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BACALI TĠP ÇAMAġIR KURUTMA MAKĠNASINDA KÜTLE GEÇĠġĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ VE SPESĠFĠK ENERJĠ TÜKETĠMĠNĠN AZALTILMASI 

ÖZET 

Teknoloji öncesi 1800 yıllardan günümüze kadar insanlar çamaşırlarını kurutmak 

için en basit yol olarak güneş enerjisi kullanmışlardır. Havaların açık olduğu 

günlerde çamaşırlarının dış ortamda kurumasını sağlanırken, yağmurlu ve soğuk 

havalarda ise kapalı yerlerde çamaşırları asarak kurutulurdu. Günümüzde de halen bu 

basit ancak uğraştırıcı yöntem kullanılmaya devam etmektedir. 

Tamburlu kurutucunun ilk versiyonu Fransa’da 1800 yılında M. Pochon tarafından 

tasarlanmıştır. Körük olarak adlandırılan bu ilk tasarım üzerinde delikler bulununan 

dairesel bir tambur, ateş üzerinde el ile döndürülmekte ve içerisinde bulunan ıslak 

çamaşırın kurutulması sağlanmaktaydı. Ancak bu durumda da çamaşır yavaş yavaş 

kurumakta, aşırı ısınmakta ve bazen de yanarak is kokmasına neden olmaktaydı.  

1940’lı yıllarda endüstriyel tasarımcı Brooks Stevens tarafından ilk elektrikli 

kurutucu geliştirildi. Bu modern çamaşır kurutma makinalarında elektrikli bir ısıtıcı 

üzerinden geçirilerek ısıtılan sıcak hava tambur içerisinde bulunan ıslak çamaşırların 

üzerinden geçirilmekte ve çamaşırın nemi alınarak kuruması sağlanmaktadır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte ilk kurutucu modelleri olan bacalı ve kondenserli 

tiplerinin üzerine daha az enerji harcayan ısı pompalı modeller geliştirilmiştir. Isı 

pompalı modeller daha az enerji tüketmesine rağmen yüksek fiyatından ötürü çok 

fazla rağbet görmemektedir. Bundan dolayı ucuz modeller olan bacalı ve kondenserli 

kurutucuların enerji seviyelerini düşürmek için üretici firmaların yoğun çalışmaları 

devam etmektedir. Piyasada bulunan en düşük enerji (A enerji seviyesi) seviyeli 

kurutucu ısı pompalı olup B enerji seviyeli kondenserli kurutucular ile C enerji 

seviyeli bacalı kurutucular da bulunmaktadır. Enerji seviyesinin iyileşmesi ile fiyat 

artışı da beraberinde gelmektedir. 

Bu çalışmada, bacalı tip çamaşır kurutma makinasında spesifik enerji tüketiminin 

azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak kurutma makinası 

içerisinde gerçekleşen kütle geçişi mekanizması incelenmiştir. Deneysel çalışmalar 

ile kurutma makinasındaki enerji tüketimi ve enerji dengesi irdelenmiş ve ideal kütle 

geçişini sağlayacak sıcaklık ve hava debisi tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Deneysel çalışmalarda ölçülen sıcaklık, bağıl nem, elektriksel güç ve hava debisi 

ölçümleri ile çamaşırdan havaya doğru olan su buharı geçişi ile su toplama hızı elde 

edilmiştir. Ardından teorik olarak da literatür çalışmalarından elde edilen bilgiler 

ışığında su toplama hızı elde edilmeye çalışılmıştır. Kütle geçiş katsayısı deneysel ve 

teorik olarak karşılaştırılarak etkin parametreler sıcaklık ve hava debisi ile değişimi 

araştırılmıştır. 
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Farklı güçlerde elektrikli ısıtıcılar kullanılarak farklı sıcaklıklar elde edilmiştir. Yine 

baca çıkışı bölgesine konulan bir damper vasıtası ile hava debisinin azaltılıp 

arttırılması sağlanmıştır. farklı debilerde ve farklı ısıtıcı güçleri ile ideal sıcaklık ve 

debinin elde edilmesine çalışılmıştır. 

Son olarak elde edilen veriler ile uygun ısıtıcı ve motor profili elde edilmiş, 

kullanılan damper ile de çevrim boyunca istenilen  hava debisininin de ayarlanması 

sağlanmıştır. Motor gücünün azalmasını sağlamak için tamburun dönmesini 

kolaylaştıran tekerler kullanılmıştır. Ayrıca yine motor gücü de daha düşük bir 

kapasitör kullanılarak azaltılmıştır. Yüksek ısıtıcı gücü ile kurutma süresi azlatılarak 

harcanan motor enerjisi düşürülmüşür. Yapılan bu değişiklikler ile spesifik enerji 

tüketiminde iyileştirme sağlanmıştır. 
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MASS TRANSFER IN THE AIR VENTED TUMBLE DRYER AND 

REDUCTION OF THE SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION 

SUMMARY 

Before the technological history since 1800, people was used to dry their clothes 

under the sun. Clear days the clothes were dried outside, however rainy and cold 

days they were dried inside.  In the present day this simple but trying method has 

been still going to use. 

First version of the clothes dryer was designed by M. Pochon in France in 1800. This 

first design is named as ventilator has a lot of hole on its. It was turned by hand on 

the fire and so the wet clothes in ventilator could be dried. But in this case the clothes 

were dried slowly, sometimes it was superheated. Besides it burned and smelt fume. 

In 1940’s industrial designer Brooks Stevens has improved first electrical dryer. In 

this type dryers, air which is heated by a heater is directed to the tumble. Heated air 

removes the moisture on the clothes in tumble and provides the clothes to be dried. 

By developing technology, new type clothes dryer as heat pump was improved after 

old types air-vented and condenser dryers. Heat pump dryer consumes low energy 

but has a high price, so it is not in big demand. Thefore there are variant workings 

which are going on by manufacturers for low energy air-vented and condenser 

clothes dryer. Heat pump dryer is A class, condenser dryer is B class and air-vented 

dryer is C class. When the energy class improves, the price of dryer increases. 

In this thesis, some studies were achieved to descrease specific energy consumption 

in vented type clothes dryer. Fistly the mass transfer mechanism in dryer was 

examined. Energy consumption and energy balance were investigated by 

experimental studies and, temperature and mass air flow for ideal mass transfer was 

tried to determine. 

In experimental studies temperature, relative humudity, power and mass air flow 

were measured. Then evaporation rate was achieved. Mass transfer coefficient was 

calculated by teorical and experimental and, compared each other. After that active 

parameters sucs as temperature and mass flow on mass transfer coefficent was 

studied. The electrical heaters at different power were used to get variant 

temperatures in tests. With a dumper located at pipe out, mass flow rate was reduced 

and increased. Different mass flow and heater power were tested in thesis. 

Finally, datum  that got from test, suitbale heater profil and motor action profil was 

determined. Two wheels were mounted on bearing and with low friction, motor 

power was reduced. Low value capasitor was used to reduce motor power also. High 

power heater was used to decrease drying period. After this modifications spesific 

energy consumption is improved. 
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1.  GĠRĠġ 

Günümüzde çoğu evde insanlar yıkanan çamaşırları kurutmak için balkona veya evin 

içine asarak güneş enerjisi ile kurumasını sağlamaktadırlar. Bu yöntem yoğun olarak 

kullanılmakla beraber yöntemin bazı zorlukları da mevcuttur. Kışın giysilerin 

kurutulması çok zor olduğu gibi, yağmurlu ve nemli iklime sahip bölgelerde dış 

ortamda veya ev içinde giysilerin kurutulması oldukça zaman almaktadır. Ayrıca bu 

kurutma yöntemleri hem ev içi kullanımını zorlaştırmakta, balkon ve pencerelerde 

asılan giysiler görsel olarak da zevksizlik meydana getirmektedir. Günümüzde çoğu 

sitelerde balkona ve pencerelere çamaşır asmak da yasaklanmış durumdadır. Oluşan 

bu durum insanları tek alternatif olan tamburlu çamaşır kurutma makinalarını 

kullanmaya yönlendirmektedir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte tüm dünyada tamburlu çamaşır kurutma makinası 

kullanımı git gide artış göstermektedir. 1970’li yıllardan 1990’lı yıllarada kadar 

ABD’de kullanılan çamaşır kurutma makinası sayısı 2 katına çıkmıştır [1]. Yine 

ABD’de evlerde harcanan elektriğin yaklaşık %9’unu çamaşır kurutma makinası 

oluşturmaktadır [2]. Avrupa’da yılda 4 milyon kurutma makinası satılmaktadır ve 

harcanan enerji göz ardı edilemeyecek seviyedir [3]. Çamaşır kurutma makinasının 

harcadığı elektrik enerjisi düşünülünce genel görüş enerji tüketiminin çok fazla 

olduğudur. Durum böyle olunca insanlar kurutma makinası satın almak isterken diğer 

taraftan getireceği maliyeti de düşünmektedirler. Enerji kaynaklarının azaldığı ve 

alternatif enerji kaynaklarının arandığı 2000’li yıllarda enerji tüketiminin azaltılması 

insanoğlunun en önemli görevi haline gelmiştir. 

Enerji tüketimi göz önüne alınınca kurutma makinası tiplerine göre farklı enerji 

seviyelerinde modeller mevcuttur. Diğer tiplere göre pahalı olmakla birlikte ısı 

pompalı kurutma makinaları A enerji seviyesinin -%40 seviyelerine kadar 

düşmüştür. Diğer taraftan kondenserli tiplerde ise en iyi B enerji seviyesinde ürünler 

piyasada yer almaktadır. Bir diğer model olan bacalı tip kurutma makinasında ise C 

enerji seviyesi en üst noktadır. Bacalı tip kurutma makinası içlerinde en ucuzu 

olmakla birlikte enerji seviyesi hala C sınıfıdır.  
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Bu çerçevede kurutma makinalarında enerji tüketiminin olabildiğince azaltılması ve 

ürün fiyatının müşterinin satın alabileceği seviyelerde tutulması  için çalışmalar 

devam etmektedir. Hem fiyatta uygun hem de enerji seviyesi düşük kurutma 

makinaları globalleşen dünyada beyaz eşya üreticileri tarafından hedeflenen en 

önemli amaçtır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu tez kapsamında bacalı tip çamaşır kurutma makinasında kütle geçişi 

incelenmiştir. Tekstilden kurutma havasına olan kütle geçişinde sıcaklığın ve debinin 

etkisinin ayrı ayrı belirlenip uygun ısıtıcı profili ve debi ayarının yapılması, enerji 

tüketimini azaltacak yapılsal iyileştirmeler ile sonuç olarak spesifik enerji 

tüketiminde iyileştirme amaçlanmıştır. 

1.2 Tez Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar 

Tez kapsamında hazırlanan deney düzeneği ve çalışmalarda, kurutucu içerisinde yer 

alan tekstil üzerinden havaya geçen su buharının hangi parametrelerden etkilendiği 

araştırılmış ve elde edilen deneysel veriler ve teorik çalışmalar ile enerji 

performansını arttıracak yenilikler öne çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde psikometrinin temelleri ve ısı-kütle geçişi 

mekanizmasının temelleri anlatılmıştır. Farklı modellerdeki çamaşır kurutma 

makinalarından bahsedilmiş ve kurutucu içinde yer alan tekstildeki kütle geçiş yapısı 

belirtilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ısı ve kütle geçişi ve kurutma mekanizması, 

kurutucudaki tekstil kurutması, kurutucu performansı üzerine literatür araştırmaları 

ve bacalı model kurutuculara yönelik patent araştırmaları sunulmuştur. 

Dördüncü bölümde hazırlanan deney düzeneği ve çalışmalarda kullanılan ölçüm 

cihazları ve ekipmanlar tanıtılmıştır. Hazırlanan deney düzeneğinde ısıtıcı girişi, 

ısıtıcı çıkışı, tambur girişi, filtre bölgesi ve baca çıkışı bölgelerine termoelemanlar 

yerleştirilmiştir ve çalışma anı boyunca sıcaklıkların ölçümü yapılmıştır. Isıtıcı girişi 

ve baca çıkışına yerleştirilen nem sensörleri ile kurutma havasının bağıl nemi 

ölçülmüş ve nem toplama hızı hesaplanmaya çalışılmıştır. Testler sırasında güç 

ölçümleri de gerçekleştirilerek enerji seviyesindeki değişimler belirlenmiştir. 
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Beşinci bölümde ise deneysel çalışmalar sırasında kullanılan teorik hesaplamalar ile 

kütle transferinde kullanılan formüller ve kabuller belirtilmiştir. Son olarak spesifik 

enerji tüketimi için kullanılan formüller de sunulmuştur. 

Altıncı bölümde tez kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ayrıntılı olarak 

sunulmuştur ve deney sonuçlarına yer verilmiştir. 

Yedinci bölümde ise yapılan deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar 

yorumlanmıştır. Sonuçlardan yola çıkarak gelecekte yapılabilecek yeni çalışmalar 

için önerilerde bulunulmuştur. 
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2.  TEKSTĠL KURUTMA MEKANĠZMASI VE KURUTUCU HAKKINDA 

GENEL BĠLGĠLER 

2.1 Nem Almanın Temelleri 

Hava azot, oksijen ve küçük miktarlarda başka gazlardan oluşan bir karışımdır. 

Atmosferdeki hava bir miktar su buharı (veya nem) içerir, bu nedenle atmosferik 

hava diye adlandırılır. İçinde su buharı bulunmayan hava ise kuru hava diye nitelenir. 

Kuru hava içindeki su buharı tamamen alınmış atmosferik havadır. Hacimsel olarak 

%78,084 azot, %20,9476 oksijen, %0,934 argon, %0,0314 karbondioksit, %0,001818 

neon, %0,000524 helyum, %0,0002 metan, %0 ila 0,0001 kükürt dioksit, %0,0005 

hidrojen ve toplam %0,0002 kripton,ksenon ve ozon gazlarından oluştuğu kabul 

edilir.  Hassas ölçümler için kuru hava karışımının izafi olarak sabit olduğu 

gösterilmiştir. Havayı su buharıyla kuru havanın bir karışımı olarak ele almak 

çözümlemeyi kolaylaştırır, çünkü kuru havanın bileşimi sabit kalırken, su buharının 

miktarı denizlerden, göllerden, duşlardan hatta insan vücudundan olan buharlaşma ve 

yoğuşma sonucu değişir [4]. 

Nem alma uygulamalarında havanın sıcaklığı 5°C’den 120°C’ye kadar değişir. Bu 

aralıkta kuru hava mükemmel bir gaz olarak kabul edilebilir. Havadaki su buharı da 

(0°C...120°C aralığında suyun doyma basıncı düşük olduğu için) mükemmel bir gaz 

gibi kabul edilir ve (2.1) mükemmel gaz hal denklemini sağlar. Bu durumda 

atmosferik hava, basıncı kuru havanın ve su buharının kısmi basınçlarının toplamı 

olan, mükemmel bir gaz karışımı olarak incelenebilir [4]. 

RTP
                                                                                                                 (2.1) 

Burada P gaz(hava) basıncı, v gazın özgül hacmi, R gaz sabiti ve T sıcaklıktır. 

va PPP
                                                                                                               (2.2) 

Pa kuru havanın kısmi basıncı ve Pv su buharının kısmi basıncıdır. 
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“ASHRAE Psychrometrics Theory and Practice”te; sıcaklığa bağlı olarak doyma 

basıncının tespit edilebileceği ifadeler verilmektedir. 

Farklı sıcaklık aralıkları için tanımlanan sıcaklığa bağlı doyma basıncı ifadesi; 

12 DTCBTAT    , ][KT         ve        )exp(1000doymaP    , ][Pa  

 213,15<T<273,15 213,15<T<273,15 213,15<T<273,15 213,15<T<273,15 213,15<T<273,15 

A -7,297593E-06 1,225500E-05 1,246732E-05 1,204507E-05 1,069730E-05 

B 5,397420E-03 -1,923595E-02 -1,915465E-02 -1,866650E-02 -1,698965E-02 

C 2,069880E+01 2,705101E+01 2,702388E+01 2,683629E+01 2,614073E+01 

D -6,042275E+03 -6,344011E+03 -6,340941E+03 -6,316972E+03 -6,220781E+03 

 

2.1.1 Nem Ġle Ġlgili Tanımlar 

Havadaki su buharı miktarı değişik biçimlerde belirtilebilir. Bunun en doğrudan yolu 

bir birim kuru hava kütlesi başına atmosferik havada bulunan su buharı kütlesini 

belirtmektir. Bu değer özgül nem diye adlandırılır ve ω ile gösterilir. 

a

v

m

m
                                                                                                                    (2.3) 

Burada mv su buharı kütlesini, ma ise kuru havanın kütlesini belirtmektedir. Özgül 

nem aşağıdaki bağıntıyla da ifade edilebilir. 

a

v

aa

vv

aa

vv

a

v

P

P

RP

RP

TRVP

TRVP

m

m
622,0

/

/

/

/

                                                                 (2.4) 

veya       
v

v

PP

P622,0
                                                                                            (2.5) 
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1 kg kuru hava göz önüne alınsın. Tanımı gereği kuru havada su buharı yoktur, bu 

nedenle özgülnemi sıfırdır. Kuru havaya su buharı eklendikçe özgül nemi artar. Fakat 

belirli bir hale erişildikten sonra havaya daha çok su buharı katmak mümkün olmaz. 

