma, ısı 

transferi oluş biçimine göre ise taşınım ile (konveksiyon), iletimle (kondüksiyon), ışınımla 

(radyasyon) ve yüksek frekansla (dielektrik) kurutma olmak üzere başlıca dört farklı biçimde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 Isıtma tipine göre sınıflandırma: 

 Taşınım ile kurutma (Konveksiyon): Taşınım ile kurutmanın temel 

prensibi ısıtılmış ve nem içeriği az olan havanın, kurutulacak nemli 

ürünle ile çeşitli şekilde ilişkilendirilerek kurutulmasıdır. 

 

 İletimle kurutma (Kondüksiyon): Ürünün, buhar veya kızgın yağ ile 

ısıtılmış silindir veya levhalarla teması sağlanarak ürün bünyesindeki 

suyun buharlaşması ile kurutma gerçekleşmektedir. İletimle kurutmanın 

en büyük dezavantajı, yüksek sıcaklıklar ile kurutma yapıldığında ürünün 

higroskopik neminin uzaklaştırılması riskinin bulunmasıdır. 

 

 Işınımla kurutma (Radyasyon): Bu yöntemde kurutma, yüksek 

sıcaklıkta bulunan yüzeyden nemli malzemeye ısının elektromanyetik 

dalgalar şeklinde transferi ile gerçekleşir. Işınımla kurutma yönteminde, 

iki tarafında ışınlayıcıların olduğu dikey bir kanal içerisinden ürünün 

geçirilerek kurutulması sağlanmaktadır. Kurutulacak materyalin cinsine 

göre ürün sıcaklığı 500 ºC’ye kadar çıkabildiğinden, ürüne herhangi bir 

zarar vermemek için bu sistemlerle ürünün tamamen kurutulduğu esas 
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kurutma yerine, yaş ürünün ön kurutulması yapılarak ürün üzerinde kalan 

su miktarının %25-35’e kadar düşürüldüğü kurutmalar daha çok tercih 

edilmektedir. 

 

 Yüksek frekansla kurutma (indüksiyon): Bu kurutma yönteminde 

kurutulacak ürüne dışarıdan ısı transferi yapılmamaktadır. Yaş 

malzemesinin yüksek frekanslı alternatif akıma bağlı iki kondansatör 

levhası arasından geçirilmesi ile kurutma işlemi yapılmaktadır. Bu 

durumda yüksek frekanslı alternatif akımdan ötürü kondansatör 

levhalarının yükü sürekli olarak değiştiğinden, ürün içindeki su 

moleküllerinin de yeri sürekli değişmektedir. Bunun sonucunda su 

moleküllerinin sürtünmeleri nedeniyle meydana gelen ısı, ürün üzerindeki 

suyun buharlaşmasını sağlamaktadır. Dielektrik kurutma (10-100 MHz) 

ve mikrodalga kurutma (1000-3000 MHz) olmak üzere iki şekilde 

kullanılmaktadır. Bu tip kurutucular, homojen ve hızlı bir kurutma 

sağlamaları ve aşırı kurutma riskinin bulunmaması nedeniyle yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

 

Kurutma cihazları üzerine çok farklı sınıflamalar yapılmış olmasına karşın aşağıdaki 

sınıflama günümüz için pratik ve kullanışlı olan bir sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma 

kurutma işlemine giren madenini şeklini esas alarak yapılmıştır. 

 

A) Tepsi veya konveyör üzerinde taşınan, yığın veya tabaka hâlindeki maddeler 

1. Devamsız kurutucular 

a. Atmosferik-kompartıman 

b. Vakum-tepsi 

2. Devamlı kurutucular 

a. Tünel 
 

B) Tanecik hâlinde gevşek yapılı maddeler için 

1. Döner kurutucular 

a. Standart tip 

b. Roto-Louvre 

2. Turbo kurutucular 

3. Konveyör kurutucular 

4. Süzgeç kurutucu karışım sistemleri 

 

C) Devamlı bir tabaka hâlindeki maddeler için 

1. Silindir kurutucular 

2. Askı kurutucular 

 

D) Hamur veya kek teşkil eden maddeler için 

1. Karıştırmalı kurutucular 

a. Atmosferik 

b. Vakum 
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E) Çözelti hâlindeki maddeler için 

1. Tek ve çift silindirli kurutucular 

a. Atmosferik 

b. Vakum 

2. Püskürtmeli kurutucular 

 

F) Özel metotlar 

1. Infrared radyasyon 

2. Dielektrik ısıtma 

3. Buzdan buharlaştırma 

 

Bu modülde yukarıda sınıflandırılan kurutuculardan tepsili kompartıman kurutucular, 

vakumlu kompartıman kurutucular, tünel kurutucular, döner kurutucular, türbin kurutucular, 

hava kurutucular ile günümüzde sık kullanılan püskürtmeli (Sprey) ve akışkan yataklı 

kurutucular yer verilmektedir. 

 

1.2.1. Tepsili Kompartıman Kurutucular  
 

Bu tip kurutucu (Şekil 1.2 ve Resim 1.3) kullanmanın avantajı, işçiliğinin ucuz olması 

ile kurutulacak maddenin veya kurumuş olan ürünün kolaylıkla tepsilere yükleme ve 

boşaltma işlemlerine uygun olmasıdır. Kurutulan maddelere yapışkan veya plastik maddeler, 

kristalize veya tanecikli yapıdaki maddeler, lapa hâlindeki maddeler ve çözeltiler dâhil 

edilebilir. Yün ve pamuk iplikleri gibi birçok tekstil ürünü bu tip kurutucularda 

kurutulmaktadır. Madde tepsiler üzerinde kurutucuya verildiği durumda, hem yükleme ve 

hem de boşaltma madde kaybı olmaksızın kolaylıkla yapılır. Bu sebeple, kıymetli ürünler 

veya az miktardaki maddeler bu metotla kurutulur. 

 

Bu kurutucunun bir diğer avantajı ise basit ve ucuz bir odacığa sahip olmasıdır. 

Kurutucu: genellikle dikdörtgen şeklinde bir odadan ibaret olup, odanın duvarları ısı yalıtım 

maddesi ile kaplanmıştır (Şekil 1.2 ve Resim 1.3). Bu odaların içinde tepsilerin yerleştirildiği 

ve üzerinde kolayca kaydığı raflar bulunur. Bazı odalar tamamen boş olup, tepsiler vagonlar 

üzerindeki raflara yerleştirilerek bu odalara konmaktadır. Bu tip kurutucularda kurutma 

işlemi kurutulacak malzemenin temas yüzeyini arttırmak için tepsilere serilerek yapılır. 

 

Resim 1.3: Tepsili kompartıman kurutucular 
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Kurutma işlemine kurutucunun kapakları kapatılarak başlanır. Cihazda hava tepsiler 

üzerinde ve kurutucu içerisinde dolaştırılır. Bu tip kurutucularda havanın ısıtılması için cihaz 

içerisinde ısıtıcılar bulunmaktadır. Dışarıdan sıcak hava alınmaz. Şekil 1.2’de tepsili 

kompartıman kurutucu ve bölümleri gösterilmektedir. 

 

A: Tepsilerin yüklendiği vagonlar,  

B: Taze havanın giriş noktası 

C: Havanın çıkış noktası 

D: Havayı hareket ettiren vantilatör 

E: Yön verme kanatlarıdır. Hava hızının homojen bir şekilde dağılmasını sağlayarak 

türbülansları ( bir sıvının ya da gazın hareket hâlindeki düzensizliği ) önler. 

F: Isıtıcı 

 

Şekil 1.2: Tepsili kompartıman kurutucular 

Kurutucuda, hava raflar üzerinden geçer. Geçen hava belli miktarda taze hava ile 

karışır. Hava, vantilatöre gitmeden önce ısıtıcıda ısıtılır. Uygun durumda yerleştirilmiş 

kapaklar giren taze ve çıkan nemli havanın yüzdelerini değiştirir. Kapaklar kurutma 

durumuna göre otomatik cihazlar ile kontrol edilmektedir. 

 

Kurutucu içerisinde homojen bir hava dağılımı sağlamak için, vantilatör tarafından 

oluşturulan hava hızının oldukça yüksek olması gerekmektedir. Bu hız 100 m/ dk değerinin 

üstünde olmalıdır. Tek bir geçiş devresinde hava tarafından uzaklaştırılan su miktarı azalır. 

Birçok durumda vantilatör tarafından dışarı atılan havanın % 80 - % 90’ı tepsiler üzerinde 

tekrar dolaştırılır ve % 10 - %20 kadar taze hava kurutucuya alınır. Kurutma işlemi 

tamamlanarak ıslak olan maddenin büyük bir oranı dışarı alınır.  
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Eğer kurutulma sürecinde olan çeşitli çözücüler ile doymuş ürünlerin kurutulmasında, 

nem buharı patlayıcı ve yanıcı özellikte ise kurutma işleminin başında veya yüksek hızda 

buharlaşmanın gözlendiği anlarda çıkış havasının tamamı sisteme geri gönderilmeden dışarı 

verilmelidir.  

 

Normal çalışma koşullarında ise çıkış havasının bir bölümünü sisteme geri göndermek 

ekonomik bir yöntemdir. Bu sistem sayesinde ürün hem alttan hem üstten havalandırılarak 

kurutma gerçekleştirilmiş olur ve bunun neticesinde ürünün uniform kuruma işlemi çok daha 

sağlıklı gerçekleştirilmiş olur. 

 

Kurutucuların güvenlik kısımları, çevrimin herhangi bir yerinde bir sorun olabileceği 

dikkate alınarak tasarlanmalıdır. 

 

 Kurutucularda dikkat edilmesi gereken güvenlik koşulları:  

 

 Her bir bölümün ayrı hava sağlama ve egzoz fanı ve patlamaya karşı 

uyarı paneli olmalıdır. 

 Egzoz fanı pervane ucu hızı, ileri eğimli pervanelerde 25 m/s, radyal uçlu 

pervanelerde 35 m/s ve geriye eğimli pervanelerde 38 m/s değerinde 

olmalıdır. Bu hızlar fanda yüksek statik basınçlar oluşturur. 

 Egzoz kanalında yetersiz hava akımını saptayan bir sistem olmalı ve 

sistem fan ve ısıtıcı bobinini kapatmalı ve sesli uyarı vermelidir. 

 Hava sağlama sisteminde yetersiz hava akımını saptayan bir sistem 

olmalı ve sistem fan ve ısıtıcı bobinini kapatmalı ve sesli uyarı 

vermelidir. 

 Hava sağlayıcı kanalda yer alacak yüksek sıcaklık kontrol cihazı, ısıtma 

bobinine giden elektriği kesmeli ve sesli uyarı vermelidir. 