Bu halde hava su buharına doymuştur ve doymuş hava diye adlandırılır. Bağıl nem 

ise (ϕ) nemli hava içerisindeki su buharı miktarının, aynı sıcaklıktaki doymuş 

havada bulunabilecek en çok su buharı miktarına oranıdır. Diğer bir ifade ile havanın 

gerçek su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki havanın doymuş su buharı basıncına 

oranı olarak tanımlanır ve 

gg

v

vg

vv

g

v

P

P

P

P

TRVP

TRVP

m

m

)622,0(/

/

                                                             (2.6) 

şeklinde ifade edilir. Burada Pg suyun aynı sıcaklıktaki doyma basıncını 

göstermektedir. Ayrıca bu formülden yola çıkarak yine özgül nem aşağıdaki gibi de 

ifade edilebilir. 

g

g

PP

P622,0

                                                                                                     (2.7) 

Atmosferik hava, kuru hava ve su buharının bir karışımı olduğundan, nemli 

(atmosferik) havanın entalpisi kuru hava ve su buharının entalpileri ile ifade edilir. 

Hava – su buharı karışımıyla ilgili birçok uygulamada, karışımdaki hava kütlesi sabit 

kalırken, su buharı kütlesi değişir. Bu nedenle atmosferik havanın entalpisi (H), hava 

su buharı karışımının birim kütlesi yerine kuru havanın birim kütlesi için verilir. 

Atmosferik havanın toplam entalpisi kuru havanın (Ha) ve su buharının (Hv) 

entalpilerinin toplamıdır. 

vvaava hmhmHHH
                                                                               (2.8) 

vav

a

v
a

a

hhhh
m

m
h

m

H
h

                                                                      (2.9) 

gv hh olduğundan dolayı, 

ga hhh
                                                                                                        (2.10) 

olarak da yazılabilir. 
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Atmosferik havanın sıcaklığı kuru termometre sıcaklığı olarak da adlandırılır. Çiğ 

noktası sıcaklığı hava sabit basınçta soğutulduğu zaman yoğuşmanın başladığı 

sıcaklık diye tanımlanır. 

Bağıl nem ve özgül nem terimleri mühendislikte çok sık kullanılır, fakat ikisinin de 

ölçülmesi kolay değildir. Bu nedenle sıcaklık ve basınç gibi kolayca ölçülebilen 

özeliklerle ilişkilerinin kurulması gerekir. 

Bağıl nemi belirlemenin bir yöntemi adyabatik doyma işlemidir. Açık sistem, içinde 

su bulunan yalıtılmış uzun bir kanaldan oluşmaktadır. Doymamış hava kanala T1 

sıcaklığında ve ω1 özgül neminde girer ve sürekli bir akışla suyun üzerinden geçer. 

Bu akış sırasında bir miktar su buharlaşarak havaya karışır. Akış sırasında havanın 

nem oranı artar, sıcaklığı ise suyun buharlaşma gizli ısısının bir bölümü havadan 

sağlandığı için düşer. Eğer kanal yeterince uzunsa, hava kanaldan doymuş olarak 

(ϕ=%100) ve adyabatik doyma sıcaklığı adı verilen T2 sıcaklığında çıkar. 

Yukarıda açıklanan yöntem havanın bağıl nemini hesaplamak için kullanılabilir, 

fakat çıkışta doymuş hava elde edebilmek için kanalın çok uzun olması veya iyi bir 

püskürtme düzeninin kurulması gereklidir. Uygulama açısından daha elverişli bir 

yöntem bir termometrenin ucuna suya doymuş bir pamuk fitil sarmak ve üzerinden 

hava akışını sağlamaktır. Bu şekilde ölçülen sıcaklık, yaş termometre sıcaklığı diye 

adlandırılır.  

2.1.2 Psikrometrik Diagram 

Verilen bir basınçta atmosferik havanın hali, bağımsız iki yeğin (kütle ile 

değişmeyen) özelik tarafından kesin olarak belirlenir. Diğer özelikler yukarıda 

verilen bağıntılar ile hesaplanabilir. Fakat gerek zaman kaybı gerekse kolaylık 

açısından hesaplamalar yapılmış olarak ve sonuçları kolaylıkla okunabilecek şekilde 

psikrometrik diyagramlar hem mühendislik hem de iklimlendirme uygulamalarında 

yaygın olarak kullanılır. 1 atmosfer (101.325 kPa) basınç için SI birimlerinde 

hazırlanmış psikrometrik diyagram Şekil 2.1’de verilmiştir. Diğer basınçlar için 

(deniz düzeyinden çok yüksek yerlerde kullanılmak üzere) hazırlanmış psikrometrik 

diyagramlar da vardır. 
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ġekil 2.1 : Psikrometrik diyagram. 

Psikrometrik diyagramın temel öğeleri olarak, kuru termometre sıcaklıkları yatay 

eksende, özgül nemler ise dikey eksende yer almaktadır. Diyagramın sol tarafında, 

bir doğru yerine doyma eğrisi adı verilen bir eğri vardır. Havanın su buharı ile 

doymuş olduğu tüm haller bu eğri üzerinde yer alır. Bu nedenle bu eğri aynı zamanda 

%100 bağıl nem eğrisidir. Diğer sabit bağıl nem eğrileri bu eğriye benzemektedir.  

Sabit yaş termometre sıcaklığı eğrileri sağa doğru eksi eğimli doğrulardır. Sabit 

özgül hacim doğrularının eğimleri daha dik olup, sabit entalpi doğruları hemen 

hemen sabit yaş termometre doğrularına paraleldir. Psikometric diyagramda özgül 

hacim birimleri m
3
/kg kuru hava, entalpi birimleri ise kJ/kg kuru hava’dır. 

Doymuş hava için kuru termometre, yaş termometre ve çiğ noktası sıcaklıkları 

aynıdır. Bu nedenle, psikrometrik diyagram üzerindeki herhangi bir nokta (hal) için 

çiğ noktası sıcaklığı, bulunulan noktadan doyma eğrisine yatay bir doğru çizerek 

(ω=sabit) bulunulabilir. Bu doğrunun doyma eğrisiyle kesiştiği nokta çiğ noktasıdır. 

Psikrometrik diyagram üzerinde hava ilk halinden sonra farklı işlemler uygulanarak 

sıcaklık ve nem miktarı değiştirilebilir.  
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1)   Duyulur ısıtma ve soğutma: Bu işlemde hava, içinde sıcak bir akışkanın 

bulunduğu boruların  veya direnç tellerinin üzerinden geçirilerek ısıtılır. 

Isıtma işlemi sırasında havadaki nem miktarı değişmez Nemlendirme veya 

nem almanın söz konusu olmadığı bir ısıtma veya soğutma işleminde, özgül 

nem sabit kalır (ω=sabit). Bu tür bir ısıtma işlemi, psikrometrik diyagramda 

yatay bir doğru olarak görünen sabit özgül nem doğrusu üzerinde, artan kuru 

termometre sıcaklığı yönünde gelişir. 

2)   Nemlendirme ve ısıtma: Duyulur ısıtmada bağıl nemin azalması söz konusu 

olacağından dolayı ısıtılan hava nemlendirilerek sisteme verilir. 

3)   Soğutma ve nem alma: Duyulur soğutma sırasında havanın özgül nemi sabit 

kalır, fakat bağıl nemi artar. Eğer bağıl nem istenmeyen ölçüde artarsa, 

havadaki su buharı miktarını azaltmak, başka bir deyişle nem almak 

gerekebilir. Bunu gerçekleştirmek için, havanın çiğ noktası sıcaklığından 

daha düşük bir sıcaklığa soğutulması gerekir. 

4)   BuharlaĢtırmalı soğutma:  Su buharlaşırken, buharlaşma gizli ısısı su 

kütlesinden ve çevre havadan sağlanır. Bunun sonucunda hem su hem de 

hava soğur. Buharlaşmalı soğutma işlemi adyabatik doyma işlemiyle hemen 

hemen aynıdır, çünkü hava akışıyla çevre arasındaki ısı geçişi genellikle 

ihmal edilebilir. Bu nedenle, buharlaşmalı soğutma işlemi psikrometrik 

diyagramda sabit yaş termometre sıcaklığı doğrusunu izler. Başka bir 

anlatımla, buharlaşmalı soğutma sırasında sabith ’dir. 

2.2 Kütle GeçiĢi ve Tekstillerin Kurutulması 

Tekstillerin çamaşır kurutma makinasında kurutulması için gerekli olan 2 ana etken 

sıcaklık ve havadır. Tekstil ile temas eden sıcak hava tekstilin sıcaklığını arttırırken 

diğer taraftan nemli tekstilden havaya doğru su buharı geçişi gerçekleşmektedir. 

Böyelikle birbiri içerisine giren havadan tekstile olan ısı geçişi ve tekstilden havaya 

olan kütle geçişi kurutma mekanizmasının temelini oluşturmaktadır. Tambur 

içerisinde gerçekleşen ve tekstilin karmaşık bir yapıda tambur içerisinde hareketi 

sırasında olan bu iki transfer olayı çok daha karmaşık bir yapı içermesine rağmen, 

olayın incelenebilirliği için biraz daha basit bir yapı olarak ele almak gerekmektedir. 
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Bunun için de düz bir plaka üzerinde gerçekleşen paralel akış sırasında meydana 

gelen ısı ve kütle geçişini incelemek gerekmektedir. 

2.2.1 Isı ve Kütle GeçiĢinin Temelleri 

Alanı As olan bir yüzey üzerinde u hızında ve T sıcaklığında bir akışkanın aktığını 

ele alırsak ve yüzey sıcaklığı da sT  olduğu varsayılırsa TTs ise akışkandan yüzeye 

doğru bir ısı geçişi olacaktır. Yerel ısı akısı aşağıdaki denklemle ifade edilebilir. 

TThq s

''''
                                                                                                   (2.11) 

Burada h
’’
 yerel taşınım katsayısıdır. Yüzey üzerinde akış koşullarının noktadan 

noktaya değişmesi nedeniyle yüzey boyunca q
’’
 ve h

’’
değişim göstermektedir. 

Toplam ısı geçişi Q, yerel ısı akısının bütün yüzey üzerinde integrasyonu ile elde 

edilebilir. Bu da; 

sA

ss dAhTTQ ''
                                                                                            (2.12) 

olarak yazılabilir. 

Tüm yüzey için ortalama ısı taşınım katsayısı tanımlanırsa, toplam ısı geçişi 

aşağıdaki gibi gösterilir. 

TTAhQ ss

_

                                                                                              (2.13) 

Benzer şekilde kütle geçişi için de sonuçlar çıkarılabilir. Akış içindeki A maddesinin 

kütlesel derişikliği ,A  [kg/m
3
] yüzeydeki A maddesinin kütlesel derişikliği sA, ’a 

eşit değil ise taşınım ile kütle geçişi gerçekleşecektir. A maddesi genellikle katı veya 

sıvı bir yüzeyden buharlaşma ile gaz içine girer. Kütle geçişinin hızı kütle geçiş 

katsayısı ve derişiklik farkına göre değişiklik göstermektedir.  

Kütle geçişi de ısı geçişi denklemine benzer bir şekilde yazılabilir. 

,, AsAsAhm                                                                                         (2.14) 

Burada m [kg/s] debi, h [m/s] kütle geçiş katsayıdır. 

Taşınım ile kütle geçişini hesaplamak için A  değerinin bilinmesi gereklidir. Bu 

bilgi gaz ve sıvı faz arasındaki yüzeyde termodinamik dengenin varlığını göz önüne 
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alarak sağlanabilir. Bu durumda, arayüzeyde buhar sıcaklığı, Ts yüzey sıcaklığına 

eşit olur. Ayrıca buhar doymuş haldedir. Ts sıcaklığından yola çıkarak ve 

termodinamik özelikler kullanılarak yoğunluklar bulunabilir. 

Isı ve kütle geçişi benzeşimi yine tekstil kurutma mekanizması için kullanılan bir 

yaklaşımdır.  

n

pn
Lec

LeD

k

h

h 1

_

                                                                                   (2.15) 

olarak yazılabilir ve böylece katsayılardan biri bilindiğinde diğeri de bu bağıntı ile 

hesaplanabilir. 

Tekstil kurutma sırasında gerçekleşen kütle ve ısı geçişi olayı buharlaşmalı 

serinletme ile bir benzerlik göstermektedir. Bu işlem sıvı üzerinden bir gaz akışı 

olduğu zaman gerçekleşmekte olup buharlaşma sıvı yüzeyinden olur ve faz değişimi 

içingerekli enerji, sıvının buharlaşma gizli ısısıdır. Yüzeye yakın sıvı moleküllerinin 

çarpışmaları sonunda moleküllerin enerjisi yüzey bağlanma enerjisini yenebilmek 

için gerekli enerjinin üzerine çıkar ve buharlaşma olur. Buharlaşmayı sürdürebilmek 

için gerekli enerji sıvıdan alındığından sıvının sıcaklığı azalır (soğutma etkisi). 

Kurutma işlemi sırasında ayrıca suyun sıcaklığının azalması ile çamaşırın da 

sıcaklığının azalacağı düşünülebilir. Ancak sürekli rejim söz konusu olduğu için 

buharlaşma nedeniyle gizli ısı kaybı çevreden sıvıya enerji geçişi ile dengelenir. 

Diğer bir deyişle çamaşır üzerinden geçen sıcak hava çamaşır içindeki suyun 

buharlaşma için gerekli olan enerjiyi karşılar ve ayrıca çamaşır ve suyun sıcaklığının 

azalmasını önler. 

Enerji dengesi de aşağıdaki formülle ifade edilebilir; 

buhtaş
qq                                                                                                              (2.16) 

Burada qbuh buharlaşam gizli ısısı ile buharlaşan suyun çarpımı ile elde edilir. 

Denklem 2.16’da ısı taşınımı ve kütle taşınımı denklemleri yerine konursa denklem 

yeniden yazılabilir: 

,,

_

AsAfgs hhTTh                                                                        (2.17) 
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Denklem 2.15’i denklem 2.17’de yerine konursa kurutma işlemi için kullanılabilicek 

buharlaşmalı serinletme denklemi aşağıdaki hali alır: 

,,32
)( AssatA

p

fg

s T
Lec

h
TT                                                       (2.18) 

Çamaşır yüzeyindeki sınır tabaka bölgesindeki hesaplamalar için hava sıcaklığı ile 

çamaşır yüzey sıcaklığının ortalaması alınarak, havanın özelikleri hesaplanabilir. 

2.2.2 Tekstillerin Kuruması 

Tekstillerde ipliklerin çekilmesi ile lifler oluşmaktadır. Lif uzunluğu farklı 

malzemeler için önemli farklılıklar içermektedir. Örneğin pamuklu malzeme için 25 

ile 75 mm arasında değişirken yünlü malzemeler için 100 mm ye ulaşmaktadır. 

Tekstillerde porous (gözenekli-geçirgen) malzeme kullanıldıysa bu tip malzemeler 

hygroscopic (nem absorbe eden) porous malzeme olarak adlandırılır. Bu tez 

çalışmasında bahsedilen ve deneylerde kullanılan tekstil ürünü ise ortam havasında 

şartlandırılarak kullanılmıştır ve %100 pamukludur. 

Çamaşırların içerdiği nem miktarında çamaşırın yapısına ve malzeme çeşidine göre 

büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bir tekstil ürünü hydrofilik (su tutan) veya 

hidrofobik (su tutmayan) olabilir. Su sever malzemeler suyu absorbe ederken 

hidrofobik su sevmez malzemeler suyu absorbe etmezler. Bu bilgi kıyafetlerin 

üretimi aşamasında önem kazanmaktadır. 

Çamaşırlar nemli havaya maruz kalıyorsa bir noktada dengeli bir nem içeriğine 

ulaşırlar. Bu nem içeriği havanın bağıl nemine, sıcaklığına ve çamaşır malzemesinin 

yapısına bağlı olarak değişmektedir. Dengedeki nem içeriği kütle transferi 

hesaplamalarında dinamik kuvvetlerin hesaplanmasında kullanılmaktadır. 