 Kurutucu kapısındaki elektrikli kilit mekanizması, kapı, bir insanın 

içeriye girmesine yetecek kadar açıldığı zaman kurutma çevrimini 

otomatik olarak durdurmalıdır. 

 

Bu tip kurutucuların dezavantajları bulunmaktadır. En üsteki tepsinin en son 

kurumasından dolayı alttaki tepsilerin daha fazla kurumasıdır. Diğer bir dezavantajı ise 

tepsilerin çoğunun kuru olduğu sonraki kurutma aşamalarında sarma harcaması bakımından 

verimli olmamasıdır. 

 

1.2.2. Vakumlu Kompartıman Kurutucular 
 

Birçok proseste maddenin, atmosfer basıncı altında suyun buharlaştıracağı sıcaklıktan 

daha düşük sıcaklıkta ve kısa bir zamanda kurutulması gerekebilir. Bu gibi durumlarda 

vakum altında kurutma yapabilen raflı bir kurutucu kullanılır. Böyle bir kurutucu Şekil 13’te 

gösterilmektedir. Cihazın kesiti genellikle dikdörtgen şeklinde ve dökme demirden yapılmış 

olan bir odacık olup içerisinde raflar bulunur. Rafların içleri boş olup, çalışma sırasında bu 

boşluklar sıcak su veya buhar ile doldurulur.  
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Kurutucunun her iki ön yüzünde ve düşey durumda, ısıtıcı ortamın giriş A ve çıkış B 

boruları yer almış olup, her rafta bunlara kısa bağlantılar (C) yapılmıştır (Şekil 1.3).  

 

 

Şekil 1.3: C Bağlantısı 

Borulardan biri (A), su buharının girişi için, diğeri (B) ise kondesat ve yoğunlaşmayan 

gazların çıkışı içindir (Resim 1.4). Kurutulacak madde rafların üzerindeki tepsilere serilir ve 

kurutucunun kapağı kapatılır. Vakum pompası yardımı ile kurutucu içerisinde vakum 

oluşturulur. Raflara verilen su buharı tepsilerdeki maddeyi yavaş yavaş ısıtır ve kurutucu 

basıncı altında suyun buharlaşabileceği bir sıcaklığa yükseltir. Buhar, kurutucu ile vakum 

pompası arasında bulunan bir kondensörde yoğunlaştırılır. 

 

Vakum kompartıman kurutucular atmosfer basıncı altında sahip olduğu sıcaklıkta 

bozulma imkânı olan maddeler (ilaç hammaddeleri) için kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

hava veya diğer oksidan gazlar ile temas etmemesi istenilen maddelerin kurutulmasında da 

kullanılır. Buharlaşan sıvı miktarı yüksek olan bir çözücü olduğu takdirde, kondensörde 

yoğunlaşma nem taşımaktadır. 

 

Vakumlu kompartıman kurutucular yükleme ve boşaltma işi az olan pahalı maddeler 

ile farklı özellikteki maddelerin kurutulması zorunluluğu olduğu durumlarda 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.4: Vakum kompartıman kurutucular 

1.2.3. Tünel Kurutucular  
 

Sürekli veya yarı sürekli olarak çalıştırılan tünel kurutucu modifiye edilmiş 

kompartıman kurutucudur (Resim 1.5). Tünel kurutucuların kompartıman kurutuculara göre 

üstünlüğü devamlı olmasıdır. Büyük miktardaki ürünün kurutulması gerektiğinde ve ürün 

genel özellikleri ve nem derecesi yönüyle homojenlik gösteriyorsa devamlı tip 

kurutuculardan tünel tipi kurutucu kullanılması daha uygun olur.  

 

Kurutma ortamı olarak kullanılan sıcak hava fan yardımıyla sistemde dolaştırılır. 

Malzeme, raf veya bantlar üzerinde kurutulur. Hava akımı, malzeme ile paralel zıt akışlı 

veya her ikisinin birlikte uygulaması olarak sistemden geçirilir. Kurutucuda havanın tekrar 

ısıtılması veya tekrar dolanım ile sistemden çıkmadan önce daha fazla nem alması 

sağlanabilir. 
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Resim 1.5: Tünel kurutucu 

Kurutulacak madde vagonlar üzerindeki tepsilere konarak uzun olan tünelin 

içerisinden geçirilir. Bu işlem ya devamlı vagonlar şeklinde veya bir vagon tüneli terk 

ederken yüklenmiş diğer bir vagon tünele girecek şekilde düzenlenir. Raflarla tünelin iç 

yüzeyleri arasındaki boşluğun 5 cm’den fazla olmamasına dikkat etmek gerekir. Aksi 

takdirde, kurutma havası rafların arasından geçmeyip bu boşluklardan akar. 

 

Çeşitli tipteki tünel kurutucularda hava ve ürünün birbirlerine göre hareket yönleri 

farklıdır. Sıcak hava akımı vagona paralel, zıt veya vagonun hareket ettiği yöne dik olabilir. 

Eğer vagonlar ile sıcak hava aynı yönde hareket ederse bu tip tünellere "Paralel Akış Tüneli" 

denilmektedir (Şekil 1.4). Bu tip tünel kurutucularda sıcak hava önce taze ürünle karşılaşır, 

gittikçe soğuyup nemi artarken, daha ileri düzeyde kurumuş olan ürünle temas eder. 

 

 

Şekil 1.4: Paralel akış tüneli 
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Sıcak hava ile vagonların hareketi birbirine zıt yönde ise, bu tip tünellere " Zıt Akış 

Tüneli " denir (Şekil 1.5). Bu tip tünellerde sıcak ve kuru hava ilk önce en fazla kurumuş 

olan ürünle temas eder. Bu tiplerde de sıcak ve kuru hava önce en kuru olan ürünle, daha 

sonra da gittikçe soğuyarak nemi artarken, en sonunda ıslak ürünle temas eder. 

 

Şekil 1.5: Zıt akış tüneli 

 Tünel kurutucularda gözlenen bazı sorunlar: 

 

 Üreticiler, çıkan malzeme miktarını arttırmak için tepsileri aşırı 

yükleyebilir, bu da sistemin aşırı yüklenmesine ve kuruma zamanının 

uzamasına neden olabilir. 

 Bazen, kurutma tünelindeki hava üretim alanına boşaltılabilir ve bu 

işlemde malzeme nemliliğini arttırır. Kurutma tünelindeki hava tekrar 

sisteme verilmeli veya dışarı atılmalıdır. 

 Ürün tepsilerinin aşırı yüklenmesi basıncın düşmesine neden olur ve bu 

olay tünel kurutucunun akış hızını düşürür. Kontrol paneli, tüneldeki en 

uygun akış hızını belirtmelidir. Hızlı ve yavaş akış ile yüksek nem 

oranlarında sesli uyarı sistemi devreye girmelidir. 

 Döngü zamanı karşı-akışlı kurutucu tasarımı ile paralel akışlı sisteme 

göre daha da azaltılabilir. 

 

Tünel kurutucunun bir diğer tipi (Şekil 1.6), malzemeyi taşıyan bir veya birden çok 

dişli kayışların olduğu sürekli kurutucudur. Sıcaklık, nem, hava yönü ve hava hızının çeşitli 

bileşimleri mümkündür. Sistem giriş ve çıkışındaki sıcak hava sızıntıları, eğik çıkışlar ve 

kanallar ile azaltılabilir. 

 

Bu tip tünel kurutucunun çalışma ilkesi çok basittir. Besleme, delikli bir kayışın 

üzerine konur ve kayıştan ve beslemeden sıcak hava geçirilir. Kayış hareket eder.  
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Şekil 1.6: Sürekli bir tünel kurutucu akış şeması 

1.2.4. Döner Kurutucular 
 

Döner kurutucular, genellikle toz, granül, kolay ufalanamayan topaklar ve büyük katı 

maddeleri kurutmada kullanılan sürekli işleyen cihazlardır. Döner kurutucular, endüstride en 

yaygın olarak kullanılan büyük hacimli ve en eski kurutucudur. Saatte yaklaşık 5 

kilogramdan 1000 tona kadar değişen ürünü kurutabilir. Diğer kurutuculara göre teknolojik 

gelişmelere en fazla adapte olmuş bir kurutucudur.  

 

 Döner kurutucu teknolojisi; 

 

 Doğrudan döner ardışık kurutucular, 

 Buhar tüplü döner kurutucular, 

 Döner tüplü fırınlı kurutucular, 

 Döner delikli kurutucuları içermektedir. 

 

Döner kurutucularda kurutulacak olan maddeler tanecik hâlinde veya kristal yapıda, 

kurutma işleminin başlangıcında genellikle uygulanan taşıma metotlarının birisi ile 

taşınabilecek kadar kuru ve kurutucunun duvarlarında birikmeye sebep olmayacak kadar az 

yapışkan olmalıdır.  

 

Bütün döner kurutucular, eksenleri yatayla ufak bir açı yapacak şekilde kurulmuş ve 

kendilerini eksenleri etrafında döndürecek tekerlekler üzerine oturtulmuş, silindirik bir 

gövdeye sahiptir. Tüm döner kurutucularda beslenen malzemeler, tambur adı verilen dönen 

bu silindirden geçer. Dönüş doğrudan tahrik ya da zincirleme tahrik ile sağlanır. Bunlar 

tamburda bir kolon dişlisi ya da zincir dişlisinin bulunmasını gerektirmektedir.  

 

Tambur normalde 1 ile 4°’lik bir açıda beslemeden boşalmaya eğimlidir. Tamburun 

ilk kısmı, malzemeyi besleme kesitinden hızlı bir şekilde çıkarmak için sarmal vidalı veya 

spiral katlara sahiptir.  
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Kurutulacak madde kurutucunun yüksekte olan ucundan kurutucuya verilir ve 

kurutucunun dönme hareketi yardımı ile yavaş yavaş kurutucunun alçakta olan ucuna doğru 

ilerler ve buradan boşaltılır. Kurutulacak maddenin kurutucu içerisinde ilerleme, karışma ve 

sıcak hava ile daha iyi bir şekilde temasa gelmesini, kurutucu içerisinde yer alan raf ve 

kanatlar sağlamaktadır.  

 

Bu kurutucularda ısıtma kurutucu içerisinde dolaşan sıcak hava ile yapılır. Bu 

şekildeki kurutuculara direkt ısıtmalı kurutucularda adı verilir. Isıtma kurutucu gövdesini 

ısıtarak ta yapılır. Her iki hâlde de uygun bir yakıtın yakılmasından elde edilen ısıdan 

faydalanılır.  

 

1.2.4.1. Doğrudan Döner Ardışık Kurutucular 

 

Bu tip döner kurutucular sektörde en yaygın kullanılan ve Direct Rotary Cascade 

Dryers olarak bilinen kutucudur. Bu kurutucuda, uzunluğu boyunca ardışık olarak bulunan 

bir perdede ürünü en üsten en alta indirmek ve daha sonrada yükseltmek için iç katlar veya 

kaldırıcılar bulunmaktadır. Sıcak gaz veya su buharı akışı, birinci perdede olacak şekilde eş 

akışlı veya karşı akışlı olabilir. Şekil 1.7 ‘de ters akış prensibi ile çalışan döner kurutucu 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1.7: Döner kurutucu 

A: Hava ısıtıcısı 

B: Sabit başlık 

C: Kurutucu gövdesi 

D: Sızdırmazlık halkası 

G: Çemberler 

H: Dayanma silindirleri 

J: Güvenlik (saplama) silindirleri 

K: Döndürme dişlileri 

L: Motor ve hız düzenleyici 

M: Hava çıkış başlığı 

N: Besleme oluğu   

Q: Kanatlar 
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Bu kurutucuda dönen gövde, demirden çemberlere sahip olup silindirler üzerinde 

hareket eder. Gövde etrafını saran bir dişli çember tarafından dönme hareketi kazanır. Dişli 

çemberin altında hızı azaltan veya artıran bir cihaz bulunmaktadır.  

 

Madde kurutucunun içerinde boylu boyunca yerleştirilmiş olan perdeler tarafından 

alınır, yükseltilir ve yüksekten boşaltılır. Çok değişik şekillerde dizayn edilmiş perdeler 

kullanılmaktadır. Şekil 1.8’deki tip oldukça sık kullanılan ve standart olanıdır. 

 

Şekil 1.8: Kurutucudaki çember ve yapısı 

1.2.4.2. Döner Buhar Tüplü Kurutucular (Şekil 1.9) 

 

“Rotary Steam Tube Dryers” olarak bilinen ve ardışık döner kurutuculara benzer 

şekilde kurutma işlemi yapar. Bunların tek farkı buhar veya termal (sıcak su) iletim akışkanı 

tarafından içten ısıtılan dönen bir tüp aracılığı ile ürün ardışık olarak yerleştirilerek ısı 

iletiminin doğrudan olmayan bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Çalışma hayli düşük negatif 

basınçta ekonomiktir ve kurutmada çözücü geri kazanımı gerçekleştirilebilir. Kaldırıcılar, 

tamburun çevresinde olup ürünün ileri doğru hareketine destek olmak üzere takılmıştır. 

Tamburdan sadece değişmiş buhar çıkar. Bu da proses için daha küçük hacimde hava 

gerektirir. 

 

Polietilen, tereftalik asit, poliasetal (yüzey sertliği ve düşük sürtünme katsayısı 

sayesinde sürtünme dirençleri yüksek olan çok sayıda elektrik ve elektronik uygulamalarında 

kullanılan polimer), polikarbonat, vb dâhil olmak üzere, birçok reçinenin, gıda sektöründe 

glüten, mısır lifi, mısır özü, kireç, kül gibi çevresel atıkların vb. maddelerin kurutulmasında 

sıklıkla kullanılmaktadır. 
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Şekil 1.9: Döner buhar tüplü kurutucular 

1.2.4.3. Döner Delikli Kurutucular ( Roto –Louvre Kurutucu - Şekil 1.10) 

 

Bu tip kurutucuda beslenen ürün dönen bir dış tambura monte edilmiş bir delik grubu 

üzerinde hareket eder. Kurutulacak madde ile kurutucu içerisindeki gaz veya hava akımı 

genel görünüş yönünden paralel akım tipidir. Sıcak gaz veya hava delik halkasının altındaki 

konik bir birime iletilir. Ancak madde ile gaz veya havanın gerçek teması çapraz akım 

tipindedir. Ek akışta veya karşı akışta kurutucuda maddeden ve deliklerden hava geçirilir. 

Tambur dönüşü malzemenin sallanmasını ve karışmasını sağlar. Böylece kurutucu gaz veya 

hava ile yakın temas sağlanır. Bu tip kurutucularda bir miktar sıvılaşma gözlenebilir.  

 

Bu teknoloji kırılgan ve kristal malzemeler için çok uygundur. Bu tip kurutucuda 

ürünün dönerek ilerlemesi kırılgan maddelerin ufalanmasını önler. Ayrıca sıcak hava veya 

gaz kurutulacak maddenin içerisinden geçtiği için hemen hemen madde ile denge 

durumundadır. Kuruma daha hızlı olduğundan standart döner kurutucuya göre boyu daha 

kısadır. 

 

Şekil 1.10: Roto –Louvre kurutucu ve yapısı 
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1.2.4.4. Döner Buhar Fırınlı Kurutucular 

 

Yüksek seviyede sıcaklık kontrolüne olanak veren doğrudan olmayan bir kurutucudur. 

Döner Buhar Fırınlı Kurutucular (RTF) içinden çelik bir tambur geçen fırından oluşur. 

Ardışık döner kurutuculardaki gibi kaldıran katların dışındaki dönen veya yuvarlanana katlar 

tamburun içine monte edilir. Madde parçacıkları, gaz brülörü veya elektrikli aletlerin ürettiği 

ısı ile dışarıdan ısıtılan tambur yüzeyine temas eder. İç katlar ürünü döndürür ve karıştırır. 

Madde yüzeyi ısınan tambur yüzeyi ile temas eder. İlave olarak, çalışma verimini arttırmak 

için ürün parçacıkları arasında yüksek seviyede iletim mevcuttur. 

 

1.2.5. Türbin Kurutucular 
 

Türbin kurutucular, standart döner kurutucudan daha az yer kaplaması ve daha az 

enerjiye ihtiyaç gereksinimi nedeni ile kırılgan maddeler için uygun bir kurutucudur. Türbin 

kurutucular, ortasında türbin tipi çok katlı fanlar bulunan, bu fanların etrafında üst üste 

sıralanmış dairesel rafları taşıyan dikey silindir şeklindedir( Şekil 1.11).  

 

Şekil 1.11: Türbin kurutucu 
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Bu kurutucu dikey bir silindir veya çok kenarlı bir kaplamadan (A) ibarettir. Alt 

kısmında bulunan taban levhası dişliler (B ve C) yardımı ile döndürülür. Bu levhadan 

yukarıya doru yükselen çubuklar (D) kurutucunun üstündeki muhtelif kollara sahip bir parça 

ile mil yatağına bağlanmıştır. Çubukların etrafı levha şeklindeki bir metal bant ile sarılmıştır 

(E). Bu banda kama şeklinde olan raflar (F) bağlanarak kurutma yapılmaktadır.  

 

Kurutulacak madde üst taraftan giriş bölümünden (G) girerek rafları doldurur. En 

alttaki iki sıra raf hariç, rafların etrafında hava ısıtıcıları yer almıştır. 

  

Raflar 0,1-1 dev/dk hızla dönerken dolmuş raflardaki madde, madde kalınlığını 

düzenleyen bıçak (H) ve kazıyıcı (J) altından geçerek delikler (K) vasıtası ile bir alt rafa 

dökülür. Ortadaki türbin tipi fanlar hızla dönerek ısıtılmış havayı, rafların üzerinden ve 

dökülmekte olan maddenin arasından 1-3 m/s hızla geçirir. Raftan rafa geçerken kuruyan, alt 

raflarda az da olsa soğuyan ürün en sonunda bir kovaya (L) toplanarak bir konveyör (M) ile 

dışarı alınır. Türbin kurutucular, kesintisiz kurutma yapar (Şekil 1.11 ve 1.12) . 

 

 

Şekil 1.12: Kurutucu kesiti 

Hava, kurutucu gövdesinin altında bulunan çok sayıdaki delikler yolu ile kurutucuya 

girer. Kurutucunun merkezinden yükselen bir şaft (N), çok sayıda vantilatöre sahiptir. Bu 

vantilatörler havayı, merkezden çevreye doğru ve tavaların üstünden geçecek şekilde hareket 

ettirir ve hava, şekilde oklarla gösterildiği gibi, vantilatörlerin arasındaki kısımdan merkezi 

şafta geri döner. Buharla ısıtılan ve kanatlı borulardan meydana gelen bir boru topluluğu (P), 

hareket eden havayı devamlı surette ısıtır. Kurutucu içinde havayı belirli nem sınırları içinde 

tutmak için havanın bir bölümü çıkış kapısından (Q) dışarı atılır.  
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1.2.6. Hava Kurutucular 
 

İçinde nem bulunan hava, birçok sistemdeki elemanları aşındırır ve ömürlerini 

azaltarak bakım onarım masraflarını arttırır hem de sistemi koruyan yağlayıcıların kimyasal 

yapısını bozar. Bunun için dağıtımı yapılmadan önce hava kurutuculardan geçirilir. 

 

Tamamen kuru hava kullanılması gereken yerlerde hava tesisatına eklenen kurutma 

yöntemleri kullanılır.  

 

 Havanın kurutulmasında üç yöntem kullanılır. 

 

 Kimyasal yöntem (Absorption yöntemi) 

 Fiziksel Yöntem (Adsorption yöntemi) 

 Soğutma yöntemi 

 

Hava kurutucuları, havadaki nemi absorbe etmek için kullanılmaktadır. Hava 

kurucuları uluslararası standartlara göre üretilmekte ve otomatik kondenser ile tamamlanarak 

kullanıma sunulmaktadır. 

 

 Hava kurutucuları; 

 

 İşlem görmemiş basınçlı hava içerdiği nem, toz, yağ nedeniyle 

kullanılacak ünitelerde arızalara ve kapasite kayıplarına neden olur. 

 Basınçlı hava sistemi içinde nemin yoğunlaşmasını önlemek için basınçlı 

hava sıcaklığının daha önceden düşürülmesi gerekmektedir. 

 Nemli basınçlı hava, önce ısı değiştiricisine girer ve burada soğuk 

(kurumuş) hava vasıtası ile ön soğutması yapılır bu işlem enerji tasarrufu 

sağlar. 

 Basınçlı havanın soğuması ile buhar hâlinden sıvı hâle dönüşen su hız ve 

yön değiştirerek ayrıştırma prensibine göre çalışan su ayrıcıda havadan 

ayrılır ve otomatik boşaltma tertibatı yardımı ile dışarı çıkar. 

 Nemi alınan soğuk (kurumuş) hava son olarak hava ısı değiştiriciden 

geçer karşıdan gelen nemli havayı soğuturken kendisi de ısınmış olarak 

kurutucudan çıkar. 