Çamaşırlardaki nemin buharlaşmasını sağlayan mekanizma nemli çamaşırların 

yakınındaki doymuş hava ile tamburdaki sıcak ve nispeten kuru havanın kısmi buhar 

basınçları arasındaki farktır. Tambur içine giren havanın sıcaklığını arttırmak bu 

mekanizmayı hızlandıracaktır. Psikometrik diyagramda nemlendirme prosesi 

izentalpik prosestir; nemli çamaşırlardan alınan nemin buharlaşma entalpisi havanın 

duyulur soğutması ile karşılanır [3]. 
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2.3 Tamburlu Kurutucular 

Tamburlu çamaşır kurutma makinaları evsel kullanım için 2 farklı yapıdadırlar. Biri 

açık çevrimden oluşan bacalı tip çamaşır kurutma makinasıdir, diğeri ise kapalı 

çevrimden oluşan kondenserli tiptir. Bu iki tip kurutucu da enerji tüketimi açısından 

en yüksek B sınıfı seviyesindeyken, kondenserli tip kurutucular ayrıca ısı pompalı 

olarak da üretilebilmektedirler. Böylelikle enerji seviyeleri A sınıfının da üstüne 

çıkabilmektedir. 

Avrupa Birliği enerji verimliliği için belirtlen standartlarda enerji verimliliği A’dan 

G’ye kadar sınıflandırılmaktadır. A enerji verimliliği en yükseği belirtirken, G ise en 

düşük enerji verimliliğini belirtmektedir. 

Tamburlu kurutucular için enerji erimliliği hesaplaması, deklare edilen maksimum 

kapasitedeki pamuklu yükün kuruması için bir çevrim üzerinden yapılmaktadır. 

Enerji indeksi birim yük başınan harcanan enerji olarak (kWh / kg) şeklinde ifade 

edilmektedir. Kondenserli ve bacalı kurutucular için farklı iki enerji skalası vardır ve 

Çizelge 2.1’de bu değerler verilmiştir [5]. 

Çizelge 2.1 : Tamburlu kurutucular için enerji sınıfları. 

Spesifik enerji tüketimi kWh/kg (C) 

 Enerji sınıfı Bacalı kurutucu Kondenserli kurutucu 

A C <= 0.51 C <= 0.55 

B 0.51 < C <= 0.59 0.55 < C <= 0.64 

C 0.59 < C <= 0.67 0.64 < C <= 0.73 

D 0.67 < C <= 0.75 0.73 < C <= 0.82 

E 0.75 < C <= 0.83 0.82 < C <= 0.91 

F 0.83 < C <= 0.91 0.91 < C <= 1.00 

G C > 0.91 C > 1.00 

2.3.1 Açık Çevrim Bacalı Tip ÇamaĢır Kurutma Makinası 

Bacalı model çamaşır kurutma makinaları Şekil 2.2’de görüldüğü gibi tambur, 

elektrikli ısıtıcı, tambur motoru, motora bağlı bir fan ve nemli havayı dışarı atmak 

için kullanılan hava kanalından oluşmaktadır. Fan ortam havasını emerken, ortam 

havası ısıtıcının üzerinden geçmeden önce tamburdan olan ısı kaybı ile sıcaklığı bir 

miktar yükselmektedir, daha sonra hava elektrikli ısıtıcının üzerinden geçerir. 

Isıtıcıdan çıkan sıcak hava tambur deliklerinden tambur içine  girer ve nemli 

çamaşırların üzerinden geçerek  çamaşırlardaki nemle yüklenir ve nemli hava halinde 

tamburdan çıkar. Tamburdan çıkan hava filtre üzerinden geçer ve baca kanalından 
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geçerek dışarı atılmaktadır. Tambur çıkışındaki nemli havanın sıcaklığı tambur 

girişindeki havanın sıcaklığından her zaman düşüktür. Bacalı kurutucular basit, ucuz, 

güvenilir ve nispeten hızlıdır; fakat verimleri düşük ve atık nemli havanın dış ortama 

salınması problemler yaratabilir. Baca bağlantısı ile nemli sıcak havanın dış ortama 

atılması gerekmektedir [6]. 

 

ġekil 2.2 : Bacalı tip tamburlu kurutucu. 

2.3.2 Kapalı Çevrim Kondenserli Tip ÇamaĢır Kurutma Makinası 

Açık çevrimli kondenserli kurutucudan farkı; yoğuşma sonrasında proses havası 

tekrar çevrime sokulmaktadır ve ortama verilmemektedir. Bu tipteki kurutucular 

daha bazı ek ekipmanlar gerektirir (tahliye pompası, kondenser, soğutma havası fanı 

vb.) ve daha pahalıdırlar. Kullanılan kondenserin bir tarafından nemli kurutma havası 

geçerken, diğer tarafından ortamdan alınan soğuk hava geçmektedir ve bu arada iki 

hava birbirine karışmamaktadır. Nemli ve sıcak hava soğuyup nemini kondenser 

üzerinde bırakmaktadır ve tekrardan elektrikli ısıtıcının üzerinden geçerek tambura 

girmektedir. Bu şekilde çevrim boyunca kapalı çevrim olarak kurutma 

gerçekleşmektedir [6]. 
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ġekil 2.3 : Kondenserli tip tamburlu kurutucu. 

 

2.3.3 Kapalı Çevrim Isı Pompalı Tip ÇamaĢır Kurutma Makinası 

Bu tip kurutucularda, havayı ısıtmak için bir elektrikli ısıtıcı ile nemlenen havadaki 

nemi almak için bir kondenser bulunmaz. Kompresörlü bir soğutma çevrimi ile 

ısıtma ve nem alma işlemleri gerçekleştirilir. 

 

ġekil 2.4 : Isı pompalı tip tamburlu kurutucu. 
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Şekil 2.4’de gösterilen şematik sistemde sarı renk ile belirtilen döngü hava akışıdır, 

siyah ile belirtilen döngü ise soğutucu akışkan çevrimidir. Soğuk hava 

yoğuşturucunun üzerinden geçerken ısınır ve tambur içerisine girerek çamaşırlardaki 

nemi kaldırır. Tambur çıkarak filtreden geçen nemli hava buharlaştırıcının üzerinden 

geçer. Burada hava hem soğur hem de üzerindeki nemi bırakır ve tekrar yoğuşturucu 

üzerinden geçerek ısınır. Kurutma prosesi boyunca çevrim bu şekilde devam eder. 

Normal kondenserli kurutucuya göre ek pahalı ekipmanlar gerektirdiğinden en pahalı 

olan kurutucu tipidir. Bununla birlikte enerji seviyesi A-%40’a kadar 

düşebilmektedir [7]. 
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3.  LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

3.1 Isı ve Kütle Transfer Mekanizmasına ĠliĢkin Literatür AraĢtırması 

Yapılan literatür araştırmalarında tamburlu kurutucularda enerji tüketimini azaltmaya 

yönelik çalışmalar, kurutma prosesinin modellenmesi ve deneysel çalışmalar, 

kurutma ve enerji tüketimini etkileyen parametreler, tekstillerde gerçekleşen ısı ve 

kütle geçişi üzerine çalışmalara rastlanmıştır. 

Haghi [8] çalışmasında ıslak gözenekli ortamlarda kurutma işlemindeki son 

teknolojiyi gözden geçirmiştir. Sentetik kumaşlarda ısı geçişindeki termodinamik 

bağıntılar sunulmuştur. Su tutan ve su tutmayan kumaşlar olarak tekstili ikiye 

ayırarak tekstil içindeki suyun tekstilden kaldırılması olayı açıklanmıştır. Isı ve kütle 

geçişi için bağıntılar farklı durumlar için sunulmuştur. Tekstil içerisinde yer alan 

gözenek boyutları su tutma kapasitesini belirlemektedir. Su hacminin tekstil hacmine 

oranı  gözenek değeri olarak tanımlanmaktadır. Tekstillerin kurutulması sırasında 

işlemin sonuna doğru kalan nemin tekstilden kaldırmak için harcanan enerjinin 

belirlenmesi çok kritik bir noktayı oluşturmaktadır. Taşınımla ısı transfer katsayı h, 

hava içerisindeki bağıl nem miktarının değişmesiyle orantılı olarak değişecektir ve 

bu da kurutma hızına doğrudan bir etki gösterecektir. Havadaki bağıl nem değerine 

göre farklı tekstiller içerisindeki nem oranı Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1 : Denge halindeki tekstil içerisindeki nem oranı. 

 Havanın bağıl nemi, % 

Tekstil 20 30 40 50 60 

Yünlü 9.5 13 16.5 18.5 21.5 

Pamuklu 3.5 4.5 6.0 7.0 7.5 

Mısır pamuğu 3.5 4.5 5.5 6.0 7.25 

Keten 2.75 3.5 4.5 5.1 6.0 

 

Tekstil yüzeyinde %100 nemli olarak düşünüldüğünde havanın yaş termometre 

sıcaklığı tekstil yüzeyinin sıcaklığını vermektedir. Yüzey nem oranı azaldıkça kütle 

transferinde de azalma meydana gelmektedir. Tekstil yüzeyden itibaren kurumaya 
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başladıkça, tekstilin merkezindeki nem yüzeye doğru geçmeye başlar. Zamanla 

tekstil kurur ve tekstil sıcaklığı havanın kuru termometre sıcaklığına yaklaşır. 

Kuruma sırasında tekstil yüzeyi(2) ve tekstil merkezindeki(1) nem miktarının 

değişimi Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

 

ġekil 3.1 : Tekstil yüzeyi(2) ve merkezinde(1) nem oranının zamanla değişimi. 

Yadav ve Moon [2] elektrikli çamaşır kurutma makinalarında enerji tüketimini 

etkileyen termo-fiziksel özellikleri belirlemek ve kurutma için bir model oluşturmak 

için kurutucuda gerçekleşen kurutma prosesinin teorik çalışmasını gerçekleştirmiştir. 

Yapılan teorik çalışma deneysel olarak da çalışılarak Amerika, Avusturalya ve 

Avrupa’da kabul edilen performans standardına göre karşılaştırılmıştır. Deneylerde 

4.5 kg kuru çamaşır ağırlığına kadar çalışılmıştır. Özgül nem alma oranı ya da birim 

yük başına harcanan enerji (SMER-kWh/kg) geliştirilen ampirik korelasyon ile, 

enerji tüketimi açısından üç standart kendi arasında karşılaştırılmıştır. 

Kurutma havasının giriş bağıl nemi, çamaşır yüzey alanı, çamaşırın kuru yük ağırlığı 

ve su içeriği kaybının performans üzerine olan etkileri sunulmuştur. Giriş bağıl nemi 

arttıkça kütle transfer hızı azalmakta ve dolayısıyla SMER artış göstermektedir. 

Birim alandaki çamaşır ağırlığı arttırıldığında çamaşırdan kaynaklanan basınç düşüşü 

artmakta ve kurutma süresi uzamaktadır, bu da SMER de artışa neden olmaktadır. 

Kuru çamaşır ağırlığı arttıkça çalışma sıcaklığı optimum düzeye gelmekte ve sonuç 

olarak enerji tüketimi SMER azalmaktadır. 
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Çalışma sonunda bir EES simülasyon programı geliştirilerek performans 

parametreleri hesaplanabilmektedir. SMER ile test sonuçları göstermiştir ki 

Avusturalya ve Avrupa standartları enerji limit değerleri USA standartından %7 daha 

düşük seviyededir. Sonuçta farklı yük miktarları ve ortam koşulları için kurutucu 

performansını belirlenmesini sağlayacak bir ampirik bağıntı önerilmiştir. 

Bansal ve arkadaşları [6] çalışmalarında farklı tiplerde tabmurlu kurutucuların 

avantajları, dezavantajları belirtilmiştir ve enerji tüketimleri karşılaştırılmıştır. Bunlar 

1-bacalı tip açık çevrim kurutucu, 2-kondenserli tip kapalı çevrim kurutucu ve 

marketlerde yer almayan ve deneysel olarak denenen, 3-açık çevrim kondenserli 

kurutucu ile 4-kapalı çevrim kondenerli ısı geri kazanımlı kurutucudur. 5 kg kuru 

ağırlığında ve %70 başlangıç nemde çamaşır ile yapılan çalışmalar sonunda elde 

edilen sonuçta bacalı tip kurutuculara bir kondenser eklenmesiyle, çıkan hava ile 

giren hava arasında bir ısı transferi gerçekleştirilebildiği ve ısıtıcıya daha sıcak 

havanın girmesi sağlanabildiği görülmüştür. Böylelikle enerji tüketiminde yaklaşık 

%14’lük bir iyileşme gerçekleşebilmektedir. 

Bassily ve Colver’ın [9] çalışmaları kurutucu içerisindeki kütle transferinin 

incelendiği bir çalışmadır. Bu çalışmada tambur hızı ve  çamaşır yüküne bağlı olarak  

iki farklı yaklaşım kullanılmıştır. İlk yaklaşımda Reynolds, Scmidt ve Gukhman 

sayısı kullanılarak bir korelasyon elde edilmiştir. Diğer bir yaklaşım tarzı olarak da 

Sherwood sayısı dikkate alınmıştır. Ayrıca tek bir parça çamaşır için de ayrı bir alan 

Sherwood sayısı bağıntısı oluşturulmuştur ve aşağıdaki denklem 3.1’de verilmiştir. 

Alan Sherwood sayısının birim m
2
 olarak hesaplarda kullanılmıştır. Sonuçlar 

göstermiştir ki, kurutucu için ortalama kütle transfer verimi ideal bir proses için 

%26.4 'tür. 

2272,13567,03811,10633,05802,0 Re02888,0 ScGuNMcSh dA
                                     (3.1) 

Denklemde Mc çamaşır kuru ağırlığını, Nd fan devrini, Re Reynolds sayısını ve Sc 

Schmidt sayısını göstermektedir, Gu Gukhman sayısı olup, baca çıkışı hava 

sıcaklığının kuru termometre ile yaş termometre sıcaklığı arasındaki bağıntı ile 

hesaplanır. Bu denklem ile alan Sh sayısı elde edilip birimi de m
2
’dir. Buradan yola 

çıkarak alan kütle geçiş katsayısı hesaplanır. Yine çalışmada kütle transfer 

katsayısını etkileyen parametreler açıklanmıştır. Re sayısı arttıkça kütle transfer 
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katsayısında azalma görülmektedir. Tambur hızı 45 devir için kütle transfer katsayısı 

en ideal seviyededir. Kurutulan tekstil miktarı arttıkça da yine kütle transfer katsayısı 

artış göstermektedir. Fan devri 1500 rpm’i geçtikten sonra kütle transfer katsayısı 

azalmaktadır. 

Yapılan bir diğer çalışmada [10] kurutucuların enerji tüketim maliyetlerini düşürmek 

için tamburda buharlaşan kütle akısını hesaplamak için geliştirilen korelasyon 

anlatılmaktadır. Bu korelasyonda kurutma zamanı ve harcanan enerji hesaplamada 

kullanılmıştır. Optimizasyon sonucunda çamaşır yüküne ve ısıtıcı gücüne bağlı 

olarak fan hızı ve tambur hızı için uygun ayarların olduğu gösterilmiştir. Yıllık 

maliyeti optimize ederken en yüksek ısıtıcı verimliliğinde tambur içindeki kütle 

transferi prosesini optimize etmek temel amaçtır. Tamburdaki kütle transferi prosesi 

iki faktör tarafından yürütülür; birincisi yerel kütle transferi katsayısıdır. Yerel kütle 

transfer katsayısı optimizasyonu için tamburdaki çamaşır miktarını çoğaltılabilir 

(kütle transfer alanını yükselterek), hava sıcaklığı arttırılabilir (ısıtıcı gücünü 

arttırarak), hava debisini arttırılabilir ve tambur içinde çamaşırla hava arasında iyi bir 

karışım için tambur hızını ayarlanabilir. 

Optimizasyon sonuçlarına göre; en iyi performansa ulaşmak için ısıtıcı gücünü 

düşürmek ve maksimum kütle akısına ulaşmak için kurutucuda uygun parametrelerin 

seçilmesinin kurutucu maliyetlerini düşüreceği belirtilmiştir. Sonuçta; Isıtıcı gücü 

azaltılarak ve ısıtıcı için optimum parametre değerleri seçilerek kurutma maliyeti 

düşürülebilir. Optimum yıllık maliyete uygun olan tambur hızı düşerken ısıtıcı gücü 

artar. Optimum yıllık maliyetle uygun olan fan hızı yükselirken ısıtıcı gücü artar 

(aynı kurutma yükünde). Eğer ısıtıcı yükü ve kurutma yükü ek değişkenler olarak 

dikkate alınırsa, optimum maliyet en yüksek kurutma yükünde ve en düşük ısıtıcı 

gücü değerinde elde edilir.  