 

1.2.6.1. Kimyasal Kurutucular (Şekil 1.13) 

 

Çok sık olarak kullanılmayan bir yöntem olsa da kimyasal kurutma (absorption 

yöntemi) prensip olarak fiziksel kurutmaya benzer. Bu yöntemde, kurutulmak istenen hava, 

kurutucu madde (Tuz -NaCl, tebeşir tozu, vb.) içinden geçirilir. Böylece hava içindeki su 

nem tutucu madde bir kimyasal bileşik yaparak sıvı hâle gelerek havadan ayrıştırılması 

sağlanır ve bir çözelti şeklinde kurutucunun tabanında toplanır. Bu yöntemde havanın 

sıcaklığı 30°C’yi geçmemelidir. Kurutma sonunda mutlaka atık madde (tuz, pislik ve yağ ) 

oluşacağı ve bu maddeyi elden çıkarmanın da ayrı bir maliyet getireceği göz önüne 

tutulmalıdır. Kurutma işleminden sonra atık maddeler için filtreler kullanılmalıdır. Kurutucu 

madde zamanla azalacağından belirli aralıklarla takviye edilmesi şarttır. 
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Şekil 1.13 Kimyasal kurutma 

Kimyasal kurutuculardan çıkan havanın, kimyasal temizlemeye tabi tutulması gerekir. 

Kimyasal temizleyiciler maliyeti yüksek ve kimyasal maddelerin sıkça yenilenme 

ihtiyacından dolayı yoğun kullanılmaz. Ancak hareketli parçalarının olmaması ve bir 

enerjiye ihtiyaç duymamaları avantajlarıdır.  

 

1.2.6.2. Fiziksel Kurutucular (Şekil 1.14) 

 

Fiziksel kurutmada (adsorption yöntemi), hava, küçük tanelerden oluşan bir kurutma 

maddesinin yani silisyum dioksit (silika jel) veya etkin alüminyum oksitten oluşan bir madde 

içinden geçirilir. Silika jel su buharı ile temas ettiğinde suyu emer ve renk değiştirir.  

 

Belli bir süre sonunda silika jel sudan temizlenmelidir. Temizlemek için sıcak hava 

tutmak yeterlidir. Temizlenen silika jel tekrar eski rengini alır. Temizleme işlemi sırasında 

kurutmanın devam edebilmesi için çift taraflı kurutucu kullanılır. Havanın sudan 

ayrıştırılması sırasında oluşan silika jel artıkları, pislik ve yağın temizlenmesi için filtre 

kullanılır. 
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Şekil 1.14: Fiziksel kurutma 

 

1.2.6.3. Soğutuculu Kurutucular (Şekil 1.15)  

 

Bakım istememeleri ve ekonomik bir kurutma yöntemi olmaları nedeni ile endüstride 

çok kullanılan hava kurutma yöntemlerinden en çok tercih edileni soğutarak kurutmadır. 

Çalışma prensibi, hava içerisindeki su buharının yoğunlaşma sıcaklığına kadar soğutulması 

esasına dayanır. Girişteki hava önce bir ısı değiştiriciden geçirilerek bir miktar soğutulur. 

Daha sonra ana soğutucudan geçirilerek 1,7 - 5 °C’ye kadar (Genellikle + °5 yeterlidir, aşırı 

soğuma pnömatik elemanların donmasına neden olur) soğutularak içindeki suyun 

yoğunlaşması sağlanır. Soğutulan bu hava girişteki havanın soğutması için de kullanılabilir. 

Soğutucu olarak genellikle “freon gazı” kullanılır. Bu soğutulan hava girişteki ön soğutma 

alanından geçirilir. Bunun nedeni giren havanın ön ısıtmasını, çıkan havanında ortam 

sıcaklığına dönmesini sağlamaktır. Soğutulmuş hava içerisindeki pislik ve yağın 

temizlenmesi için bir filtre kullanılır. 
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Şekil 1.15: Soğutarak kurutma 

1.2.7. Püskürtmeli Kurutucu 
 

İlk defa süt kurutmak amacıyla geliştirilen bu sistem sıvı, çamurlu veya viskozitesi 

düşük yani akışkan ve atomize ( küçük parçalara ayırmak, parçalamak )   edilebilir ürünlere 

uygulanabilir. Bu teknik bu tür maddelerin kurutulmasında kullanılan en eski kurutma 

yöntemlerinden biridir. Püskürtmeli kurutucular; maden ve mineraller, gıda endüstrisi ve 

mandıra, farmakolojik maddeler, deterjanlar ve boya endüstrisinde çok kullanılan 

cihazlardır. Çünkü kurutulmuş malzeme damlacık veya tanecik yapısı olarak aynı yapıdadır 

ve kuruma süresi oldukça kısadır (5-15 saniye). Bu kurutucular saat başına onlarca 

kilogramdan tonlara kadar miktarlarda hızlı kurutma yapabilmektedir.  

 

Giriş gaz sıcaklığı 93 °C ile 760 °C arasında değişir. Isıl verimlilik kurutma ortamı 

giriş sıcaklığı ile arttığından, yüksek sıcaklıklar tercih edilir. Kuruma süresinin çok kısa 

olması nedeniyle ısıya duyarlı malzemelerin kurutulması için de uygundur. Materyal içindeki 

su yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve kurutmada kullanılan havanın sürükleyici etkisiyle 

uzaklaştırılırken partiküller ( çok küçük parçacık, zerre ) hâlindeki kurumuş materyal başka 

bir yerde toplanır.  

 

Kurutma süresinin kısa olması üründe uzun süreli ısıl işlemlerin vereceği zararları 

minimuma indirmektedir. Ayrıca elde edilen kurumuş ürünün oldukça küçük partiküllerden 

oluşması rehidrasyon yeteneğini artırmaktadır. Şekil .16’da bir püskürtmeli kurutucunun 

çalışma prensibi şematik olarak gösterilmiştir.  

 

Temel olarak kurutulacak materyalin yüksek basınç altında atomize edilmesi (çok 

küçük partiküller hâlinde püskürtülmesi) ve daha sonra sıcak kuru havayla karşılaştırılarak 

çok kısa süre içerisinde kurutulması ilkesine dayanır. Sprey oluşturma işlemi materyali dar 

bir aralıktan geçirmek yoluyla veya hızla dönen bir diske damla damla akıtmak şeklinde 

gerçekleştirilebilmektedir. 
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Şekil 1.16: Püskürtmeli kurutma tekniğinin çalışma prensibi 

Püskürtmeli kurutmadaki en önemli avantaj yüzey alanının oldukça arttırılmasıdır. 

Sözgelimi 100 ml’lik bir sıvının sprey hâline getirilmesiyle yaklaşık 8 x 108 = 800.000.000 

adet damlacık oluşur ve bu damlaların toplam yüzey alanı yaklaşık 12 m
2
’dir. Etkin bir 

atomizasyon ( bir şeyi parçacıklarına ayırma ) (Resim 1.6) için sıvı-hava karışım oranının ve 

basıncın optimizasyonu ( en iyi sonucu veren işlem )  önemlidir. Yetersiz hava ve basınç 

kullanılması durumunda damlacık büyüklüğü artacak ve kurutma etkinliği ve oluşan kuru 

partiküllerin büyüklüğü olumsuz etkilenecektir. 

 

Resim 1.6: Püskürtme  

Kurutulan ürünün fiziksel özelikleri ( tanecik büyüklüğü, yoğunluğu ve toz içeriği 

gibi) kurutma gazının sıcaklığı ve püskürtme karakteristiklerinden etkilenir. Ürünün son 

nemliliği çıkış gaz akımın sıcaklık ve nemi ile kontrol edilir. 

 

Ayrıca püskürtmeli kurutmada kurutulacak materyalin besleme hızı (pompa hızı) ve 

kuru hava giriş sıcaklığı önemli iki parametredir. Bu değerlerle oynayarak çıkış sıcaklığı 

değiştirilebilir. Çıkış sıcaklığı ürünün çıktığı en yüksek sıcaklık olduğu için bunun kontrolü 

önemlidir. Nitekim yüksek sıcaklıklar esmerleşmelere hatta yanmalara, düşük sıcaklık ise 

düşük verime ve nemli/topaklanmış son ürün oluşmasına sebep olmaktadır. 
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Tablo 1.2’de püskürtmeli kurutmanın değişik yöntemlere göre amaç ve uygulamaları 

verilmiştir. 

 

Tablo 1.2: Püskürtmeli kurutma metodunun farklı uygulama alanları 

Püskürtmeli kurutucu genel olarak dört kısımdan oluşur. Bunlar; sıcak hava üretim 

kısmı, ürünün pülverize ( püskürtmek ) edildiği kısım, atomize ürün ile sıcak havanın 

buluşturulduğu kurutma hücresi ve kuruyan ürünün toplandığı kısımdır. Pülverize partiküller 

ile sıcak havanın kurutma hücresine giriş şekline ve bunların hareket yönünün birbirlerine 

göre durumuna bağlı olarak, çok çeşitli tipte püskürtülerek kurutma sistemleri geliştirilmiştir. 

Kurutma havası ve kurutulacak materyalin karşılaşma tipine göre farklı sprey kurutucu 

tipleri Şekil 1.17’de verilmektedir. 

  

Şekil 1.17: Kurutma havası ve kurutulacak materyalin karşılaşma tipine göre farklı sprey 

kurutucu tipleri 
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Püskürtmeli kurutucularda; ürünün atomize edilmesiyle son derece geniş bir yüzey 

kazandırılarak, sıcak hava içerisinde çok hızlı bir kuruma sağlanmaktadır. Islak 

partiküllerden suyun buharlaşması 150 - 200 °C 'ye kadar yüksek sıcaklıkta hava ile sağlanır.  

 

Kuruma çoğunlukla 3 - 10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşir. Bunlarda en önemli 

sorun partikül boyutlarının aynı olmaması nedeniyle homojen kuruma elde edilememesidir. 

En çok kullanılan püskürtmeli kurutucu tipi "Birs" metodudur. Kuruyan malzeme yerçekimi 

etkisiyle dökülmektedir. Bu metotla 67 m yüksekliğinde, 15 m çapında bir kulenin üstünden 

atomize edilmiş sıvı damlacıkları aşağı düşerken 30 °C sıcaklık ve % 3 nem içeren kuru hava 

ile yaklaşık 90 saniyede kurumaları sağlanır. Egzoz havası içerisindeki malzeme 

parçacıkları, siklon ayırıcılar veya torba filtreler yardımıyla toplanır ( Şekil 1.18 ve 1.19). 