Uygun ısıtıcı, hız kontrollü fan yerleştirmek ve kurutucuyu en uygun ayarlarda 

çalıştırmak yıllık maliyette %37.45’lik kazanç sağlar. Uygun ısıtıcı yerleştirmek, fan 

için daha büyük motor kullanmak ve hız kontrolü yerleştirmek, kurutucuyu en uygun 

ayarlarda çalıştırmak yıllık maliyette %19.7 , kurutma zamanında %52.6 kazanç 

sağlar. 
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Yapılan doktora tezinin [3] amacı tamburlu kurutucularda spesifik enerjinin 

iyileştirilmesidir. Hem bacalı tip hem de kondenserli tip kurutucular için çalışmalar 

yapılmıştır. Kurutma işlemi sırasında ısıtıcıya giren hava ısınması sabit özgül nemde 

gerçekleşmektedir. Tambura giren sıcak ve kuru hava çamaşırdaki nemi alırken, 

psikrometrik diyagramda ideal olarak izentalpik bir nem alma prosesi gerçekleşir. 

Ancak gerçek sistemde kayıplar olduğu için izentalpik bir nem alma gerçekleşmez ve 

bu süreçte havanın entalpisinde azalma meydana gelmektedir. 

 

ġekil 3.2 : Bacalı tip tamburlu kurutucuda kurutma prosesi sırasındaki sıcaklık 

değişimi. 

Kurutma prosesi 4 bölümden oluşurken ilk periyotta artan bir nem toplama hızı 

vardır. İkinci periyotta sabit nem toplama hızı üçüncü periyotta ise kurutmanın 

sonuna gelinmesi ile birlikte azalan bir nem toplama hızı vardır. Son periyot ise 

ısıtıcıların kapalı olduğu soğutma evresidir. 

Tez çalışmasında açık çevrimli kurutucular için elektriksel enerji tüketiminin 

ısıtıcının sağladığı güce bağlı olduğu gösterilmiştir. Isıtıcı gücünün azaltılması ile 

birlikte enerji kullanımı azalmış fakat kurutma süresi artmıştır. Kurutma işleminin ilk 

bir saati üzerinde çalışıp kurutma süresi ve spesifik enerji tüketimini nasıl tahmin 

edebilecekleri üzerinde amaçlanan çalışmalarda yoğunlaşmışlardır. Bu çalışma 

neticesinde çıkan havanın sıcaklığının değişmesine bağlı olarak çalışan bir kontrol 

sistemi bulunması amaçlanmıştır. Ayrıca kullanıcının düşük enerji kullanımı ve kısa 

program süresi kullanması hedeflenmiştir. Yapılan test sonuçları göstermiştir ki 

kurutma yükünü önceden bilebilirsek kurutmazamanını ve spesifik enerji kullanımını 

önceden tahmin etmek mümkün olabilir. 
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Bir başka çalışmada [11] ASKO Cylinda AB firması ve Karsltad üniversitesi 

arasında işbirliği sonucu geliştirilen iki proje anlatılmıştır. Bu projelerden ilkinde ısı 

değiştirgecinin verimi ve kaçakların kurutma prosesi enerji analizine etkisi tüm 

kurutma süresi boyunca incelenmiştir. Diğer çalışmada ise kalan kurutma zamanının 

belirlenmesi için belirlenen sinyallerin kullanılması üzerine geliştirilmiş bir projedir. 

Belirlenecek sinyallerin güvenli, tekrar edilebilir ve kullanıcıya göre değişmemesi 

gerekmektedir. 

 

ġekil 3.3 : Kurutucu dış çevresine yapılan yalıtım ve orijinal durumun enerji 

tüketimlerinin karşılaştırılması. 

Çamaşır kurutma işlemi enerji yoğunluklu bir prosestir. Kondenserli kurutucularda 

enerji veriminin arttırılması yönelik olarak yapılan çalışmanın deneysel sonuçları bu 

çalışma ile sunulmaktadır. 

Yapılan bu araştırmada yürütülen ikinci bir proje olan çamaşırlar atıldıktan sonra 

kalan kurutma zamanının belirlenmesi projesinde ise, kurutucudaki su miktarı ve 

kurutucuda kalan çalışma süresi arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur. Kalan 

kurutma süresi ilk iki dakika sonunda bulunmaktadır. 

Zhu ve Li [13] yaptıkları çalışmada ticari olan Frigidaire kurutucu ile ilgili 

örneklemeler yapmışlardır. Isıtıcı gücü, fan hızı, tambur hız, çamaşır ağırlığı ve 

çamaşırlardaki nem içeriği parametreleri değiştirilerek enerji performansının 

iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tambur içindeki kaçakların da kurutma zamanı 

boyunca görüntüleyerek enerji tüketimine etkisini göstermiştir. Bu konu ile ilgili 

olarak kurutucu ile ilgili 32 deneysel çalışmanın sonucu sunulmuştur. Elde edilen 

sonuçlara göre kurutucu verimi arttırılabilinmektedir. Çalışma sonunda elde edilen 

sonuçlar; kurutulan çamaşır miktarı arttıkça birim yük başına harcanan spesifik enerji 
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[kWh/kg] azalmaktadır. Tambur sızdırmazlığının arttırılması hava kaçağını azalttığı 

gibi kurutma süresinin de düşmesini sağlamaktadır. Çamaşırdan havaya olan nem 

transferi tambur devri ile değişiklik gösterirken, ideal hız 45 devir/dk. olarak 

bulunmuştur. 

Kurutma işlemi sırasında gerçekleşen aşırı kurutma hem çamaşırın ömrünü 

kısaltmakta hem de fazla enerji harcanmasına neden olmaktadır [1]. Makalede 

anlatılan çalışmada yarı-ampirik yaklaşım kullanılarak, sabit (CRDP) ve azalan 

(FRDP) hızda kurutma evreleri için bir matematik model geliştirilmiştir. Bu model 

ile yeni bir kontrol mekanizması geliştirilmiş ve çamaşır içindeki kritik nem değeri 

algılanarak kurutma işleminin tamamlanması sağlanmaktadır. Kritik nem değerini 

algılamak için tambur çıkış sıcaklığı kullanılarak, set edilen sıcaklık ile 

karşılaştırması yapılmakta ve çamaşırın kritik nem değerinin altına düştüğü tespit 

edilmektedir. Bu şekilde kurutma işleminde yaklaşık %13’lük kısalma 

gerçekleştirilmiştir. Bu da enerji tüketiminde azalmayı sağlamaktadır. 

Deans [13] yaptığı deneysel çalışmada performans testleri ve bilgisayar modellemesi 

ile tamburlu kurutucunun karakteristiğini çıkarmaya çalışılmıştır. Bunun için enerji 

dengesi ve kütle transferi birlikte irdelenmiştir. Analiz çalışması sonunda kurutma 

süresine etken iki ana faktör yük miktarı ve ısıtıcı gücü olduğu çıkmıştır. Spesifik 

enerji tüketimi ortam sıcaklığı ve bağıl nemden çok etkilenmektedir. Ayrıca çamaşır 

üzerinden geçen hava debisi ve kurutucu gücünün arttırılması ile enerji tüketimi 

azaltılabilmektedir.  

 

ġekil 3.4 : Farklı parametrelerin a) kurutma süresine etkisi b) spesifik enerji 

tüketimine etkisi. 

Hava debisini arttırmak tambur sıcaklıkları azaltmakta, buharlaşma hızını 

arttırmaktadır. Ayrıca tambur sıcaklıklarının düşük olması tamburdan ve 
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kurutucudan çevreye olan ısı kaybının da azalması sasğlamaktadır. Şekil 3.4a’da 

farklı parametrelerin kurutma süresine olan etkisi, Şekil 3.4b’de spesifik enerji 

tüketimine olan etkisi verilmiştir. 

Farklı ısıtıcı gücü ve hava debisi ile uygun bir ısıtma ve soğutma periyodu 

belirlenememekle birlikte hava debisinin arttırılması ile çevrim sonuna doğru oluşan 

yüksek sıcaklığın engellendiği tespit edilmiştir. Kurutucudan çıkan sıcak ve nemli 

hava enerji kaybının bir kısmını oluşturmaktadır (giriş enerjisinin %15’i) ve bu çıkan 

sıcak havanın yeniden sisteme verilmesi ile bir kazanç olabileceği araştırılmıştır. 

Fakat yapılan bilgisayar modellemesi ile sadece geri dönüşüm ile enerji tüketiminin 

artacağı görülmüştür. Yine yapılan test ile çıkan havanın bir kısmının sistem geri 

verilmesi ile tambur sıcaklığının arttığı ve kaybın da arttığı görülmüş ayrıca nemli 

havanın kütle transferinde olumsuz etki yaptığı da belirlenmiştir. 

 

 



 
27 

4.  DENEY TESĠSATI VE ÖLÇÜM SĠSTEMĠ 

4.1 Deney Düzeneği 

Yapılan çalışmalar seri üretimde üretilen bacalı tip tamburlu kurutucu üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Kurutucu üzerinde gerekli ölçümlerin alınması için, 

termoelamanlar  ve nem sensörleri yerleştirilmiştir. Baca çıkışına hava debisini 

azaltıp arttırmak için bir damper yerleştirilmiştir. Çıkan havanın dışarı atılması için 

EN 61121 performans ölçüm standardına uygun olarak performans testlerinin de 

yapıldığı istasyona yerleştirilmiştir ve standartta belirtilen uygun baca bağlantısı 

yapılmıştır. Şekil 4.1’de kurutucunun istasyondaki baca bağlantısı gösterilmiştir. 

 

 

ġekil 4.1 : Bacalı tip tamburlu kurutucu baca bağlantısı. 
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Bacalı tip kurutucunun şematik resmi Şekil 4.2’de gösterilmiştir. Şekildeki resimde 

1-tahrik motoru tamburun ve fanın dönmesini sağlamakta, 2-fan ortam havasını 

emerek sistemdeki hava akışını sağlamakta, 3-filtre çamaşırlarda oluşan liflerin 

sistem içerisinde yerleşmeyip toplanmasını sağlar, 4- hava girişi, 5-tamburu ve 6-

baca çıkışını göstermektedir. 

 

ġekil 4.2 : Bacalı tip tamburlu kurutucu şematik resmi. 

Şekil 4.3’de kurutucunun önden görünüşü ve kurutucunun arkadan görünüşü 

görülmektedir. Burada 7- çamaşırların kurutucuya yerleştirildiği yükleme kapağını 

ve 8-ısıtıcı kapağını göstermektedir. 
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ġekil 4.3 : Bacalı  kurutucu ön ve arka görünüşü. 

Şekil 4.4’de ısıtıcı kapağının çıkarılmış haldeki kurutucu arka görünüşü yer 

almaktadır. Şekilde 4- hava girişini, 9- elektrikli ısıtıcıyı, 10- tambur hava girişini, 

11-baca çıkışına yerleştirilen damperi ve 12- arka duvarı göstermektedir. 
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ġekil 4.4 : Kurutucu arka görünüş (ısıtıcı kapağı yok). 

Testler sırasında yapılan yapısal değişikliklerden biri de motor gücünü düşürmek için 

ön yataklama bölgesine 2 adet tekerlek takılmıştır. Bu şekilde tambur ile ön 

yataklama arasındaki sürtünmenin azaltılması sağlanmıştır. Şekil 4.5’de yapılan bu 

değişiklik ve tekerleğin yerleştirildiği bölge görülmektedir. Yerleştirilen bu iki 

tekerlek ile sürtünme etkisi azaltılarak tamburun dönüşü kolaylaştırılmıştır. 

 

ġekil 4.5 : Ön yataklama tekerlek yerleşimi. 
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4.2 Ölçüm Sistemi 

Testler sırasında proses havasının sıcaklık, bağıl nem ve debi ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çamaşırın kuru hali, test öncesi nemli hali ve test sonrası 

kuru halinin ağırlığı ölçülmüştür. Bunun dışında tamburlu kurutucu güç ve enerji 

ölçümleri de yapılmıştır. 

4.2.1 Sıcaklık Ölçümleri 

Sıcaklık ölçümü için VTS (veri toplama  ünitesinde) ayrıca kalibrasyonu yapılmış 

olan Omega marka T tipi (bakır-konstat) termoelemanlar kullanılmıştır.  T tipi 

termolemanların ölçüm aralığı -200 ºC ila +350ºC arasındadır ve toplam ölçüm 

belirsizliği ±1 ºC’dir. Şekil 4.6’da görülen HP Agilent 44970A veri toplama ünitesi 

(data logger), 1 adet 20 kanallı HP Agilent data logger kartı ile sıcaklıklar 5’er saniye 

aralıklarla bilgisayara gönderilerek gerekli program ile kaydedilmiştir. 

 

ġekil 4.6 : Sıcaklık ölçümünde kullanılan Agilent 34901A marka data logger. 

Ortam havası ısıtıcı giriş sıcaklığını ölçmek için bir adet termoeleman Şekil 4.7’de ki 

gibi yerleştirilmiştir. 

 

ġekil 4.7 : Termoeleman ve nem sensörünün hava/ısıtıcı girişine yerleşimi. 

Elektrikli ısıtıcı ile ısıtıcı ile ısıtılan havanın tambur giriş sıcaklığını ölçmek için 3 

adet termoleman kullanılmıştır. Tambur giriş bölgesinde sol, sağ ve orta kısımlardan 

sıcaklıklar ölçülmüştür. Şekil 4.8’de yerleşim görülmektedir. 
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ġekil 4.8 : Tambur hava girişi termoeleman yerleşimi. 

Proses havası çıkış sıcaklığını ölçmek için baca çıkışına bağlanan damper ağzına bir 

adet termoeleman yerleştirilmiştir. Damperin açık ve kısık konumda termoelemanın 

konumu Şekil 4.9’de gösterilmiştir.  

 

ġekil 4.9 : Baca çıkışı termoeleman ve nem sensörü yerleşimi. 

Son olarak da çamaşırların üzerinden geçerek nemlenen havanın tambur çıkışında 

sıcaklığını ölçmek için filtre bölgesine 1 adet termoeleman yerleştirilmiştir. Filtre 

kasetinin sol tarafına yerleştirilen termoeleman hava akış kanalının yolu üzerine denk 

getirilmeye çalışılmıştır. Şekil 4.10a’da filtreye yerleşimi ve Şekil 4.10b’de ise filtre 

kasetinin yerleştiği hava kanalı gösterilmiştir. Belirtilen alana termoelemanın ölçüm 

noktası denk gelmekte ve istenilen sıcaklık ölçümü sağlanmaktadır. 
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ġekil 4.10 : a) Filtre kaseti termoeleman konumu. b) Hava kanalı. 

4.2.2 Nem Ölçümleri 

Nem ölçümleri proses havasının bağıl nemini ölçmek için kurutucuda gerekli görülen 

yerlerde yapılmıştır. Nem sensörü, ölçüm yaptığı bölgede havanın bağıl nem değerini 

belli bir hassasiyet ile ölçmektedir. Kurutucuda belirlenen bölgelerden alınan bağıl 

nem değerleri ile çamaşır üzerinden nem toplama hızının değişimini görmek ve 

toplanan nem değerini hesaplamak için kullanılacaktır. Bu amaçla Şekil 4.7’da 

proses havası giriş kısmına yerleştirilen 1 adet nem sensörü ve Şekil 4.9’de proses 

havasının baca çıkışındaki bağıl nemini ölçmek için yerleştirilen 1 adet nem sensörü 

görülmektedir. Hava akışını bozmamak için daha fazla nem sensörü 

kullanılmamıştır. 

 

ġekil 4.11 : Elektronik nem sensörü kartı. 
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Dijital nem sensörleri Sensirion SHT75 marka olup Şekil 4.11’da görülen bir 

elektronik sensör kartına veriler işlenmektedir. Başka bir veri toplama ünitesi 

olmadan RS232 bağlantısıyla bu veriler bir bilgisayara aktarılmış ve Universal DAQ 

programı aracılığıyla 1’er saniye aralıklarla bağıl nem değerleri ölçülmüştür. Ayrıca 

bu nem sensörleri sıcaklık ölçümü de yapabildiği için yine 1’er saniye aralıklarla bu 

yerleştirilen bölgelerde sıcaklık ölçümleri de yapılabilmektedir. Nem sensörünün 

bağıl nem ölçüm aralığı 0-100% RH olup, sıcaklık aralığı ise -40 / +125ºC’dir. 