 

 

Şekil 1.18: Püskürtmeli kurutucu çalışma prensibi 



 

 

 

29 

 

Şekil 1.19: Püskürtmeli kurutucunun kısımları 

 Püskürtmeli kurutucular çok pahalı cihazlar olup aşağıda belirtilen durumlarda 

kullanılır. 

 

 Püskürtmeli kurutucuda kurutulacak madde özelliğinin diğer 

kurutucularda kurutulacak maddelerden üstün olması 

 Büyük miktarda madde kurutulmasında 

 Ürünün fiziksel özelliğinin püskürtmeli kurutmaya uygun olması 

durumunda 

 

1.2.8. Akışkan Yataklı Kurutucu  
 

Akışkan yataklı kurutucular (Şekil 1.19) (Fluid Bed Dryers), ağır maden 

endüstrisinden gıda endüstrisine, ince kimyasal madde endüstrisinden farmakolojik madde 

endüstrisine kadar tüm endüstri kollarında kullanılır. Bu kurutucular nispeten küçük parçacık 

dağılımı ile nispeten serbestçe-akan parçacıkların kurutulması için kullanılan etkin 

metotlardan biridir. Akışkan yatak kurutucular granül ve kristal maddeler (partikül 

büyüklüğü 1-2 mm) için uygundur. Bu kurutucular geniş bir besleme hızı aralığında kurutma 

yapabilmektedir. Saatte birkaç kilogramdan yüzlerce tona karda madde kurutma özelliğine 

sahiptir. 

 

Akışkan yataklı kurutucunun prensibi; havanın (gazın), ürün partikülleri arasından, 

ürüne etki eden yer çekimi kuvvetini yenecek kadar yüksek hızla zorlanarak, partikülleri 

havada askıda tutmasıdır. Gaz veya hava hızı çok dikkatli ayarlanmalıdır. Toz veya taneli 

yapıdaki kurutucular malzeme ile akışkanlaştırma gazı arasında temas çok iyi olduğundan, 

kurutma havası ve tanecikler arasında ısı transferi de etkin şekilde gerçekleşir.  
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Ürün, kurutma işlemi süresince havada askıda kalmakta ve aynı zamanda yatay olarak 

hareket etmektedir. Islak besleme yatağa yapılır. Kuru ürün ise alt kenardan alınır. 

 

Bir partikül için yatakta kalış süresi 30-120 saniyedir. (sadece yüzeydeki sıvı 

buharlaştığında). Ürün içindeki suyun buharlaşması da söz konusu ise 15-30 dakika 

olabilmektedir. Ufak parçacıklar, alttan gönderilen gazın çıkıştaki kuru termometre 

sıcaklığına kadar ısıtılır. Sıcaklığa duyarlı ürünler soğuk ortamda kurutulmalıdır. 

 

Eğer kuru üründe ufak parçacıklar varsa bu beslemeden ya da kırılmalardan dolayı 

olabilir ve önemli miktarda katı çıkış gazı ile taşınabilir. Bu yüzden siklonlar ve filtreler 

çıkan küçük parçacıkların geri kazanımı için gereklidir. Genel olarak, bu uygulama sonunda 

ürünün nem içeriği oldukça düzgün bir dağılım gösterir. Partikülleri havada askıda tutmayı 

sağlayan hava hızları, üründen ürüne özellikle de partikül büyüklüğüne ve yoğunluğuna 

bağlı olarak değişir. Genel olarak hava hızları 0,05 m/s ile 0,75 m/s arasında değişmektedir. 

 

Kolayca akışkanlaştırılamayan ürünler için, normal tasarımda değişiklikler yapılır. 

Örneğin, vibratörlü taşıyıcı, havada partikül süspansiyonunun oluşmasına ve hatta daha 

düşük hava hızlarının kullanımına olanak sağlar. Fışkırtmalı (emzikli) akışkan yataklı 

kurutucu normal yani orijinal tasarımın değişik bir şeklidir. Ürün partikülleri, kurutucu 

bölmeye dikey bir hava jeti yardımıyla süspansiyon hâline getirilir. Hava jetinin ortasındaki 

partiküller gerekli kurumanın sağlanabilmesi için süspansiyonda tutulur. Temas süresi 

oldukça kısa olduğundan bu yaklaşım, diğer akışkan yatak tasarımları kadar etkin değildir. 

 

 

Şekil 1.20: Akışkan yataklı kurutucu 
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 Akışkan yataklı sistemin elemanları: 

 

 Akışkan Yataklı Kurutucu: Özel delikli dağıtıcı pleyt, sürekli beslemeli 

tip olup çok yüksek ısı ve kütle transferi gerçekleştirir. Kurutma ısıtması 

ve çıkışta soğutma aynı cihazda gerçekleşir. 

 Isı Jeneratörü: Hava ısıtılarak, endirekt ısı ile buharlaşma sağlanır. Toksik 

maddeler problemsiz kurutulur. 

 Soğutucu/Nem Alıcı/Tekrar Isıtıcı: Giriş soğutma havasını şartlandırır. 

 Ürün Besleyicisi ayarlı istenen debide besleme yapar. 

 Helis Taşıyıcı, 

 Torbalı Filtre, 

 Fan 1: Isı Jeneratöründe ısınıp, kurutma yapan akışkan yatak havası fanı, 

 Fan 2: Soğutma havası fanı, 

 Fan 3: Torbalı Filtre emiş ve egzoz fanı, 

 Hava Filtreleri, 

 Kurumuş Madde nakil sistemi: Opsiyonel 

 

 Günümüzde üç değişik tipte akışkan yataklı kurutucu kullanılmaktadır. 

 

 1.Tip: Kurutucu çalışma sırasında durağan olduğu için statik akışkan 

yatak olarak adlandırılmaktadır. Bu tip kurutucular kesikli veya sürekli 

olarak çalışabilmektedir. Şekilleri yuvarlak veya dikdörtgen olabilir. 

 2.Tip: Malzemenin birimden geçişine destek olmak için kurutucunun 

gövdesinin titreşim ya da salınım yaptığı titreşimli akışkan yataklı 

kurutuculardır. Şekilleri dikdörtgene çok benzer. 

 3.Tip: Saptırılan hava akışındaki malzemeyi kaldıran katı bir tava-

kaldırma birimi üzerinde sapan tüpler aracılığı ile üsten gelen malzemeyi 

akışkanlaştıran akışkan yataklı kurutucu tipidir. 

 

Akışkan yataklı kurutucular, kurutma işlemini yapabilmek için gerekli enerjiyi 

doğrudan, doğrudan olmayan veya kombine ( doğrudan ve doğrudan olmayan karışımı) bir 

ısı kaynağı kullanabilir. Hızlı ve üniform ısı transferi, kurutma kontrolü, hareketli parçaların 

bulunmaması, statik yataklara göre daha yüksek gaz giriş sıcaklıkları, minimum hava / katı 

oranı ve taban alanı küçüklüğü açısından avantajlıdır. Otomatik yükleme ve boşaltmanın 

mümkün olduğu bu sistemin en önemli avantajı kurutma işleminin kısa sürede 

tamamlanmasıdır. Güç gereksinimi diğer kurutuculara göre daha azdır. 

 

1.3. Kurutucu Ortamı 
 

1.3.1. Fan 
 

Fanlar, hava ve benzeri gazları basınçlandırarak belirli bir akış yolu içinde hareket 

etmesini (bir yerden başka bir yere nakil) sağlayan türbo makinelerdir. İyi bir fan istenilen 

performansı yerine getirirken az enerji tüketen (yüksek verimli), mümkün olduğunca az 

gürültülü ve mümkünse az maliyetli olan fandır. Fanların tahrik sistemlerinde genellikle 
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elektrik motorları kullanılmaktadır. Fanlar sanayi ve endüstride önemli oranda elektrik 

tüketen cihazlardır. 

 

 Fanlar değişik biçimde sınıflandırılmaktadır. Genel olarak eksenel ve santrifüj 

fanlar olmak üzere iki grupta incelenebilir. 

 

 Eksenel Fanlar (Kanal Tipi, Aksiyal veya In Line): Eksenel fanlar karayolu, 

metro vb. tünellerinde havalandırma ve duman kontrol fanları şeklinde (ayrıca 

jet fanlar), soğutma kulelerinde ve soğutma grubu kondenserlerinde kullanılır. 

 

 Santrifüj Fanlar (Merkezkaç veya Radyal) :Bu fanlar çimento, petrokimya, 

ağaç, kâğıt, cam, maden gibi çok değişik sektörde kullanılmaktadır. Motor 

güçleri 1 kW ile MW’lar seviyesinde olabilmektedir. Bu fanlar havayı mil 

ekseninde emip radyal yönde basınçlandırarak çıkış ağzına gönderen fanlardır. 

Bu işlem fan çarkının dönmesi sonucu ortaya çıkan santrifüj hızlar ve kuvvetler 

yardımı ile olmaktadır. Endüstride genellikle bu fanlar kullanılmaktadır. 

 

Hava, santrifüj fan pervanesinin bir yada her iki tarafından emilir ve fan miline 

dik bir açı ile basılır. Santrifüj fan çarkı genellikle salyangoz (scrool) veya fan 

gövdesi adı verilen bir muhafaza ile çevrelenmiştir. Çarktan basılan hava 

salyangozun çıkış ağzından geçerek dışarı atılır (Şekil 1.20).  

 

Santrifüj fanlar kanat tasarımına göre sınıflandırılır. Hava şartlandırılmasında en 

fazla kullanılan santrifüj fanlar radyal tip (eğimsiz), öne eğik (eğimli) kanatlı, 

geriye eğik (eğimli) kanatlı ve uçak kanatlıdır(Airfol) (Şekil 1.21). 

 

Şekil 1.21: Santrifüj fanın yapısı 
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Şekil 1.22: Santrifüj fanın çeşitleri 

Kompartıman kurutucularda havanın dolaşımı için sirkülasyon fanı bulunmaktadır. 

Kabinli ve bölmeli kurutucularda ayrıca egzoz fanı bulunur. Egzoz fanı pervane ucu hızı, 

ileri eğimli pervanelerde 25 m/s, radyal uçlu pervanelerde 35 m/s ve geriye eğimli 

pervanelerde 38 m/s değerinde olmalıdır. Bu hızlar fanda yüksek statik basınçlar oluşturur. 

 

Tünel kurutucular, sürekli veya yarı-sürekli çalışan yeniden tasarlanmış bölmeli 

kurutuculardır. Isıtılmış hava veya yanma gazları fanlar yardımı ile dolaştırılır. Türbin 

kurutucular, ortasında türbin tipi çok katlı fanlar bulunan, bu fanların etrafında üst üste 

sıralanmış dairesel rafları taşıyan dikey silindir şeklindedir. 