 

ġekil 4.12 : Nem sensörü bağıl nem ve sıcaklık ölçüm belirsizliği. 

Şekil 4.12’de nem sensörünün bağıl nem ve sıcaklık için olan ölçüm belirsizliği 

görülmektedir. Testlerde proses havasının bağıl nemi %90 ila %15 arasında 

değiştiğinden dolayı ölçüm belirsizliği % ±2 olarak alınabilir. Sıcaklık ölçümü için 

de yine ölçüm yapılan noktalarda 20 ºC ila 50 ºC arasında sıcaklık değiştiğinden 

dolayı ölçüm belirsizliği % ±0.5 olarak öngörülebilir. 

4.2.3 Hava Debisi Ölçümleri 

Yapılan testlerde elde edilen sıcaklık ve bağıl nem değerleri ile çamaşırdan toplanan 

nem miktarını hesaplayabilmek için ve yine diğer hesaplamalarda kullanmak için 

proses havası kütlesel debisinin bilinmesi gerekmektedir. Kütlesel debi ise havanın 

yoğunluğunun ve hacimsel debinin bilinmesiyle elde edilir. Bunun için de hacimsel 

hava debisinin ölçülmesine ihtiyaç vardır. 

Şekil 4.13’de gösterilen bir tünele kurutucu bağlanarak debi ölçümü 

gerçekleştirilmiştir. Kurutucu baca çıkışı Şekil 4.14’deki gibi tünele bağlanmıştır. 

Tünel ANSI/ASHRAE 51-1985 standardına uygundur. Şekil 4.13’de gösterilen 

ekipmanlar 1-debi ölçümünün yapılacağı tamburlu kurtucu, 2-tünel, 3-bilgisayar, 4-

basınç tarayıcı ve 5-mikromanometredir. 
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Tünelin içerisinde bulunan lülenin giriş ve çıkışındaki basınçlar manometre 

aracılığıyla ölçülerek yaklaşık 1 dakika boyunca bilgisayara kaydedilir. Ardından 

giriş çıkış basınç farkı ortalaması alınarak gerekli formülde yerine konur ve hacimsel 

debi hesaplanmış olur. 

 

ġekil 4.13 : Debi ölçüm tüneli. 

 

ġekil 4.14 : Bacalı kurutucunun tünele bağlanması. 

Debi ölçümleri kurutucu içerisinde çamaşır yokken baca tam açık konumda ve 

damper kısılarak, ardından kurutucuya 7 kg ağırlıkta kuru çamaşır koyularak yine 

baca tam açık ve damper kısılmış olarak debiler ölçülmüştür. Elde edilen bu değerler 

farklı debilerdeki buharlaşma hızını hesaplamak için kullanılmıştır. 
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4.2.4 Tekstil Ağırlığının Ölçümü 

 

ġekil 4.15 : Hassas terazi. 

Testler sırasında spesifik enerjinin hesaplanması için çamaşırın ağırlığının da 

ölçülmesi gerekmektedir. Test öncesi çamaşırın kuru hali öncelikle ölçülmüştür. 

İstenilen nem değerini elde etmek için çamaşır makinasında sadece suyla yıkanarak 

çamaşır istenilen nem değerine göre ıslatılmış olur. Kurutma işlemi sonunda 

kurutulan çamaşır tekrardan ölçülmüştür. Bunun için 50 kg’a kadar ölçüm yapabilen 

bir terazi kullanılmıştır. Şekil 4.14’de görülen hassas terazinin ölçüm belirsizliği 1 

gr’dır. 

4.2.5 Güç ve Enerji Ölçümü 

Kurutucunun toplam gücünü ve harcanan enerjiyi ölçmek için veri toplama sistemi 

(VTS)’ne bağlı olarak 1’er saniye aralıklarla veriler bilgisayara kaydedilmiştir. Test 

boyunca toplam güç W olarak, enerji de kWh olarak elde edilmiştir. 

Elde edilen enerji değeri spesifik enerjinin hesaplanması için kullanılan en önemli 

parametredir. Toplam ölçüm belirsizliği de enerji ve güç için %±0.5’dir. 
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5.  TEORĠK HESAPLAMALAR 

Bu bölümde deneysel çalışmalar sonunda elde edilen verilerin kullanılmasında 

gerekli olan hesaplamalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Deneysel ve teorik olarak nem 

toplama hızını hesaplamak için kullanılacak denklemler ifade edilmiştir. Çevrim 

boyunca enerji dengesini kurmak için kullanılan denklemler ve ayrıca spesifik 

enerjinin hesaplanması için gerekli olan formülasyonlar belirtilmiştir. 

5.1 Bacalı Tip Tamburlu Kurutucuda Kurutma Prosesinin Modellenmesi 

Kurutucuda ortamdan alınan proses havası kurutma işleminin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Şekil 5.1’deki şematik resimde proses havasının kurutucun farklı 

kısımlarındaki akışını göstermektedir. Kurutucuyu modellemek için kurutma 

prosesini birbirini takip eden 4 farklı aşamaya ayırmak gerekir. 

 

ġekil 5.1 : Proses havasının kurutucudaki döngüsü. 
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1. AĢama 

Proses havası 0-durumunda ortam koşullarındadır ve entalpisi h0 dır. Tamburdaki 

enerji kaybıyla birlikte hava ısıtıcıya gelmeden önce bir miktar enerji kazanır ve 

entalpisi h1 olur. 

01 hhmQ hd                                                                                                      (5.1) 

Denklem 5.1’de mh kütlesel hava debisi [kg/s] ve Qd tamburdaki enerji kaybından 

dolayı havaya geçen enerjiyi [W] göstermektedir. 

Hd QfQ                                                                                                             (5.2) 

QH ısıtıcıdan havaya geçen enerjiyi gösterirken, f ise kayıp katsayısıdır. Kurutma 

prosesi sabit durumda gerçekleşmediği ve sıcaklıkların değişmesinden dolayı Qd 

çevrim boyunca değişecektir. Problemin karmaşıklığını gidermek için denklem 5.2 

gibi ifade ederek bu kayıp çevrim boyunca sabit olarak alınabilir. Yapılan önceki 

çalışmalarda kayıp katsayısı f yaklaşık~0.05 olarak alınmıştır [2]. Bu çalışmada da 

benzer bir yaklaşım kullanılabilir. 

2. AĢama 

Fanın emişi ile ortamdan çekilen hava ısıtıcı üzerinden geçirilir ve burada enerjisi 

yükselerek entalpisi h2 durumuna gelir. 

12 hhmQ hH                                                                                                     (5.3) 

HHH
PQ                                                                                                           (5.4) 

Burada PH ısıtıcı gücünü [W] ve ηH ısıtıcı verimini göstermektedir. 

3. AĢama 

Tambur içine giren sıcak ve kuru proses havası nemli çamaşırların üzerinden 

geçerken sıcaklığı düşer ve bağıl nemi dolayısıyla özgül nemi artar ve böylelikle 

entalpisi h3 olur. 
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                                                                                                      (5.5) 
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Denklemde mbuh buharlaşma hızıdır [kg/s], hg ise çamaşır yüzeyindeki doymuş 

haldeki su buharının entalpisidir. 

4. AĢama 

Tamburdan çıkan soğuk ve nemli hava h3 entalpisi ile fan üzerinden geçmektedir. 

Burada fan tarafından yapılan iş ile havanın entalpisi bir miktar daha artarak h4 

durumuna gelmektedir. 

h

fan

m

P
hh 34                                                                                                           (5.6) 

fan

hh
fan

ppm
P 433                                                                                             (5.7) 

Yukarıdaki denklemlerde Pfan fan gücünü gösterirken, υh 3-durumundaki havanın 

özgül hacmidir, p3 ve p4 fan giriş ve çıkışındaki havanın statik basıncıdır. ηfan ise fan 

verimini göstermektedir. 

Fan gücü performans testleri sırasında motor gücünün içerisinde hesaba 

katılmaktadır. Proses havası tamburdan dışarı çıktıktan sonra fan üzerinden 

geçtiğinden fanın yaptığı işi ile havaya geçen enerji kayıp olarak sistemden 

ayrılmaktadır. 

5.2 Tambur Ġçerisindeki Enerji Dengesi 

Belli bir zaman aralığındaki tambur içerisindeki enerji dengesi aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir. Bu denklemden yola çıkarak yaklaşık çamaşır ve tambur sıcaklığının 

değişimi de elde edilebilir. 

kayıabuhabsHd
QQQQQ                                                                                   (5.8) 

d
Q : Tamburdaki enerji kaybından dolayı havaya geçen enerji 

H
Q : Isıtıcıdan sağlanan enerji 

abs
Q : Tambur kütlesi, çamaşırda ve çamaşır içindeki suda absorbe edilen enerji 

buh
Q : Çamaşır içindeki suyun buharlaşma için harcanan enerji 



 
40 

kayıa
Q : Kurutucu gövdesinden ve sızıntılardan oluşan toplam kayıplar 

Denklem 5.8’de ifadeler daha ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi tekrardan yazılabilir. 

kayıabuhpdh QtQTcmtQthhm 12                                   (5.9) 

Qabs enerjisi kuru tekstilde (kt), çamaşır içindeki nemde ve tambur kütlesindeki 

enerjilerin toplamadır ve aşağıdaki gibi ifade edilir. 

dpnempktpp cMcMXcMTcm                                          (5.10) 

Her bir kütledeki biriken enerjiler için özgül ısıları cp olarak ayrı ayrı denklemde 

belirtilmiştir. X çamaşır içindeki nem yüzdesini göstermektedir ve testlerde %60 

nemli çamaşırlar kullanıldığından X=0.6 olarak alnımıştır. 

t
cMcMXcM

QQQhhm
TT

dpnempKTp

kayıabuhdh

tt

12
                                       (5.11) 

Çamaşır sıcaklığı çekilerek denklem son halinde 5.11 olarak yazılır. Böylelikle belli 

bir zaman aralığında sıcaklık değişimi hesaplanabilir. 

5.3 Proses Havasının Çevrim Boyunca Entalpi DeğiĢimi 

Proses havasının sıcaklığının ve bağıl neminin bilinmesiyle havanın toplam entalpisi 

hesaplanabilir. Havanın özgül ısısı cp çalışma sıcaklığı arasında 1.005 kj/kgK olarak 

alınarak hesaplarda kullanılmıştır. Kuru havanın ve su buharının entalpileri ayrı ayrı 

hesaplanır. 

Tch pa
                                                                                                              (5.12) 

Thsb 82,13,2501                                                                                               (5.13) 

Su buharının entalpisi özgül nem değeri ile çarpılarak kuru havanın entalpisi ile 

toplanır ve havanın toplam entalpisi hesaplanmış olur. 

va hhh                                                                                                          (5.14) 
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5.4 BuharlaĢma Hızının Zamanla DeğiĢiminin Deneysel Olarak Hesaplanması 

Kurutma işlemi sırasında ölçülen sıcaklık ve bağıl nem değerleri ile buharlaşma hızı 

deneysel olarak hesaplanabilmektedir. 

ieabuh mm                                                                                                 (5.15) 

Tambur çıkışında havanın özgül nemi ωç, tambur girişindeki havanın özgül nemi 

ωg’dir. Özgül nem değerlerinin hesaplanması 2.bölümde belirtilmiştir. 

5.5 Tekstil Yüzeyindeki BuharlaĢmanın Modellenmesi 

Kurutma işlemi sırasında tekstil yüzeyinde aynı anda hem ısı hem de kütle transferi 

gerçekleşmektedir. Isı transferi havadan tekstil yüzeyine doğru olurken, kütle geçişi 

de tekstil yüzeyinden havaya doğru olmaktadır. Her iki enerji geçişi de taşınım olayı 

ile ifade edilmiştir. 

Taşınımla havadan tekstile olan ısı geçişi aşağıdaki gibi ifade edilir. 

sas TTAhQ
_

                                                                                                (5.16) 

Th tambur içerisindeki hava sıcaklığını, Ty tekstil yüzey sıcaklığını, Ay toplam tekstil 

alanını göstermektedir, h toplam yüzey için ortalama ısı transfer katsayıdır. 

5.5.1 BuharlaĢam Hızının Zamanla DeğiĢiminin Teorik Olarak Hesaplanması 

Taşnımla kütle geçişi de ısı geçişine benzer şekilde ifade edilir. Çamaşırdan havaya 

buharlaşma hızı aşağıdaki denklem ile ifade edilir. 

aadoyvsdoyvsbuh TTAhm )()( ,,                                                                   (5.17) 

Denklemde h kütle transfer katsayısını ifade etmektedir. ρ(Ts)  yüzey sıcaklığındaki 

su buharı yoğunluğunu, ρ(Ta) proses havasının içindeki subuharının yoğunluğunu 

ifade etmektedir. Bu yoğunluk farkı kütle geçişinin meydana gelmesini 

sağlamaktadır. 

Buharlaşama hızı tamburlu kurutucularda gerçekleşen kurutma işlemi için aşağıdaki 

formülle de hesaplanabilir [13]; 
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2

ei
ssbuh aAhm                                                                            (5.18) 

Burada a etkenlik katsayısı: 

X

X
a

1
1                                                                                                    (5.19) 

ile ifade edilir ve formüldeki katsayılar; pamuklu tekstiller için β=18, δ=2, γ=30’dur 

ve Şekil 5.2’de gösterilmiştir [25]. Formülde yer alan X=0,6 çamaşırın başlangıç 

nem değeridir. Çamaşır kurudukça ve belirli bir nem değerinden sonra a etkenlik 

katsayısı azalma göstermektedir, bu da buharlaşma hızının düşmesine neden 

olmaktadır. 

 

ġekil 5.2 : Farklı tekstiller için yüzey salınım eğrileri [25]. 

5.5.2 Kütle GeçiĢ Katsayısının Belirlenmesi 

Buharlaşma hızını Denklem 5.17’deki gibi hesaplayabilmek için kütle taşınım 

katsayısının bilinmesi gerekmektedir. Kütle taşınım katsayısı yüzeydeki boyutsuz 

Sherwood sayısı ShL (taşınımla kütle geçişinin yayılımla kütle geçişine oranı), su 

buharı – hava için ikili yayılım (difüzyon) katsayısı DAB, ve kurutucu için 

karakteristik uzunluk olan dd tambur çapı ile hesaplanabilir. 

AB

d
L

D

dh
Sh    veya   

d

ABL

d

DSh
h                                                                       (5.20) 

Su buharı-hava için olan difüzyon katsayısı ortalama sıcaklık ve basınca bağlı olarak 

aşağıdaki denklem ile bulunur [14]. 
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                                                                                  (5.21) 

Sherwood sayısı ShL hava akışı tambur içerisinde karışık bir akış olduğu için 

türbülanslı akış olarak düşünülürse denklem 5.22’deki formülle hesaplanır. 

3/18/1Re037,0 ScShL
                                                                                        (5.22) 

Düz yüzeylerdeki kütle geçiş katsayısını hesaplamak için denklem 5.22’den 

yararlanıldığı gibi, daha karmaşık bir yapı olan kurutucu tambur içerisindeki taşınım 

katsayısını hesaplamak için kullanılan ShL için literatür çalışmalarında belirtilmiş 

olan denklem 3.1’in kullanılması daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini 

sağlayacaktır. Bu denklem ile alan Sherwood sayısı ShA elde edilir. 

Schmidt sayısı Sc momentum ve kütle yayılım katsayıları oranıdır ve aşağıdaki gibi 

hesaplanır. Burada ν kinematik viskozite [4]’te Tablo A.4’ten elde edilir. 

ABD
Sc                                                                                                                (5.23) 

Tambur içindeki hava için Reynolds sayısı da denklem 5.22’den hesaplanır.  

ddu
Re                                                                                                             (5.24) 

Burada u tambur içinde hava hızını göstermektedir ve aşağıdaki gibi hacimsel hava 

debisinin Qh, etkin akış alanına Af bölünmesiyle elde edilir. 

f

h
h

A

Q
u                                                                                                                  (5.25) 

5.6 Spesifik Enerji Tüketiminin Hesaplanması 

Yapılan testler sonucunda spesifik enerjinin belirlenmesi için tamburlu kurutucular 

için performans ölçümü standartı [5] kullanılmıştır. Öncelikle test sonundaki enerji 

tüketimi kullanılarak, düzeltilmiş enerji tüketimi E [kWh] hesaplanır. 

0

00

W

W
EE

fi

fi

m
                                                                                           (5.26) 
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Formülde Em test sonu ölçülen enerji tüketimi, μi0 nominal başlangıç nem içeriği 

(testler için 0.6’dır), μf0 nominal test sonu nem içeriği (testler için 0’dır), μi gerçek 

başlangıç nem içeriği, μf gerçek test sonu nem içeriği, W tanımlanan yük kapasetisi, 

W0 test edilen yük kapasetisidir. 

0W

WW f

f
                                                                                                        (5.27) 

Denklem 5.24’e benzer şekilde düzeltilmiş test süresi t [dk] de aşağıdaki gibi 

hesaplanır. Formülde tm ölçülen test süresidir. 
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                                                                                              (5.28) 

Yukarıda belirtilen hesaplamalar yapıldıktan sonra spesifik enerji SE [kWh/kg] 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Spesifik enerji birim yük başına harcanan 

enerjiyi göstermektedir ve enerji sınaflandırmasında kullanılan tek parametredir. 

WtESE /60/100008,014,1                                                                      (5.29) 

5.7 Toplam Kurutucu Verimi ve Kurutma Prosesi Verimi 

Spesifik enerji hesabının dışında toplam kurutucu verimi ve kurutma prosesi verimi 

tanımları da tez kapsamında kullanılmıştır [13]. 

Toplam kurutucu verimi için aşağıdaki formülden yararlanılır. 

MH

buh
kurutucu

QQ

Q
                                                                                                (5.30) 

Formülde, Qbuh çamşırdaki toplam nemin buharlaşması için gerekli olan buharlaşma 

enerjisidir, QH ısıtıcı ile sisteme verilen enerjidir, QM ise tambur ve fanın hareketini 

sağlayan motor için harcanan enerjidir. Buharlaşma enerjisinin sisteme verilen 

toplam enerjiye oranı toplam kurutucu verimini göstermektedir. 

Diğer bir verimlilik hesabıda kurutma işlemi sırasında tambur girişindeki havanın 

özgül nemi ile tambur çıkışındaki havanın özgül nemi arasındaki oran ile 

hesaplanabilir. Bu verimlilik hesabı ile belli bir nem tutma kapasitesi olan havaya 

hangi kadar oranda çamaşırdan nem transferi olduğu elde edilir. Böylelikle tambur 
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içerisinde kurutma prosesinin verimliliği aşağıda verilen denklem ile hesaplanmış 

olur. 

gTdbç

gç

kurutma

100,%,

                                                                                        (5.31) 

Formülde ωg tambur girişinde havanın özgül nemi, ωç tambur çıkışında havanın 

özgül nemi ve ωç,Tdb,%100 ise tambur çıkışında havanın yaş termometre sıcaklığında 

%100 bağıl nemde maksimum özgül nemli halidir. 
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6.  DENEYSEL ÇALIġMALAR 

Tez kapsamında yapılan deneysel çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sayısal 

sonuçlar bu bölümde belirtilmiştir. Bölüm 4’de açıklanan deney düzeneği üzerinde 

yapılan çalışmalar ile teorik çalışmalardaki formüller kullanılarak gerekli olan 

sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Deneysel çalışmalara başlamadan önce tambur 

içerisindeki kurutma prosesinin karmaşıklığını gidermek için kaynaklarda da 

belirtilmiş olan benzer yaklaşımların yapılması gerekmektedir. Bu kabuller aşağıda 

tek tek belirtilmiştir. 

1-Tambur içerisindeki çamaşırlar tam olarak karışmıştır. 

2-Çamaşırlar her bölgede hava ile tam karışmıştır ve her bölgede kuruma eşit 

seviyede gerçekleşmektedir. 

3-Baca çıkışındaki hava nemli ve homojendir. Tambur içerisindeki nemli hava çıkan 

hava ile aynı özeliktedir. 

4-Tambur içerisindeki nemli havanın özelikleri tambur çıkışındaki havanın kuru 

termometre sıcaklığına göre hesaplanır. 

5-Kuruma işlemi 3 evreden oluşmaktadır. Birinci evre çamaşırların ısınarak denge 

sıcaklığına geldiği aşama, ikinci evre sabit kurutma hızında buharlaşmanın olduğu 

aşama ve üçüncü evre çamaşırların sıcaklığının arttığı ve buharlaşma hızının 

yavaşladığı aşamadır. İkinci evre olan ve sabit hızda çamaşır yüzeyinde 

buharlaşmanın gerçekleştiği aşamada  çamaşır yüzeyi %100 nemli olarak kabul edilir 

ve çamaşır yüzey sıcaklığı baca çıkışındaki havanın yaş termometre sıcaklığı ile aynı 

kabul edilir. 

6- Ortam sıcaklığı ve bağıl nemi sabittir [2,9]. 

Tez kapsamında gerçekleştirilen testlerde elde edilen sonuçlar bu kabullere göre 

değerlendirilmiş ve hesaplamalar yapılmıştır. 
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Öncelikle bacalı tip kurutma makinasının mevcut haldeki değerleri elde edilmiştir. 

Ardından iki değişik debi değerinde farklı ısıtıcı güçleri kullanılarak çamaşırdan 

havaya doğru olan su buharı geçişinin değişimi incelenmiştir. Buharlaşma hızı ve 

birim su buharı kaldırmak için harcanan enerji tespit edilmiştir. 

Mekanik değişiklik olarak sürtünmeli ön yataklama yerine 2 adet tekerleğe sahip bir 

ön yataklama eklenerek ve kapasitör değeri düşürülerek motor gücü azaltılmıştır. 

Elde edilen ısıtıcı gücü ve farklı debi değerlerindeki kurutma performansına göre 

değişik ısıtıcı profilleri denenerek toplam harcanan enerjinin azaltılması 

amaçlanmıştır. 

6.1 Mevcut Durumda Enerji Tüketim Değeri 

Tez kapsamında gerçekleştirilen performans testleri EN 61121:2005 tamburlu 

kurutucular için enerji ölçümü standartına uygun şekilde yapılmıştır. Uygun elektrik 

beslemesi voltaj değeri 230V ±%1 ve frekans değeri 50Hz ±%1 olarak sağlanmıştır. 

Çamaşırlar her test öncesi 15 ±2 ºC soğuk su ile yıkanmıştır ve suyun iletkenliği 

20ºC’de  75 ±15 mS/m’dir. 

Testler 23 ±2 ºC ortam sıcaklığı ve %55 ±5 RH ortam neminde gerçekleştirilmiştir. 

Ortam sıcaklık ve bağıl nemi sürekli olarak kaydedilmiştir. 

Test yükleri de yine standartta belirtilen şekilde kullanılmıştır. Test yükü pamuklu 

çarşaf, yastık kılıfı ve el havlusu oluşmaktadır. Kurutma makinası kapasitesi 7kg 

olduğu için buna uygun olarak 2 adet çarşaf, 12 adet yastık kılıfı ve 7 kg tamamlacak 

şekilde ortalama 25 adet el havlusu kullanılmıştır. Farklı yükler için olan parça 

sayıları Çizelge 6.1’de belirtilmiştir. 

Yükler testlerde kullanılmadan önce belirtilen şekilde koşullandırılır. Bunun için 

öncelikle çamaşırlar kemik kuruluğuna kadar kurutulur. Ardından 20 ±2 ºC ortam 

sıcaklığı ve %65 ±5 RH ortam neminde 15 saat boyunca bekletilerek nemlendirilir. 

Sonuçta nemlenmiş ağırlığı kemik kurusu ağırlığından %0.5 fazla olmamalıdır. 

Çizelge 6.2’de yüklerin ağırlık ve boyutları verilmiştir. 
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Çizelge 6.1 : Farklı yük kapasiteleri için pamuklu test yükü parça sayıları. 

 

Koşullandırılan çamaşır test çamaşır makinasında sadece su ile yıkanarak belirtilen 

başlangıç nem değerine ulşaması sağlanır. Başlangıç nominal değeri %60’tır ve %59 

ila %61 nem değerleri arasında değişiklik gösterebilir. Yukarıda ifade edilen şekilde 

hazırlanan yük ile uygun şekilde test gerçekleştirilir ve test sonunda çamaşırdaki nem 

değeri %0 ±3 olmalıdır. Test tamamlandıktan sonra bölüm 5.6’da belirtildiği gibi 

kaydedilen enerji ve süre ile test sonu yük ağırlığı kullanılarak spesifik enerji değeri 

hesaplanmıştır. 

Çizelge 6.2 : Test yükü özellikleri. 

Kriter Çarşaf Yastık kılıfı El havlusu 

Birim yüzey ağırlığı (g/m
2
) 185 ± 10 185 ± 10 220 ± 10 

Uzunluk (mm) 2400 ± 150 800 ± 50 1000 ± 50 

Genişlik (mm) 1600 ± 40 800 ± 20 500 ± 30 

Parça ağırlığı (g) 725 ± 15 240 ± 5 110 ± 3 

İlk olarak mevcut durumda 7 kg kuru yük ile performans testi yapılarak toplam enerji 

tüketim değeri ve spesifik enerji elde edilmiştir ve bu değerler çalışma boyunca 

referans değerler olarak kullanılmıştır. 

Mevcut durumda ısıtıcı gücü 2000W’tır ve sürtünmeli ön yataklamaya sahiptir. 

Performans testi grafiği Şekil 6.1’de verilmiştir. Burada belirtilen güç ısıtıcı ve motor 

gücünün toplamıdır. Test başında ısıtıcı 2000W olarak çalışmakta 5000 saniyeden 

sonra ısıtıcı gücü 1400W-2000W olarak değişmektedir. Filtre (tambur) sıcaklığı 
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ġekil 6.1 : Performans testi güç ve sıcaklık grafiği. 

incelendiğinde ilk 1000 sn. sıcaklıklar artmaktadır ve ısınma periyodunu 

oluşturmaktadır, yaklaşık 1000-5000 saniye arası sıcaklıklar sabit gitmektedir ve 

sabit hızda nem alma periyodudur (CRDP). Ardından filtre sıcaklığı artış 

göstermekte ve azalan hızda nem alma periyodu (FRDP) gerçekleşmektedir. Son 

olarak soğutma evresinde ısıtıcılar kapalıdır ve sadece motor çalışmaktadır. Yapılan 

5 test sonunda ortalama toplam enerji tüketimi 4268 Wh’dir. 

 

ġekil 6.2 : Performans testi bağıl nem değişimi. 
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Test boyunca ölçülen ısıtıcı girişi ve baca çıkışı bağıl nem değişimi Şekil 6.2’de 

gösterilmiştir. Şekil 6.3’de ise buharlaşma hızının değişimi ve toplanan nem miktarı 

grafikte verilmiştir. Kurutma periyotları ısınma evresi (0-1000sn.), sabit hızda nem 

alma (1000-5000sn.), azalan hızda nem alma (5000-7000sn.) ve soğutma evresi 

(7000-7300sn.) buharlaşma hızı grafiğinden tespit edilir. 

 

ġekil 6.3 : Buharlaşma hızı ve toplanan nem miktarı değişimi. 

Sabit hızda nem alma periyodunda belli bir an için proses havasının psikrometrik 

diyagram üzerindeki gösterimi Şekil 6.4’de gösterilmiştir. Burada 1 noktasında ısıtıcı 

girişindeki hava sıcaklığı T1=32.5ºC ve bağıl nemi de RH1=%42’dir. Isıtıcıdan çıkan 

hava tambur girişinde özgül nemi sabit kalmakta (ω1=ω2) ve duyulur ısınma 

gerçekleşmektedir. Sıcaklık T2=80ºC ve bağıl nem RH2=%4 olmuştur. Sıcak ve kuru 

hava, nemli çamaşırların üzerinden geçerken sabit entalpide (h2=h3) soğuyarak, bağıl 

nemi buna bağlı özgül nemi de artmıştır. Kurutma havasının sıcaklığı T3=36ºC ve 

bağıl nemi RH3=%79 olmuştur ve baca çıkışından sistemi terk etmektedir. 

Mevcut durum için toplam kurutucu verimi de hesaplanmıştır (denklem 5.30). Bunun 

için çamaşırdan toplanan ortalama nem miktarı ile toplam harcanan enerji değerleri 

kullanılmıştır. Harcanan enerji, ısıtıcı ve motor için harcanan enerjilerin toplamından 

oluşmaktadır. Çamaşırdaki nemi toplamak için gerekli olan enerji, uygun kütle 

transferini sağlamak için çamaşır sıcaklığını 20ºC’den 33-35ºC arasına getirmek için 

harcanan enerji ve bu sıcaklıkta buharlaşma için gerekli olan enerjilerin toplamıdır. 
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ġekil 6.4 : Kurutma havasının psikrometrik diyagram üzerinde gösterimi. 

Bu sıcaklık aralığı için su buharı özgül ısısı 4.179 kJ/kgK alınmıştır. Su buharı 

sıcaklığı başlangıçta 20ºC iken test sonunda 33ºC’ye çıkmaktadır. Bu değer baca 

çıkışı havanın yaş termometre sıcaklığı olarak alınmıştır. Buharlaşma enerjisi ısınma 

periyodu ilk 1000 sn. için 2449 kJ/kg, CRDP 1000-5000 sn. aralığı için 2426 kJ/kg 

ve FRDP için 2414 kJ/kg olarak alnmıştır. Ayrıca pamuklu çamaşır özgül ısısı da 

1.29 kJ/kg olarak kabul edilmiş ve sıcaklığı çevrim sonunda filtre sıcaklığına eşittir. 

Çizelge 6.3 : Toplam kurutucu veriminin tespit edilmesi. 

Kriter Enerji kJ 

Su buharı sıcaklık artışı 231 

Çamaşır sıcaklık artışı 226 

Buharlaşma enerjisi 10323 

Isıtıcı enerjisi 13583 

Motor enerjisi 1782 

Toplam kurutucu verimi %70 

Kurutma prosesi verimi %90 

Çizelge 6.3’de buharlaşmanın sağlanabilmesi için gerekli olan enerji ve bunu elde 

edebilmek için harcanan enerji ile toplam kurutucu verimi ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Sisteme verilen toplam enerjinin %30’u kaybolmakta ve spesifik enerji tüketiminin 

yüksek olmasına yol açmaktadır. Ayrıca buharlaşma hızının sabit olduğu evrede 
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kurutma havasının proses verimi de denklem 5.31 ile hesaplanmıştır. Bacalı tip 

kurutucu olduğundan tambur girişindeki sıcak hava bağıl nemi %4 seviyelerindedir 

ve kurutma etkenliği yaklaşık %90 seviyelerindedir. Ancak FRDP evresinde ise 

proses verimi %76 seviyelerine kadar düşmüştür. 

Farklı yüklerdeki kurutucu verimliliğini karşılaştırmak için çamaşır kapasitesi 7 kg 

dışında 3.5 kg, 2 kg ve 1 kg kuru yük ağırlığında testler yapılmıştır. Bu yük 

kapasitelerindeki toplam kurutucu verimleri tespit edilmiştir. Çizelge 6.4’de bu 

değerler karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Çizelge 6.4 : Farklı yüklerdeki kurutucu verimleri. 

Enerji [kJ]  7 kg 3.5 kg 2 kg 1 kg 

Su buharı sıcaklık artışı 231 176 126 79 

Çamaşır sıcaklık artışı 226 224 140 111 

Buharlaşma enerjisi 10323 5130 3235 1565 

Isıtıcı enerjisi 13583 7643 4986 3906 

Motor enerjisi 1782 828 547 461 

Toplam kurutucu verimi %70 %65 %58 %40 

Yük miktarı azaldıkça sisteme verilen enerjideki kayıp artmakta, spesifik enerji 

tüketimi artmaktadır. Tambur ve kurutucu sıcaklıkları daha fazla arttığı gibi, baca 

çıkışından da dışarı atılan hava sıcaklığı daha yüksektir. Tambur içerisindeki nem 

miktarı az olduğu için gerekenden daha fazla enerji sisteme verilmektedir. 

 

ġekil 6.5 : Farklı yüklerdeki çıkış bağıl neminin değişimi. 



 
54 

Şekil 6.5’de farklı yüklerde gerçekleştirilen performans testlerinde çıkış bağıl 

neminin değişimi verilmiştir. Değişik yükler için bağıl nemler arasındaki fark şekilde 

görülmektedir. 7 kg için testin başlangıcında bağıl nem değeri ortalama %85 

seviyelerindedir. 3.5 kg için bu değer %76, 2 kg yük için %62 ve 1 kg yük için 

%38’dir. Bağıl nem grafiğindeki son kısımlardaki artış test sonundaki soğutma 

evresinde ortam havasının ısıtılmadan tambura verilmesinden dolayı oluşmaktadır. 