 

 Akışkan yataklı sistemin elemanlarında üç tane fan bulunur.  

 

 Fan 1: Isı Jeneratöründe ısınıp, kurutma yapan akışkan yatak havası fanı 

 Fan 2: Soğutma havası fanı 

 Fan 3: Torbalı Filtre emiş ve egzoz fanı 

 

Püskürtmeli kurutucular, sistemdeki yoğun nemli havayı ekstrakt etmek için 

indüklemeli/çekmeli fanlar kullanmaktadır. Bazı durumlarda havayı süpürmek gibi 

kurutucuda özel işlemleri gerçekleştirmek için özel fanlar bulunmaktadır. 

 

1.3.2. Isıtıcı 
 

Endüstriyel kurutucuların çoğunda ısıtma işlemleri için ısıtıcılar kullanılmaktadır. 

Kompartıman tipi kurutucularda havanın ısıtılması için cihaz içerisinde ısıtıcılar 

bulunmaktadır. Hava raflar üzerinden geçmeden ısıtılması gerekmektedir. Doğrudan döner 

ardışık kurutucular da hava ısıtıcı ünitesi bulunur. Türbin Kurutucularda ise rafların etrafında 

hava ısıtıcıları yer almıştır. Akışkan yataklı sistemin elemanlarından biride ısıtıcı ünitesidir.  
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1.4. Kurutucu Çalışma Şartları 
 

Kurutma amaçlı temin edilen ıslak maddenin ve kuru hâlin fiziksel durumu en başta 

ele alınması gereken bir özelliktir. Sıvı, katı, kristal, taneli yapı veya levha yapıda bulunma 

gibi özellikler kurutucu seçimini etkilemektedir. 

 

 Kurutucuların seçiminde ele alınması gereken önemli faktörler: 

 

 Temin edilen malzemenin özellikleri 

 

o Islak durumdayken fiziksel özellikleri 

o Kuru durumdayken fiziksel özellikleri 

o Korozyon ( aşınma )  etkisi 

o Tutuşabilirlik 

o Zehirlilik 

o Parça büyüklüğü 

o Aşındırıcılık 

 

 Malzemenin kuruma karakteristikleri 

 

o Nemin tipi (bağlı nem, bağsız nem veya her ikisi) 

o Başlangıç nem miktarı 

o Son nem miktarı (en çok) 

o İzin verilen kurutma sıcaklığı 

o Farklı kurutucular için muhtemel kuruma zamanı 

 

 Malzemenin kurutucuya ve kurutucudan akışı 

 

o Birim zamanda kütlesel debiler (kütlesel debi; bir maddenin geçtiği 

belirli bir yüzeyden birim zamana geçen kütle miktarıdır. SI'daki 

birimi, kg/ sn’dir.) 

o Sürekli veya kesikli işlem 

o Kurutma öncesi işlemler 

o Kurutma sonrası işlemler 

 

 Ürün kalitesi 

 

o Büzülme 

o Bulaşma 

o Son nem miktarının kararlı dağılışı 

o Ürünün bileşimi 

o Aşırı kuruma 

o Ürün sıcaklığı 

o Yığın yoğunluğu 

o Alt kısmın durumu 
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 Geri kazanım problemleri 

 

o Toz geri kazanımı 

o Çözücü geri kazanımı 

 

 Öngörülen yerleşim yerinde mevcut olanaklar 

 

o Hacim 

o Havanın sıcaklık nem ve temizliği 

o Mevcut yakıtlar 

o Mevcut elektrik gücü 

o İzin verilen gürültü, titreşim, toz veya ısı kaybı 

o Islak ürün beslemenin tipi 

o Çıkan egzoz gazları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Size verilen kimyasal prosesteki kimyasal kurutucuda kurutucu ortamını hazırlayarak 

kurutucuyu ayarlayınız. 

 

Araç ve gereçler: Kurutucu ve donanımları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kurutucuyu sökünüz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçleri 

hazırlayınız. 

 Kurutucu ortamını (tuzu) çıkarınız. 
 Kurutma sonunda mutlaka atık maddeyi 

iyice temizlemeyi unutmayınız. 

 Yeni kurutucu ortamını doldurunuz. 
 Kurutucunun kurutma için uygun olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Kurutucuyu monte ediniz. 
 Montajın tam olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kurutucuyu söktünüz mü?   

2. Kurutucu ortamını (tuzu) çıkardınız mı?   

3. Yeni kurutucu ortamını doldurdunuz mu?   

4. Kurutucuyu monte 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 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kurutma işlemi katı bir maddeden ısıl yöntemlerle su veya uçucu diğer 

maddelerin giderilmesi işlemleri olarak tanımlanır. 

2. (   ) Isı ve mekanik ayırma işlemlerinin her ikisi de kuruma hızının çözümlenmesinde 

etken kullanılan faktörlerdir.  

3. (   ) Kimyasal proseslerde ve diğer proseslerde maddelerden nemin uzaklaştırılması 

için kullanılan cihazlara kristalizatör denilmektedir. 

4. (   ) Taşınım ile kurutmanın temel prensibi ürünün, buhar veya kızgın yağ ile ısıtılmış 

silindir veya levhalarla teması sağlanarak ürün bünyesindeki suyun buharlaşması ile 

kurutma gerçekleşmektedir. 

5. (   ) Tepsili Kompartıman Kurutucularda hava raflar üzerinden geçer. 

6. (   ) Vakum kompartıman kurutucularda atmosfer basıncı altında sahip olduğu 

sıcaklıkta bozulma imkânı olan maddeler için (ilaç hammaddeleri) kullanılmaktadır. 

7. (   ) Tünel kurutucularda eğer vagonlar ile sıcak hava aynı yönde hareket ederse bu tip 

tünellere "Zıt Akış Tüneli" denilmektedir. 

8. (   ) Döner kurutucular, genellikle toz, granül, kolay ufalamayan topaklar ve büyük 

katı maddeleri kurutmada kullanılan sürekli işleyen cihazlardır. 

9. (   ) Döner kurutucularda Tambur normalde 15 ile 25°’lik bir açıda beslemeden 

boşalmaya eğimlidir. 

10. (   ) Döner Buhar Fırınlı Kurutucular (RTF) içinden çelik bir tambur geçen fırından 

oluşur. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kurutucuyu çalıştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere giderek kutucunun nasıl 

hazırlandığını araştırınız. 

 

2. KURUTUCU ÇALIŞTIRMA 
 

Kimyasal proseslerde kurutucu hazırlama işlemleri, kurutma öncesi kurutucunun 

mekanik, elektrik ve enstrümantasyon kontrolünün yapılması ile ürün besleme ünitesin 

hazırlanması olarak sıralanabilir. 

 

2.1. Çevre Donanımı Kontrolü 
 

2.1.1. Mekanik 
 

Kurutma işlemlerinde kullanılan kurutucuların bazıları hareketsiz bazıları ise hareketli 

parçalara sahiptir. Bu nedenle kurutucuların bu parçalarının periyodik olarak bakımlarının 

yapılaması gerekmektedir.  

 

Kurutma öncesinde de kullanılan kurutucu tipine göre besleme üniteleri, fanlar, 

ısıtıcılar, tepsiler, taşıyıcılar, vagonlar, silindirler, dişliler, raflar, filtreler vb. kurutucu 

ekipmanlarının uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Uygun olmayan 

ekipmanların onarımı ve değiştirilmesi yektin kişiler tarafından yapılmalıdır. 

 

2.1.2. Elektrik 
 

Elektrik panosu sistemde bulunan elektriksel ekipmanların kontrolünün sağlandığı 

kısımdır. Kurutucu elektrik donanımı ve bağlantıları mutlaka kurutma işlemi başlamadan 

önce kontrol edilmelidir.  

 

Ayrıca periyodik olarak kurutucu ve kurutucu ile bağlantılı diğer ekipmanların elektrik 

sistemlerinin bakımı yetkin personel tarafından yapılmalıdır.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.3. Enstrümantasyon 
 

Modern bir kurutucu tamamı ile otomatik çalışacak şekilde cihazlar ile donatılmıştır. 

Bu cihazlar sadece o anki durumu göstermekle kalmaz, aynı zamanda kurutma işlemini 

kontrol eder.  

 

Kurutma işlemlerinin pek çoğunda kurutmanın meydana geldiği termometre 

sıcaklığının kontrol edilmesi zorunludur. Hava sıcaklığı, bir termokupl (sıcaklık sensörü)   ve 

direnç termometre kullanılarak ölçülebilir.  

 

Direnç termometreler daha pahalı olmasına rağmen daha doğru sonuçlar verir. Direnç 

termometreleri doğrudan sıcaklık ölçümü için kullanılır. Havalandırma ve soğutmada, ısıtma 

sistemlerinde, fırınlarda ve proses mühendisliğinde sıkça kullanılmaktadır. Standartlaşmış 

referans değerleri sayesinde direnç termometreleri göstergeleri, kontrolörleri veya 

kaydedicileri kalibre etmeye gerek duyulmadan değişebilir. Direnç değerleri ve bunların izin 

verilen toleransları standart tablolarında belirtilir. 

 

Şekil 2.1: Direnç termometresi 

Direnç termometresi metal tellerin sıcaklık ile direncindeki değişimi ölçme ilkesine 

dayalı çalışır. Direnç sensorları platin telden yapılır ve bunun direnci özel sıcaklığın bir 

gösterimidir. DIN IEC 751 standardına göre 0° C'de bir Pt 100 direnci 100 Ω'dur. Daha 

yüksek sıcaklıklarda direnç daha yüksek olacaktır ve daha düşük sıcaklıklarda direnç düşük 

olacaktır. 

 

Katıların yüzey sıcaklığı kızılötesi pirometre kullanılarak ölçülebilir. Katıların iç 

sıcaklığının ölçümü zordur.  

 

Hava nemi ıslak termometre ve kuru termometre kullanılarak ölçülebilir. Dirençli 

emici madde içeren direnç sensorları nem içeriği ile değişir. Dielektrik (yalıtkan)  olan 

paralel plakalı kondansatörden oluşan geri emilim kapasitif sensorlarda neme duyarlıdır. 

Kullanılan malzeme genellikle lityum klorür ile katkılı alüminyum oksittir. 

 



 

 

 

41 

2.2. Ürün Besleme 
 

Besleyici seçimi sürekli malzeme akışı için çok önemlidir. Uygun olmayan şekilde 

tasarlanan bir besleyici seçimi kurutma işlemlerine zarar verebilir. Besleyici depo ile uyumlu 

şekilde çalışmalıdır.  

 

 Besleyici seçiminde uyulacak kriterler: 

 

 Malzeme akış özelliklerine uygun olmalıdır. 

 Depo çıkışının şekline uygun olmalıdır. 

 Çıkışın toplam kesit alanından tek biçimli olarak malzeme çekilmelidir. 

 Besleyiciye uygulanan düşey yükleri en aza indirilmelidir. 

 Boşaltma hızı doğru şekilde kontrol edilmelidir. 

 

 Büyük hacimli katı maddeleri işleme tabi tutmak için kullanılan çok sayıda 

besleyici tipi mevcuttur. Besleyiciler iki ana grupta incelenebilir. 

 

 Hacimsel besleyiciler: Hacimsel besleme, birçok katı besleme 

uygulaması için uygundur. Hacimsel besleyici tasarımında % 2- % 5 

arasında besleme doğruluğu elde edilebilir. Kurutma yapılan katı 

maddenin yoğunluğu değişirse, hacimsel besleme hatalı olur. Besleyici, 

yoğunluk değişimi fark edemeyebilir çünkü birim zaman başına belirli bir 

hacmi boşaltır. Hacimsel tipli besleyicilere vidalar, kayışlar, döner 

vanalar, delikli ve titreşim tipli besleyiciler örnek verilebilir. 

 

Resim 2.1: Hacimsel besleyici 

 Yer çekimsel besleyiciler: Bu tip besleyici, istenen boşaltma hızını ya da 

yığın ağırlığını elde etmek için malzeme ağırlığının ölçümünü esas alır. 

Bu besleyiciler şu durumlarda kullanılabilir: 
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o % 5’ten düşük doğruluk gerekli olduğunda  

o Malzemenin yoğunluğu değiştiğinde  

o Belirli bir proses için kullanılan malzemenin ağırlığı değiştiğinde 

 

Malzemenin ağırlığını ölçen bir besleyicinin dezavantajı hacimsel cihazlardan pahalı 

olmasıdır.  

 

Yerçekimsel besleme için iki yöntem vardır. 

 

 Sürekli sistem, lbs/saat ya da kg/saat gibi ağırlık/ birim zamanı kontrol eden 

yöntem 

 Kesikli sistem, karıştırıcıya giden 50 lbs’lik ( 22,68 kg) malzeme gibi malzeme 

ağırlığını basit bir şekilde kontrol eden yöntem 

 

Yerçekimsel besleyicilere, ağırlık kuşakları, ağırlıkta kayıplı sistemler ve ağırlıkta 

kazançlı sistemler örnek verilebilir. 

 

2.3. Kurutucu ve Kurutma Kontrolü 
 

2.3.1.Psikrometrik Diyagram 
 

Psikrometrik diyagram nemli havanın özelliklerini gösteren bir diyagramdır. Bu 

diyagramda nemli havanın kuru termometre sıcaklığı, yaş termometre sıcaklığı, bağıl nemi, 

özgül nemi, entalpisi ve yoğunluğundan herhangi ikisi biliniyorsa diğer tüm özellikleri 

bulunabilir. 

 

Kurutma işleminde rol oynayan en önemli etken, kurutulacak maddenin üzerinden 

geçen havanın (veya gazın) nem (buhar) taşıma yeteneğidir. Havanın buhar taşıma yeteneği 

kurutma hızını ve kurutma süresini belirler. Hava ısıtılınca buhar taşıma yeteneği de artar. 

 

Kurutma işlemleri uygulamalarında kurutma havasının sürekli dolaşımı ısıl verimliliği 

artırmaktadır. Optimum dolaştırılan hava kesrinin çözümlemesi için daha fazla dolaştırılan 

hava ile düşük ısı kaybı ve daha az dolaştırılan hava (taze hava çok) ile yüksek kuruma hızı 

arasında denge araştırılmalıdır.  

 

Geri çevrim oranı kurutma havasının nemliliğini etkilemektedir. Kurutucu içinde 

havanın nemliliğinin fiziksel olarak kurutulacak üründen alınacak nemi uzaklaştırabilmesi 

gerekmektedir.  

 

Kurutma işlemi tam olarak adyabatik soğuma hatları boyunca gerçekleşmeyecektir. 

Bunun nedeni bir kısım ısının malzemeye direkt ışınım veya metal tepsi veya 

konveyörlerden iletimle geçmesidir. 
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Suyun satürasyon ( doygunluk ) buhar basıncı sıcaklık derecesine bağlıdır. Eğer 

sıcaklık derecesi artırılırsa, satürasyon buhar basıncı artar. Bunun sonucu olarak bir hava 

örneğinin sıcaklık derecesi artırılırsa ve hiç su eklenmez veya alınmazsa oransal nem 

azalmalıdır. Benzer olarak, eğer sıcaklık derecesi azalırsa, oransal nem artar. Eğer sıcaklık 

derecesi yeterli miktarda azaltılırsa hava doygun hâle gelecektir ve sıcaklık derecesi daha 

fazla düşürülürse su kondanse olup ayrılacaktır. Herhangi bir bilinen mutlak nem ve 

basınçta, suyun yoğunlaşıp ayrıldığı sıcaklık derecesine çiğ oluşum noktası denir. 

 

Havanın buhar derişiminin ve buhar taşıma kapasitesinin saptanmasında psikrometrik 

grafik denilen diyagramdan yararlanılır. Normal ve yüksek sıcaklıklar için hazırlanmış 

psikrometrik diyagramlar kurutma işlemlerinin birçoğunun nem hesaplanması için yeterlidir. 

Birçok psikrometrik grafikler geliştirilmiştir. Psikrometrik grafik sabit basınçta, havanın 

sıcaklığı ve nemi arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Grafik 2.1). Grafiğin dikey ekseninde 

havanın mutlak nemi (kg su/kg kuru hava), yatay ekseninde ise havanın sıcaklığı (kuru hazne 

sıcaklığı) yer almaktadır. Aynı zamanda verilen bu grafikte satürasyon sıcaklık dereceleri 

veya çiğ oluşum noktaları, bunlara karşın olan mutlak nemler gösterilmiştir.  

 

Eğer bir havalı kurutucu için çıkış ve girişin oransal nemleri verilmişse bunlara karşın 

olan mutlak nemler grafikten okunabilir ve buna göre de 1 kg hava tarafından tutulan su 

miktarı hesaplanabilir. Kullanılan kurutma havasının maksimum nem alma kapasitesi 

havanın yaş termometre sıcaklığındaki doyma özgül nemi ile kurutma havası özgül nemi 

arasındaki fark kadardır (kg nem/ kg kuru hava). Gerçek nem alma miktarı ısı ve kütle 

transferi hızları ile çözümlenmekte olup, her zaman maksimum ulaşılabilecek nem alma 

(kurutma) hızından daha az değerlerdedir. 

 

Grafik 2.1: Psikrometrik grafik (basitleştirilmiş) 
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2.3.2. Nem Ölçümü 
 

Psikrometrik grafikte "adyabatik soğuma eğrisi" denilen bir takım eğriler bulunur. Bu 

eğriler; belirli bir oransal nemde bulunan hava ile denge hâlinde bulunan serbest su yüzeyi 

tarafından alınan sıcaklık derecesini verir ve grafikte buna karşın olan hava sıcaklığını verir. 

Eğer, serbest sıvı yüzeyinin üzerinden doymamış hava geçerse bir kısım sıvı buharlaşır ve 

yüzey sıcaklık derecesi azalır. Bundan sonra hava akımından yüzeye ısı aktarılır ve 

buharlaşma hızı ile ısı iletim hızı arasında bir denge oluşur. Yüzeyin denge sıcaklık 

derecesine ıslak termometre sıcaklık derecesi denir ve bu; hava sıcaklık derecesi ve nem 

miktarına bağlıdır. Pratik amaçlar için buna çok yakın sıcaklık derecesi hava akımı içinde 

tutulan ve haznesi ıslak fitil ile sarılmış termometre tarafından verilir. 

 

 Nemi ölçmek için diğer yöntemlerde kullanılabilir. Nem ölçen aletlere 

"higrometre" veya "psikrometre" denir. Bazı genel tipler şunlardır: 

 

 Çiğ oluşum noktası ölçücüler (dew point): Bunlar satürasyon veya çiğ 

oluşum noktası sıcaklık derecesini ölçer. Ayna gibi parlak (nikelajlı, 

kromajlı) bir yüzeyin belirli bir hızla soğutulması sonucu yüzeyle temasta 

olan hava filmi de soğur. Yüzeyle temasta olan havanın sıcaklığının 

azalması sonucu bağıl nemi gittikçe artar ve doymuşluğa ulaştığı sıcaklık 

derecesinde çiğ oluşur. Daha sonra bu sıcaklık derecesinde bağıl nemi 

bulmak için psikometrik grafikten yararlanılır. Örneğin; bir hava örneği 

20 C° de alınır, bir aynada 14 C° ye soğutulduğunda kondensasyonun ilk 

işaretleri görülürse; grafik havanın % 69 oransal nem içerdiğini gösterir. 

 

 Mekanik higrometreler (saçlı higrometre): Saç, kıl gibi biyolojik 

materyaller, polimer yapısında bazı sentetik lifler ve bazı bitkisel lifler 

havanın içerdiği neme göre az veya çok nem alıp hidrate (bir maddenin 

su molekülünü kimyasal olarak bağlı tutması hâli) olur. Bunun sonucunda 

saç, kıl veya lifin boyu uzar, nem azalınca kısalır. Kesin şekilde olmak 

üzere saç telinin boyunu ölçen aletler yapılmıştır ve buna göre de bu 

aletler nem miktarlarına göre bölümleştirilip ayarlanmıştır. 

 

 Elektriksel direnç higrometreler: Bazı materyaller etraftaki havanın 

oransal nemine göre yüzey elektrik rezistansında farklılık gösterir. Bu 

materyale örnekler alüminyum oksit, fenol-formaldehit polimerleri ve 

stiren polimerleridir. Nem çeken (higroskopik) bu maddelerin, filtre 

kâğıdı gibi gözenekli bir yüzeye tespit edilip, bunların elektriksel 

dirençlerinin ölçülmesinden yararlanılarak ticari higrometreler 

yapılmıştır. Bölümlendirme yoluyla direnç, nem olarak okunabilir. 

 

 Lityum klorür higrometreleri: Bunlarda lityum klorür çözeltisi vardır. 