Farklı yük miktarlarında gerçekleştirilen performans testlerinin sıcaklık değişimleri 

ve buharlaşma hızları sonuçları EK-A da verilmiştir. CRDP evresindeki buharlaşma 

hızları ise 7 kg yükte 0.772 g/sn, 3.5 kg yükte 0.697 g/sn, 2 kg yükte 0.684 g/sn ve 1 

kg yükte 0.630 g/sn olarak hesaplanmıştır. Şekil 6.6’da buharlaşma hızı ve spesifik 

enerji değerleri verilmiştir.   

 

ġekil 6.6 : Farklı yüklerdeki buharlaşma hızı ve enerji. 

6.2 Teorik ve Deneysel BuharlaĢma Hızının KarĢılaĢtırılması 

Farklı ısıtıcı gücünde ve kurutma havası debisinde gerçekleştirilen performans 

testleri ile bu farklı koşullardaki buharlaşma hızları deneysel olarak hesaplanmıştır. 

Ardından elde edilen sıcaklık ve nem değerleri ile ilgili denklemler kullanılarak 

buharlaşma hızı teorik olarak da hesaplanmış ve deneysel sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır. 
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Deneyler performans testi koşullarında, 5 farklı ısıtıcı gücü ve iki farklı debi 

değerinde gerçekleştirilmiştir. Debi ayarı baca çıkışına yerleştirilmiş olan damper ile 

sağlanmıştır. Koşul-1’de baca tam açık durumdadır ve kurutucu debisi yaklaşık 

olarak 35.6 l/sn’dir. Koşul-2’de damper, baca çıkış alanı %70 azalacak şekilde 

kısılmış ve debi yaklaşık 24.5 l/sn olarak ölçülmüştür. Isıtıcı gücü 2300W - 2000W - 

1600W - 1400W ve 700W olarak denenmiştir. Yapılan testler sonunda 10 farklı 

kombinasyon için her bir kurutma periyodunda buharlaşma hızları deneysel olarak 

hesaplanmıştır. Isınma periyodu, CRDP’u ve FRDP’u için ayrı ayrı toplanan nem 

miktarları ve harcanan enerjiler tespit edilmiştir. Nem miktarının harcanan enerjiye 

oranı ile de birim enerji başına kaldırılan nem miktarı (SMER) elde edilmiştir. 

Çizelge 6.5 : Üç kurutma periyodu için SMER değerleri. 

  SMER (g/Wh) 

Isıtıcı gücü (W) Hava debisi (l/sn) Isınma per. CRDP FRDP 

2300 35.6 0.86 1.13 0.89 

2000 35.6 0.92 1.17 0.90 

1600 35.6 0.88 1.13 0.82 

1400 35.6 0.95 1.17 1.01 

700 35.6 0.97 1.15 1.04 

2300 24.5 0.92 1.12 0.93 

2000 24.5 0.79 1.18 0.75 

1600 24.5 0.90 1.34 1.04 

1400 24.5 0.77 1.16 0.97 

700 24.5 1.04 1.19 1.03 

Çizelge 6.5’te 10 farklı kombinasyon için ve 3 farklı kurutma periyodunda birim 

enerji başına toplanan nem miktarları verilmiştir. Testler de elde edilen bir diğer veri 

de buharlaşma hızları olmuştur. Buharlaşma hızı sabit hızda nem alma periyodunda 

ortalama alınarak hesaplanmıştır. İki farklı debi değerinde buharlaşma hızlarının 

ısıtıcı güçleri ile değişimi Şekil 6.7’da gösterilmiştir. 

Farklı iki debi için buharlaşma hızı aynı ısıtıcı gücünde birbirine çok yakın 

değerdedir. Sabit debi için ise ısıtıcı gücü arttırıldığında buharlaşma hızı yaklaşık 

lineer olarak artış göstermektedir ve uygun denklem elde edildiğinde denklemin 

regresyon katsayısı R
2
=0.9921’dir. 
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ġekil 6.7 : Buharlaşma hızının ısıtıcı gücüyle değişimi. 

Deneysel olarak elde edilen buharlaşma hızı, teorik olarak da hesaplanmıştır. Farklı 

debilerde çamaşır üzerinden geçen hava hızı tambur içerisindeki akış alanına göre 

tespit edildikten sonra Re sayısı elde edilmiştir. Teorik çalışmada belirtilen 

buharlaşma hızı hesaplaması kullanılırken, literatür çalışmasındaki denklem 3.1 ile 

alan Sherwood sayısı ShA hesaplanmıştır. Bu denklem ile elde edilmiş olan Sh sayısı 

kurutucuda kütle geçişine uygun olarak belirlenmiştir ve birimi m
2
’dir. Denklem 

içerisinde çamaşır ağırlığı ve fan devri de birer parametredir. Buharlaşma hızını 

belirlemek için ayrıca bir çamaşır yüzey alanının belirlenmesine ihtiyaç 

duyulmamıştır. Hesaplanan ShA sayısı uygun denklemlerde kullanılarak alan kütle 

geçiş katsayısı elde edilmiştir. Çamaşır yüzeyinde su buharı mutlak nemi ve kurutma 

havası içerisindeki su buharı mutlak nemi farkı ile  birlikte buharlaşma hızı teorik 

olarak hesaplanmıştır. CRDP sırasında hesaplanan buharlaşma hızları çamaşır yüzey 

alanının %100 nemli olduğu ve çamaşır yüzey sıcaklığının baca çıkış havasının yaş 

termometre sıcaklığına eşit olduğu kabulü yapılarak hesaplanmıştır.  

Şekil 6.8’de iki ayrı debi koşulu için deneysel sonuçlarla teorik sonuçlarla 

karşılaştırılması verilmiştir. Deneysel sonuçlardan farklı olarak teorik sonuçlarda 

aynı ısıtıcı gücünde debi azladıkça buharlaşma hızının arttığı görülmektedir. Alan 

Sherwood sayısı ShA’nın kullanımı ve diğer kabuller ile yaklaşık %20 buharlaşma 

hızında sapma oluşmasına neden olmaktadır. Gerçekte böyle bir fark meydana 

gelmemektedir. Yapılan kabullerden dolayı böyle bir fark oluşmuştur.  
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ġekil 6.8 : Buharlaşma hızının ısıtıcı gücüyle değişimi. 

6.3 Kurutma Havası Debi Ölçümü 

Tünele bağlanan bacalı kurutucu ile 3 farklı koşulda debi ölçümü gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen debi değerleri buharlaşma hızlarının deneysel ve teorik olarak 

hesaplanmalarında kullanılmıştır. 

Öncelikle damper tam açık konumda iken ve tambur içinde çamaşır yokken debi 

ölçülmüştür. Ardından tambur içerisine 7 kg kuru çamaşır yerleştirilerek debi 

ölçülmüştür. Son olarak da yine 7 kg çamaşır ile damper açıklığı %70 kapatılarak 

debi ölçümü yapılmıştır. Damper tam açık konumda baca çıkış alanı 63.62cm
2
 iken, 

damper %70 kapatıldığında çıkış alanı 18.86 cm
2
 olmaktadır. 

Çizelge 6.6 : Kurutma havası debi ölçümü. 

Tambur 

durumu 

Damper Damper 

alanı (cm
2
) 

Hacimsel 

Debi (lt/sn) 

Kütlesel Hava 

Debisi (kg/sn) 

Boş Tam açık 63.62 41.3 0.049 

7 kg yük Tam açık 63.62 35.6 0.042 

7 kg yük %70 kapalı 18.86 24.5 0.029 

Çizelge 6.6’de debi ölçüm sonuçları verilmiştir. Debi ölçümü sırasında ısıtıcılar 

kapalıdır ve kurutma havası sıcaklığı 23ºC olup ortam havasına eşittir. Bu sıcaklıkta 

hava yoğunluğu 1.1933 kg/m
3
 olup kütlesel hava debisi hesaplanmıştır. Yapılan 

hesaplamalarda kütlesel debiler çevrim boyunca sabit alınmıştır. 
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6.4 Termel Kamera Sıcaklık Ölçümü 

Isıtıcı yüzey sıcaklığının ölçümü termal kamera ile gerçekleştirilmiştir. Bunun için 

ısıtıcının üst kısmındaki saç parça kesilerek kameranın ısıtıcı telini görmesi 

sağlanmıştır. Şekil 6.9 ve Şekil 6.10’da yer alan resimlerde ısıtıcının konumu ve 

ölçümün yapılışı gösterilmiştir. 

 

ġekil 6.9 : Isıtıcı konumu. 

 

ġekil 6.10 : Termal kamera ile sıcaklık ölçümü. 

2000W gücünde ısıtıcı kullanılarak, kondenserli tip makinada ölçüm 

gerçekleştirilmiştir. Isıtıcı kapağı şekilde de görüldüğü gibi kesildiğinden dolayı 

ölçüm bacalı makinada yapılamamıştır. Ayrıca ısıtıcı çıkışının bu bölgesinde hava 

hızı ölçümü de yapılmış ve çıkış alanı ile bu değer çarpıldığında yaklaşık 42 lt/sn’lik 
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bir hava debisi hesaplanmıştır. bu da Çizelge 6.6’deki boş tambur ile yapılan ölçüm 

değerine yakındır. 

Isıtıcı önce 1400W gücünde çalışırken, ardından 2000W ısıtıcı gücünce çalışırken 

ısıtıcı teli sıcaklığı ölçülmüştür. 2000W ısıtıcı çalışması sırasında tel yüzeyi 

maksimum sıcaklığı 233ºC’ye kadar ulaşmıştır. 1400W ısıtıcı çalışırken ise 

maksimum tel yüzey sıcaklığı 203.7 ºC’ye ulaşmıştır. 2000W ısıtıcı gücünde ısıtıcı 

çıkış bölgesindeki yüzey sıcaklığı dağılımı Şekil 6.11’de gösterilmiştir. 

 

ġekil 6.11 : Isıtıcı gücü 2000W yüzey sıcaklık dağılımı. 

Şeklin sol tarafı kurutucu arka duvarı bölgesidir. Sağ tarafı ise ısıtıcı kapağının yer 

aldığı kısımdır. Sıcaklık dağılımına bakıldığında ısıtıcı çıkışı bölgesinde 200-240ºC 

arasında homojen bir dağılım olduğunu söylemek mümkündür. Bu da havanın ısıtıcı 

üzerinden homojen olarak aktığını göstermektedir. Isıtıcı yüzeyindeki sıcaklıklar 

maksimum çalışma sıcaklığı 400ºC’nin altındadır. 
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Isıtıcıya üstten bakıldığında görülen iki ısıtıcı teli boyuncaki sıcaklıkları gösteren 

grafikler ise Ek-B’de ayrı ayrı verilmiştir. Şekil B.1 ve Şekil B.2’de ölçüm sırasında 

kaydedilmiş sıcaklık dağılımları 2000W ve 1400W güçleri için verilmiştir. Şekil B.3 

ve Şekil B.4’de ise sırasıyla 2000W ve 1400W ısıtıcı güçlerinde iki ısıtıcı telinin 

sıcaklık değişimi grafik olarak sunulmuştur. 

6.5 Yapılan DeğiĢiklikler ile Enerji Tüketim Değerinin Azaltılma ÇalıĢmaları 

Farklı evrelerdeki buharlaşma hızı ve SMER değerleri kullanılarak ısıtıcı profili ve 

hava debisi ayarı yapılmadan önce mekanik olarak yapılan değişikliklerle enerji 

tüketiminde azalma sağlanmıştır. 

Ön yataklama yapısında tambur sürtünmeli bir hareket ile döndüğünden dolayı motor 

enerjisi test boyunca ortalama 236W olup test sonuna doğru çamaşır kuruyup yük 

miktarı azaldıkça 225W’a kadar düşmektedir. Bu değerler ile motor enerjisinin 

toplam harcanan enerjideki payı %12 olmaktadır (Çizelge 6.3). Ön yataklamada 

tamburun sol ve sağ alt kısımlarına denk gelecek şekilde 2 adet tekerlek yerleşimi ile 

sürtünme oranı azaltılmıştır. Bu da tamburun daha rahat dönmesini ve motor 

gücünün azalmasını sağlamıştır. 

Ön yataklamaya eklenen bu iki tekerlek ile motor gücü düşmüştür. Yapılan 

performans testinde test boyunca ortalama motor gücü 190W iken test sonuna doğru 

bu değer 183W’a kadar düşmüştür. Motor gücündeki bu azalma ile toplan harcanan 

enerji kurutma süresine göre farklı oranlarda kazanç getirmektedir. Kurutma süresi 

her iki durumda da sabit alınırsa çevrim boyunca harcanan motor enerjisi 93 Wh 

kadar azalmıştır. Bu da aynı süre ve nem değerinde hesaplandığında spesifik 

enerjinin 0.015 kWh/kg düşmesi demektir. 

Tamburlu kurutucunun çalışması sırasında motorun çalışması için bir kapasitöre 

gerek vardır. Ön yataklama sürtünmeli durumdayken kullanılan kapasitör değerine 

göre daha düşük bir değerde kapasitör kullanılmıştır. Motorun çevrimin başında 

kalkış durumu da düşünülerek çalışma için uygun değerde bir kapasitör kullanımı 

uygun görülmüştür. 

Yüksek kapasitör ile yapılan performans testlerinde motor güçleri incelenmiştir. 

Sonuçta ortalama motor gücü 179W, test sonundaki motor gücü ise 169W olarak 

ölçülmüştür. Şekil 6.12’de sürtünmeli yatak ve tekerlek+kapasitör kullanımı ile 
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soğutma evresindeki motor güçlerinin karşılaştırılması verilmiştir. Grafikten de 

görüldüğü gibi tekerlek ve düşük kapasitör eklendiğinde motor gücünde 50-60 W’lık 

bir azalma sağlanmıştır. 

 

ġekil 6.12 : Tekerlekli ve tekerleksiz durum motor güçleri. 

Düşük kapasitör kullanımı ile toplam enerjide 23 Wh, spesifik enerji tüketiminde ise 

0.004 kWh/kg’lık bir azalma meydana gelmiştir. Tekerlek eklenmesi ve düşük 

kapasitör kullanılması ile birlikte toplamda performans testinde 0.019 kWh/kg 

spesifik enerji tüketimi azalma göstermiştir. Yapılan bu iki değişik ile mevcut 

duruma göre spesifik enerji %2.7 azalmıştır. 

Bir diğer değişiklik olarak ise ısıtıcı kapağına yalıtım eklenmiştir. Isıtıcı kapağı 

yüzeyine 8 mm kalınlığında melamin sünger yalıtım malzemesi yapıştırılmıştır. 

Malzeme özelliği olarak 150ºC sıcaklığa kadar dayanıklıdır ve ısı iletim katsayısı 

0.030 w/mK’dir. Şekil 6.13’de yalıtımsız ve ısıtıcı kapağı yalıtımlı gerçekleştirilen 

iki farklı performans testinde tambur hava giriş sıcaklıkları verilmiştir. 

Grafikte mavi tonlu sıcaklıklar yalıtımsız ısıtıcı kapağı ile olan testin, kırmızı tonlu 

sıcaklıklar ise yalıtımlı ısıtıcı kapağı ile testin sıcaklıklarıdır. Tambur hava giriş sol 

ve orta sağa göre daha yüksek değerdedir. Ancak yalıtım kullanılmasıyla bu 

sıcaklıklarda artış görülmemiştir. Sıcaklık değerleri grafikte üst üstedir. Yine filtre 

sıcaklıkları da karşılaştırıldığında her iki durum için de sıcaklıklarda fark 

görülmemiştir. 
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ġekil 6.13 : Tambur sıcaklıklarının karşılaştırılması. 

Enerji tüketimleri de incelendiğinde spesifik enerji değerleri saçınıklık içerisinde 

birbirine yakın değerde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak ısıtıcı kapağına eklenen 

bir yalıtım enerji tüketimi açısından bir avantaj sağlamamıştır. Tambur giriş 

sıcaklıklarının normal çalışma koşulunda çok da yüksek olmaması sebebiyle yalıtım 

malzemesi istenen kazancı sağlamamış hava sıcaklıkların yükselmesine neden 

olmamıştır. Bundan sonraki yapılan testlerde ısıtıcı kapağında yalıtım 

kullanılmamıştır. 

Testlerin ilerki aşamasında ısıtıcı profillerinde farklı denemeler yapılmıştır. Kurutma 

prosesi sırasında oluşan 4 kurutma evresine uygun ısıtıcı profilinin kullanılması 

enerji tüketiminin azaltılması için önemli bir etkendir. Isınma evresinde buharlaşma 

hızı artış gösteren bir eğilimde olduğu için bu evrenini olabildiğince kısa sürede 

geçilip filtre ve çamaşır sıcaklığının dengeye ulaşması sağlanmalıdır. Bunun için ilk 

aşamada ısıtıcılar tam güç ile çalıştırılıp ısınma fazının kısa sürmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca CRDP süresince buharlaşma hızı değişmediğinden ısıtıcılar yine tam güç 

çalışmıştır. FRDP içinde sıcaklıklar artış gösterip buharlaşma hızında da azalma 

meydana gelmesinden dolayı ısıtıcıların ara kademelerde çalışması sağlanmıştır. 

Bunun için de belli aralıklarla 1400W ve 2000W ısıtıcılar çalışmış ve filre 

sıcaklığının artması önlenmiştir. Son kademede buharlaşma hızı iyice düştüğünden 

1400W ısıtıcı ile sisteme daha az enerji verilerek gereksiz enerji kaybı önlenmeye 

çalışılmıştır. 
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Çamaşır içindeki nem miktarı ve gerekli buharlaşma enerjisi ve kurutma için gerekli 

olan toplam enerji hesaplanmıştır. Ardından kullanıcı memnuniyeti de düşünülerek 

ideal kurutma süresini aşmayacak şekilde bu enerji miktarının sisteme verilmesini 

sağlayacak ısıtıcı profili oluşturulmuştur. Şekil 6.14’de farklı denemeler sonunda 

ulaşılan ideal ısıtıcı profili gösterilmiştir. Bu profil ile gerçekleştirilen performans 

testi süresi de 2 dakika kısalmıştır. Sonuçta spesifik enerji tüketiminde 0.032 kWh/kg 

azalma sağlanmıştır. 

 

ġekil 6.14 : Uygun ısıtıcı profilinde güç ve sıcaklıklar. 

Aşağıdaki Çizelge 6.7’de buharlaşma için gerekli olan enerji ile toplamda ısıtıcı ve 

motor için harcanan enerjiler belirtilmiştir. Toplam kurutucu verimi %76 seviyesine 

ulaşmıştır. Kurutma prosesi verimi orijinal durum ile yaklaşık aynı değerdedir. 

Çizelge 6.7 : Toplam kurutucu veriminin tespit edilmesi. 

Kriter Enerji kJ 

Su buharı sıcaklık artışı 223 

Çamaşır sıcaklık artışı 163 

Buharlaşma enerjisi 10043 

Isıtıcı enerjisi 12481 

Motor enerjisi 1321 

Toplam kurutucu verimi %76 

Kurutma prosesi verimi %91 
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Şekil 6.15’te test boyuncaki buharlaşma hızı ve toplam nem miktarının değişimi 

verilmiştir. Isıtıcı profilindeki değişiklik ile buharlaşma hızının olabildiğince yüksek 

seviyede tutulması sağlanmıştır. 

 

ġekil 6.15 : Uygun ısıtıcı profili buharlaşma hızı ve toplanan nem miktarı. 

Isıtıcı profilinin belirlenmesinden sonra, damperin kısalmasıyla debinin düşürülmesi 

sağlanarak sıcaklıkların çevrimin belli evrelerinde yükselmesi sağlanmıştır. Ancak 

diğer taraftan da debi miktarı azalmıştır. Bu şekilde çevrimin başında ve sonunda 

debi ayrı ayrı azaltılmıştır. Yapılan testlerde tambur hava giriş sıcaklıkları ve filtre 

sıcaklıkları Ek-C’de verilmiştir. Çevrimin belli evrelerinde sıcaklık artmasına 

rağmen debi miktarı düşmüştür ve bu evrelerde ısıtıcı gücü sabit olduğundan 

kurutma etkinliği aynı kalmıştır. Test sonunda spesifik enerjide önemli bir değişiklik 

olmamıştır ve yapılan bu denemelerde performans iyileşmesi görülmemiştir. 

Tez kapsamında yapılan çalışmalarda son deneme ise ısıtıcı gücünün değiştirilmesi 

olmuştur. Önceki testlerde kullanılan 2000W gücünde ısıtıcı yerine 2300W gücünde 

ısıtıcı kullanılmıştır. 2300W ısıtıcı 1600W ve 700W’lık iki güç değerinden 

oluşmaktadır ve bu değerlerde de çalışabilmektedir. Önceki çalışmalarda SMER 

değerleri karşılaştırıldığında 2000W ve 2300W ısıtıcılar arasında büyük bir fark 

görülmemiştir. Ancak 2300W ısıtıcı ile kurutma süresinde kısalma meydana 

gelmiştir. Şekil 6.16’te farklı ısıtıcı güçlerinde ortalama kurutma süreleri dakika 

olarak verilmiştir. Bu değerler incelendiğinde 2300W ısıtıcı ile 2000W’a göre 

yaklaşık 17 dakikalık bir azalma sağlanabilmektedir. 
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ġekil 6.16 : Farklı ısıtıcı güçlerinde kurutma süreleri. 

Uygun ısıtıcı profili 2300W ısıtıcı için de elde edildikten sonra performans testi 

tekrar edilmiştir. Test boyunca 2300W ve 1600W ısıtıcı güçleri çalıştırılmıştır. Şekil 

6.17’de çevrim boyuncaki ısıtıcı profili ve güç değeri ile sıcaklık değişimi 

gösterilmiştir. Isıtıcı profilinde ilk 3200 sn. boyunca 2300W ısıtıcı sürekli olarak 

çalışırken, 3200-5000 sn. arası 1600W-2300W ısıtıcı belli aralıklarla çalışmıştır. 

Filtre sıcaklığının aşırı artmasını engellemek için de son kısımda sadece 1600W 

ısıtıcı çalışmıştır. 

 

ġekil 6.17 : 2300W ısıtıcı ile performans testi. 
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Şekil 6.18’da performans testinte buharlaşma hızının ve toplanan nem miktarının 

değişimi verilmiştir. 2000W ısıtıcıya göre buharlaşma hızı daha yüksektir ve bu da 

kurutma süresinin azalmasını sağlamıştır. SMER değerleri her iki ısıtıcı gücünde 

birbirine yakın olmasına rağmen kurutma prosesinin kısa sürmesiyle harcanan motor 

enerjisi çevrim boyunca toplamda yaklaşık 60 Wh azalmıştır 

 

ġekil 6.18 : 2300W ısıtıcı ile buharlaşma hızı ve toplanan nem miktarı değişimi. 

Çizelge 6.8’de performans testi sonucunda buharlaşma için gerekli olan enerji ve 

harcanan enerji değerleri verilmiştir. Testin daha kısa sürmesiyle motor gücü 

azalmıştır ve toplam kurutucu verimi %77 olmuştur. Kurutma prosesi verimi önceki 

testlere benzer olarak sabit kurutma periyodu için %92’dir. 

Çizelge 6.8 : Toplam kurutucu veriminin tespit edilmesi. 

Kriter Enerji kJ 

Su buharı sıcaklık artışı 199 

Çamaşır sıcaklık artışı 256 

Buharlaşma enerjisi 10015 

Isıtıcı enerjisi 12497 

Motor enerjisi 1105 

Toplam kurutucu verimi %77 

Kurutma prosesi verimi %92 

Test sonu harcanan enerji ve çamaşır nemi değerlendirildiğinde spesifik enerji 

tüketimi 2000W ısıtıcıya göre 0.007 kWh/kg azalmıştır. Kurutma süresi 104 dk. 

olduğunda spesifik enerji tüketimi de toplamda 0.058 kWh/kg düşmüştür. Böylelikle 

gerçekleştirilen testler sonunda spesifik enerji tüketiminin en düşük değeri tez 

kapsamında elde edilmiştir. 
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Yapılan değişiklikler ile enerji tüketimindeki azalma özet bir tabloda aşağıda 

verilmiştir (Çizelge 6.9). Yalıtım eklenmesi ve debinin değiştirilmesi herhangi bir 

iyileştirme getirmemiştir. Isıtıcı profili %4.5 iyileştirme sağlamıştır. Tekerlek ve 8μF 

kapasitör %2.7’lik, ısıtıcı gücünün 2000W’dan 2300W’a çıkarılması ise %1.0’lik bir 

iyileştirme getirmiştir.  

Çizelge 6.9 : Spesifik enerji tüketiminin azaltılması. 

Değişiklik Enerji 

[kWh] 

SE 

Azalma     

% 

Orijinal durum 4268 - 

Tekerler 4173 2.1 

Kapasitör 4150 0.6 

Yalıtım 4148 - 

Isıtıcı Profili 3832 4.5 

Debi 3830 - 

2300W ısıtıcı 3778 1.0 

Spesifik enerji tüketiminde çalışma kapsamında en düşük değer elde edilmiş ve 

mevcut duruma göre toplamda %8.2’lik bir iyileştirme sağlanmıştır. Ancak gelinen 

bu seviye halen B enerji sınıfı alt limiti 0.649 kWh/kg değerinin üzerindedir. 
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7.  SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bacalı tip tamburlu kurutucularda enerji iyileştirilmesine yönelik yapılan bu tez 

çalışmasında öncelikle kurutucunun ilk halindeki performans değeri tespit edildikten 

sonra farklı değişiklikler denenmiştir. Ön yataklamaya eklenen iki tekerlek ile 

tamburun ön yataklamadaki sürtünmesi azaltılmış ve tamburun daha rahat dönmesi 

sağlanarak motor gücü azaltılmıştır. Yine kapasitör değeri düşürülerek motor gücü 

düşürülmüştür. Bu iki etken ile motor gücü yaklaşık 60 W azalmış ve toplam 

kurutma çevrimi boyunca spesifik enerjiye olan etkisi %2.7 olmuştur. 

Ardından ısıtıcı kapağına tüm yüzey boyunca ısı yalıtım malzemesi yapıştırılmıştır. 

Bu şekilde tambur hava sıcaklıklarında bir farklılık oluşması amaçlanmış, ancak 

testler sonunda enerjiyi etkileyecek bir sıcaklık değişimi meydana gelmemiştir. 

Farklı ısıtıcı güçlerinde ve farklı debilerde gerçekleşen testlerde buharlaşma hızının 

değişimi tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar ayrıca teorik olarak 

hesaplanmış ve Şekil 6.8’de olduğu gibi bir karşılaştırma yapılmıştır. Teorik 

hesaplamada kütle geçiş alanının zorluğuna yönelik olarak literatür çalışmalarında 

yoğun bir şekilde kullanılan alan Sherwood sayısı ShA göz önüne alınmıştır. 

Böylelikle elde edilen alan kütle taşınım katsayısı denklemde yerine konmuş ve 

buharlaşma hızları teorik olarak da hesaplanmıştır.  

Deneysel hesaplamalar ile teorik hesaplamaların sonuçlarının benzer olduğu 

görülmüştür. Deneysel sonuçlarda debinin azalması ile buharlaşma hızında sıcaklık 

arttığından dolayı (sabit ısıtıcı gücünde) önemli bir değişim görülmemiştir. Ancak 

yapılan kabullerden dolayı teorik sonuçlarda sabit ısıtıcı gücünde debi azaldığında 

buharlaşma hızında %20 fark oluşmuştur. Gerçekte ise böyle bir fark yoktur ve 

kabullerden kaynaklanan bir sapmadır. Sabit debide ise ısıtıcı gücü ve dolayısıyla 

sıcaklık arttığından buharlaşma hızında yaklaşık lineer bir artış meydana gelmiştir. 

Elde edilen buharlaşma hızı ve ısıtıcı verimi sonuçlarına göre uygun ısıtıcı profili 

oluşturulmuştur. Bu profile göre tambur sıcaklığı (filtre sıcaklığı) sabit tutulmaya 

çalışılarak kurutmanın gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Böylelikle ısıtıcı tarafından 
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sisteme verilen enerjinin önemli bir kısmının kurutma işlemi işin harcanması 

sağlanmıştır. Testler sonucunda toplam kurutucu verimi ilk duruma göre %70’den 

%77 seviyelerine kadar çıkmış böylelikle spesifik enerji de %4.5 inmiştir. Test 

başında ve sonunda damper kısalarak debinin düşürülmesi ise performans açısından 

bir kazanç sağlamamıştır. 

Son olarak 2000W ısıtıcı yerine kullanılan 2300W ısıtıcı ile SMER değeri çok fazla 

değişmeyip kurutma performansı aynı kalmasına rağmen, kurutma süresinde yaklaşık 

17 dakikalık bir azalma sağlanmıştır. Böylelikle toplam harcanan motor enerjisi 

azaltılmıştır. Ayrıca sürenin azalmış olması enerji performansında formülden gelen 

küçük bir oranda kazanç sağlamıştır. Sonuç olarak spesifik enerji tüketiminde %1’lik 

bir azalma daha elde edilmiştir (Çizelge 6.9). 

Bu değer bacalı tip tamburlu kurutucular için B sınıfı enerji alt limitinin %1.2’si 

kadar üzerinde olmasına rağmen, genel olarak bakıldığında makina üzerinde çok 

büyük değişiklikler yapmadan toplam enerji tüketiminde iyileştirme sağlanmıştır. 

Kurutma süresi de dikkate alındığında müşreti memnuniyeti aşısından uygun 

değerlerde olduğu görülmüştür. 

Kütle transferi olayına yönelik yapılan çalışmalar ile elde edilen etkin parametreler 

literatürde yapılan çalışmaları destekler niteliktedir. Isıtıcı gücünü arttırmak kurutma 

süresinde etkin rol oynamaktadır. Yüksek ısıtıcı gücünde düşük kurutma süresi elde 

edilmektedir. Farklı miktarda çamaşırlar test edildiğinde ise 3.5 kg’a kadar toplam 

kurutucu verimi düşük iken, 3.5 kg’dan sonra artış göstermekte ve sabit bir değere 

yaklaşmaktadır. Az miktarda çamaşır kurutulduğunda sisteme verilen enerjinin bir 

kısmı buharlaşma için harcanırken ihmal edilemeyecek bir kısmı kurutucu sıcaklığını 

arttırmaya harcanır, ayrıca sıcak hava olarak da bacadan dışarı atılmaktadır. 

Testler sırasındaki bağıl nem ölçümlerinden elde edilen verilerde düşük yük 

miktarlarında düşük bağıl nem değerlerinin okunduğu görülmüştür. Tambur 

içerisindeki yük miktarı çevrim başında tespit edilebilirse farklı yükler için uygun 

ısıtıcı profili ile düşük yüklerde bile spesifik enerji değerinin ideal seviyelerde 

tutulması sağlanabilir. Böylelikle her koşulda düşük enerji tüketimi ve yüksek 

kurutucu verimi elde edilebilir. 

Spesifik enerji tüketimini düşürmek için bundan sonra yapılabilecek çalışmalar 

olarak bacadan dışarı atılan sıcak hava by-pass ile sisteme geri verilebileceği gibi, 
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yine bu sıcak hava ek bir kondenser aracılığıyla ısıtıcı giriş havasının sıcaklığının 

yükseltilmesi için de kullanılabilir. Ayrıca motor gövdesinin yüksek sıcaklığından 

yararlanarak ek bir parça ile ısıtıcı giriş havasının sıcaklığının artmasını sağlayıp, 

tambur hava giriş sıcaklığı yükseltilebilir. Böylelikle daha etkin bir kurutma 

sağlanabileceği gibi enerji tüketimini de azaltmak mümkün olabilir. Ancak tüm bu 

yenilikler için kurutucu üzerinde maliyet gerektiren ek ekipmanlara ihtiyaç vardır. 
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EKLER 

EK A : Farklı yüklerdeki sıcaklıklar ve buharlaşma hızları 

 

ġekil A.1 : 7 kg performans testi sıcaklıkları. 

 

 

ġekil A.2 : 3.5 kg performans testi sıcaklıkları. 
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ġekil A.3 : 1 kg performans testi sıcaklıkları. 

 

 

 

ġekil A.4 : 7 kg performans testi buharlaşma hızı. 
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ġekil A.5 : 3.5 kg performans testi buharlaşma hızı. 

 

 

 

 

ġekil A.6 : 2 kg performans testi buharlaşma hızı. 

 



 
78 

 

ġekil A.7 : 1 kg performans testi buharlaşma hızı. 
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EK B : Termal kamera ölçümü 

 

ġekil B.1 : 2000W ısıtıcı ile termal kamera ölçümü. 

 

 

ġekil B.2 : 1400W ısıtıcı ile termal kamera ölçümü. 
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ġekil B.3 : 2000W ısıtıcı üst iki teli sıcaklık dağılımı. 

 

 

ġekil B.4 : 1400W ısıtıcı üst iki teli sıcaklık dağılımı. 
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EK C : Damper ile ayarı sıcaklık değişimi  

 

ġekil C.1 : İlk 600 sn. damper kısık halde performans testi sıcaklıklar. 

 

 

ġekil C.2 : Son kısımda damper kısık halde performans testi sıcaklıklar. 
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