Çözeltinin sıcaklık derecesi sabit tutulur. Şöyle ki; çözeltinin kısmi 

basıncı havadaki su buharının kısmi basıncına eşittir. Havanın nemini 

tayin etmek için lityum klorüre ait olan buhar basıncı –sıcaklık derecesi 

bağıntıları kullanılabilir. 
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 Kuru hazne - yaş (ıslak) hazne (dry bulb-wet bulb) yöntemi: Bilimsel 

olarak nem miktarı tayini için en uygun yöntem Yaş Hazne - Kuru Hazne 

yöntemidir. İki eşdeğer termometrenin birinin haznesine iki üç kat sargı 

bezi sarılıp, ıslatıldıktan sonra, her iki termometrenin üzerine hafif bir 

esinti yapacak şekilde hava gönderilince termometre 1 (kuru hazne), 

havanın sıcaklığını gösterir; termometre 2’de (yaş hazne) ise, ıslak hazne 

üzerindeki buharlaşma sonucu oluşan soğuma nedeniyle sıcaklık düşüşü 

gözlenir. Belirli kuru hazne sıcaklıklarında, kuru hazne - yaş hazne 

sıcaklık farkları alınarak hazırlanan özel tablolardan yararlanılarak o 

sıcaklıktaki havanın bağıl nemi hesaplanabilir. Bu iki termometre 

arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa bağıl nem o kadar düşük 

olacaktır. 

 

Yaş hazne sıcaklığı ile kuru hazne sıcaklığı arasındaki ilişkiden veya 

Psikrometrik grafikten yaralanarak havanın bağıl nemi ile mutlak nemi 

kolaylıkla bulunabilir. 

 

2.4. Kurutucunun Temizliği 
 

Her ürün değişiminde fırınlar sökülür ve içindeki petekler, kurutma için kullanılan 

tepsiler işletmenin tercih ettiği özel dezenfektanlarla yıkanır, durulanır ve kurulanır. Daha 

sonra teknik personel tarafından monte edilir ve yeni ürün için kullanıma hazırlanır. 

 

2.4.1. Kurutucu Ortamının Temizliği 
 

Kimyasal Yöntemde (Absorption Yöntemi) hava içerisindeki su buharı NaCl 

içerisinden geçerken kimyasal reaksiyona girerek havadan ayrılır ve bir çözelti şeklinde 

kurutucunun tabanında toplanır. Bu çözelti belirli zamanlarda dışarı alınır. Kurutma ajanının 

kurutma kapasitesi kullanıldığında, yeniden kurutma etkin duruma geçmesi için yenilenmesi 

gerekir. 

 

Fiziksel Yöntemde (Adsorption Yöntemi) adsorbent olarak silika jel (SiO2) (Resim 

2.2) ve alümina (Al2O3) kullanılır. Silika jel yüksek kapasiteli sentetik absorbanlardandır. 

Kuru ortam istenilen her noktada kullanılan rutubeti yüksek verimlilikle bünyesinde tutan 

malzemelerdir. Mikroskobik olarak incelendiğinde, mikro düzeyde gözeneklerden (por) ve 

kılcal bir ağ sisteminden oluşmaktadır. Bu özelliğine bağlı olarak yüksek yüzey alanına sahip 

granül/boncuk formundaki inert malzemelerdir. Fiziksel adsorbsiyon yöntemi ile rutubeti ve 

por yapısından girebilecek molekül çapına sahip gaz moleküllerini kendine çeker ve mikro 

gözeneklerde yoğunlaştırarak tutar. Silika jel’in 1 gramının çevresel yüzeyi 200- 700 m
2
 

arasında değişir. Hava, silisyum dioksitten (Silika jel) oluşan bir madde içerisinden 

geçirilerek su buharı tutulur. Silika jel’in su buharı adsorption kapasitesi ise kendi ağırlığının 

% 40’ı kadardır.  

 

Zamanla silika jeller birbirine çarparak ufalanır. Parçaların sisteme gitmemesi için 

çıkış tarafında partikül filtresi kullanılmalıdır. Üreticinin önerisine göre Yağ ve diğer 

pislikler nedeniyle kirlenen, aşınan silika jel maddesi 1-2 yılda bir değiştirilmelidir. 
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Resim 2.2: Silika jel 

2.4.2. Suyun Giderilmesi 
 

Soğutarak kurutma işleminde havanın elde edilmesi aşamasında, çift veya daha fazla 

kademe uygulanan kompresörlerde kademeler arasında soğutma başlar. Bu sırada nem 

yoğuşur. Hava tankına giden havanın içerisindeki su, tankın alt kısmında birikir. Hava 

tankının suyu alınarak sisteme bir miktar suyun gitmesi engellenir. 

 

Soğutarak kurutma işleminde suyun alınması hava tankında hava yokken başlanır. 

Kompresör çalıştırılır. Hava tankının içindeki basıncın 1,5-2,0 atmosfere gelmesi beklenir. 

Kompresörün çalışması durdurulur. Su boşaltma tapası açılarak hava bitinceye kadar su 

boşaltılır. Bu işlemden sonra tapa kapatılarak kompresör çalıştırılır. Su alma işleminden 

sonra hava çiğlenme noktasına kadar soğutularak havadan alınan nem bir su tutucu kapta 

biriktirilir. Bu kap, hava tankı, filtre, soğutucu bölümün altında olabilir. 

 

Soğutucuya giren havanın, önce ön soğutması yapılır. Bir ölçüde soğutulan hava 

soğutma bölümünde çiğlenme noktasının altına kadar soğutulur. Soğutucuya giriş yapan 

havanın sıcaklığı ile çiğlenme noktası sıcaklığı arasındaki fark ne kadar fazla olursa nem o 

ölçüde yoğuşacaktır. 

 

Su alma işlemi sırasında, hava basıncına dikkat edilir. Pnömatik sistem çalışırken su 

alma işlemi yapılması zorunlu ise emniyet tedbirleri alınmalıdır. 

 

Şamandıralı Valf ( Otomatik Su Boşaltıcısı) tüm hava kurutma sistemlerinin alt 

kısmına yerleştirilmiştir. Bir şamandıra ve onun kumanda ettiği valfden oluşur. Valf katı 

maddelerin kendisine zarar vermemesi için tortu kabının biraz üst tarafına yerleştirilmiştir. 

 

Kabın içindeki su, yağ ve katı atık seviyesi yükselince şamandıra valfi açarak atık 

dışarıya boşaltılır. 

 



 

 

 

47 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Size verilen kimyasal prosesteki fiziksel kurutucuyu çalıştırınız.  

 

Araç ve gereçler: Kurutucu ve donanımları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Kurutucuyu çalıştırmak için: 

 Kurutucunun çevre donanımını kontrol 

ediniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Ürünü besleyiniz.  Ürün beslerken dikkat ediniz.  

 Kurutucuyu çalıştırınız. 
 Kurutucu çalıştırma ile ilgili hususlara 

dikkat ediniz. 

Fiziksel kurutucuyu temizlemek için: 

 Kurutucuyu sökünüz.  Araç ve gereçlerinizi hazırlayınız.  

 Kurutucu ortamını (silika jel) çıkarınız. 
 Silika jeli dikkatli çıkararak uygun bir 

atık kutusuna boşaltınız. 

 Kurutucu ortamını değiştiriniz. 
 Yeni kurutucu ortamı dikkatlice ilave 

ediniz. Ağız ile temastan kaçınınız. 

 Kurutucuyu monte ediniz. 
 Kurutucuyu söküldüğü gibi monte 

etmeyi unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Fiziksel kurutucuyu çalıştırmak için: 

1. Kurutucunun çevre donanımını kontrol ettiniz mi?   

2. Ürünü beslediniz mi?   

3. Kurutucuyu çalıştırdınız mı?   

Fiziksel kurutucuyu temizlemek için: 

4.  Kurutucuyu söktünüz mü?   

5. Kurutucu ortamını (silika jel) çıkardınız mı?   

6. Kurutucu ortamını değiştirdiniz mi?   

7. Kurutucuyu monte 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 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Kurutma işlemlerinin hava sıcaklığı, bir termokupl ve bir direnç termometre 

kullanılarak ölçülebilir.  

2. (   ) Direnç termometresi metal tellerin basınç ile direncindeki değişimi ölçme ilkesine 

dayalı çalışır. 

3. (   ) Katıların yüzey sıcaklığı kızılötesi pirometre kullanılarak ölçülebilir. 

4. (   ) Hacimsel besleme, birçok katı besleme uygulaması için uygundur. Hacimsel 

besleyici tasarımında % 8- % 15 arasında besleme doğruluğu elde edilebilir. 

5. (   ) Havanın buhar derişiminin ve buhar taşıma yeteneğinin (kapasitesinin) 

saptanmasında psikrometrik grafik denilen diyagramdan yararlanılır. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Taşınım ile Kurutma ürünün, buhar veya kızgın yağ ile ısıtılmış silindir veya 

levhalarla teması sağlanarak ürün bünyesindeki suyun buharlaşması ile kurutma 

gerçekleşmektedir. 

2. (   ) Tepsili Kompartıman Kurutucular dikdörtgen şeklinde bir odadan ibaret olup, 

odanın duvarları ısı yalıtım maddesi ile kaplanmıştır. 

3. (   ) Tünel Kurutucularda raflarla tünelin iç yüzeyleri arasındaki boşluğun 15 cm’ den 

fazla olmamasına dikkat etmek gerekir. 

4. (   ) Döner kurutucular, genellikle toz, granül, kolay ufalamayan topaklar ve büyük 

katı maddeleri kurutmada kullanılan sürekli işleyen cihazlardır. 

5. (   ) Döner Buhar Tüplü Kurutucular polietilen, tereftalik asit, poliasetal, polikarbonat, 

vb dâhil olmak üzere, birçok reçinenin kurutulmasında sıklıkla kullanılmaktadır. 

6. (   ) Türbin kurutucular, standart döner kurutucudan daha az yer kaplaması ve daha az 

enerjiye ihtiyaç gereksinimi nedeni ile kırılgan olmayan maddeler için uygun bir 

kurutucudur. 

7. (   ) Kimyasal kurutucularda kurutulmak istenen hava, kurutucu madde (Tuz -NaCl, 

tebeşir tozu, vb.) içinden geçirilir. 

8. (   ) Püskürtmeli kurutucularda; ürünün atomize edilmesiyle son derece geniş bir 

yüzey kazandırılarak, soğuk hava içerisinde çok hızlı bir kuruma sağlanmaktadır. 

9. (   )  Eksenel Fanlar çimento, petrokimya, ağaç, kağıt, cam, maden gibi çok değişik 

sektörde kullanılmaktadır.  

10. (   ) Fiziksel yöntemde adsorbent olarak SiO2 ve Al2O3 kullanılır. 

 

 

 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 
 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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