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FİZİKSEL KİMYA DALINDA İLK KÜRSÜMÜZ
90 YIL ÖNCE AÇILDI
Prof. Dr. A. Seza BAŞTUĞ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
asbastug@gmail.com
Ülkemizin ilk Fiziksel Kimya dersinin başlaması ve kürsüsünün açılması 1926
yılında olmuştur. Fiziksel Kimya öğrenimi için devletçe yurt dışına öğrenci
gönderilmesine ise 1923 yılında başlanmış ve ilk kez 1923 Mayısında İlhami
Civaoğlu “radyoaktivite ve şimifizik tahsili için” Paris’e gönderilmiştir1. İlk
Fiziksel Kimya Enstitüsü’nün açılışı ise 1933 tedir.
İLK FİZİKSEL KİMYA DERSİ
O günlerin ilk ve tek Kimya Enstitüsünün ders programına Fiziksel Kimya
dersinin ilk kez konması 23 Kasım 1925 tarihinde yayımlanan bir Bakanlar
Kurulu Kararnamesi ile olmuştur (bu kararnamenin eski yazı ile yazılmış
olan aslının görüntüsü aşağıdadır)2. Bu kararname uyarınca 1925–26
dönemine ait “T.C. İstanbul Darülfünunu Talebe Rehberi 1341–1342” de
Kimyagerlik İhtisas Zümresi’nin [grup] yedinci yarıyılında zorunlu dersler
arasında, haftada 2 saat kuramsal (“nazari”) ve 10 saat deneysel (“ameli”)
olarak “Şimifizik ve Elektroşimi” dersi bulunmaktadır3. Dersin 1925 güz
yarıyılında okutulmadığı kesin gibidir. Çünkü aynı rehberin kimya derslerini
veren öğretim üyeleri listesinde fiziksel kimyanın adı yoktur3. Dersin söz
konusu rehberde gösterildiği yarıyıl yerine, 1926 bahar yarıyılında
okutulmaya başlandığı düşünülmektedir.
Sözü edilen Kararname (sonraki sayfada çerçevelenen bölümdeki bilgiler)
yeni harflerle şöyledir4:
Numara 38 –Darülfünun Talimatnâmesi’nin birinci maddesine
“Şimi Fizik ve Elektroşimi” dersinin ilavesi hakkında kararnâme
23 Teşrin-i sani 1341 [Kasım 1925] – Numara: 2809
27 Eylül 1341 tarih ve 2596 numaralı kararnâmeye zeyildir:
[ektir]
Darülfünun Talimatnâmesi’nin birinci maddesine ilave
edilmiş olan derslere “şimi fizik ve elektroşimi” dersinin de
ilavesi, Maarif Vekalet-i Celilesinin 19 Teşrin-i sani [Kasım] 1341
tarih ve 8219–1830 numaralı tezkeresile vuku bulan teklifi
1

1926 yılı başında İ. Cıvaoğlu geri çağırılmış ve yurda dönmüştür.
.Düstur [seri 3], 7, 1926, s. 178–9 (Milli Kütüphane’den –Ankara– e-belge olarak alınmıştır)
3
.Sevtap İshakoğlu–Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi, İstanbul 1998, s. 111–3
4
A. Seza Baştuğ, Türkiye’de Fiziksel Kimya 1, Türkiye Kimya Derneği (TKD), İstanbul 2013, s. 43–7
2
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üzerine İcra Vekilleri Heyeti’nin
[Bakanlar Kurulu] 23 Teşrin-i sani
1341
tarihli
ictimaında

[toplantısında] tasvib [benimsenmiş]
ve
kabul
olunmuştur.

Reis-i Cumhur
Gazi M. Kemal
Bahriye
Müdafaa-i
Vekili
Milliye Vekili
İhsan
Receb
Beyefendi*
Maarif
Maliye Vekili
Vekaleti
Hasan
Doktor
Hüsnü
Refik
Sıhhiye ve
Muavenet-i
İctimaiye Ticaret Vekili
Vekili
Ali Cenani
Doktor
Refik

Adliye Vekili
Mahmut Esad

Başvekil
İsmet

Hariciye
Vekaleti Vekili
Mahmud Esad

Dahiliye
Vekili
M. Cemil

Ziraat Vekaleti
Vekili
M. Cemil

Nafıa Vekili
Süleyman
Sırrı
Beyefendi*

* bulunmadı

Fransa ile yapılan bir kültür
anlaşması ile 1926 yılının ilk
aylarından başlayarak Darülfünun
Fen
Fakültesine
yabancı
profesörler
getirtilmiştir.
Gelenlerden
yalnızca
biri
kimyacıdır ve bu bilimci fiziksel
kimya dersini vermenin ötesinde
bu bilim dalı için önemli bir adımın
gerçekleşmesine önderlik etmiştir.
Kimya
Enstitüsüne
gelen
bu
yabancı öğretim üyesi Prof. M. (M.)
Faillebin’dir 1,3,4 (Prof. Dr. M.
Marius Joseph Faillebin1) ve onun
1.İstanbul

Darülfünunu Fen Fakültesi Mecmuası, 9(2),
1932, s. 1459–60
M.
M.
Faillebin
(1889–1932)
kimyagerdir.
Enstitüdeki İkinci görevi ise “Büyük Kimya
Endüstrisi” adıyla bir ders okutmak olmuştur. (Ali
Rıza Berkem, agm, s. 24)
Faillebin Ağustos 1930 da Türkiyeden ayrıldıktan
yaklaşık iki yıl sonra 6 Nisan 1932 de Paris’te
ölmüştür. Bu durumda kendisinin genç yaşlarında

gelişi ile Fiziksel Kimya bilim dalı
için ülkemizde ilk kez bağımsız bir
yüksek öğrenim birimi doksan yıl
önce, Prof. Dr. Gözen Ertem’e göre
26 Ocak 1926 Salı günü (bu yıl da
Salı günü!) İstanbul Darülfünunu
Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü
içinde
açılmıştır2.

iken ülkemizde görev yaptığı ve ülkesine (Strasbourg
Üniversitesine) döndükten sonra organik kimya
profesörü olduğu, ancak hastalanarak kısa bir süre
içinde öldüğü anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili birçok
kaynak M. M. Faillebin’in ilk adının açınımını Michel
olarak vermektedir.
2.Gözen

Ertem,
“Fen
Fakültesi’nde
Kimya
Öğretiminin Geçmişi”, İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi’nde Çeşitli Fen Bilimi Dallarının Cumhuriyet
Dönemindeki Gelişmesi ve Milletlerarası Bilime
Katkısı, İstanbul 1982, s. 66
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Şekil 1. Fiziksel Kimya dersi için Hükümet Kararnamesi. Eski yazı ile
yazılmış olan belgenin tarihi 23.11.1925, numarası: 2809. Konusu:
“Şimifizik ve Elektroşimi” dersinin Darülfünun Talimatnamesinin 1.
maddesine eklenmesi.
Bu yeni birimin adı “Şimifizik
Kürsüsü”dür. İlk başkanı Prof. Dr.
M. Faillebin’dir. Kürsünün ilk
asistanı ise İlhami Cıvaoğlu’dur3.
Daha sonra ülkemizin ünlü bir
3

.İlhami Cıvaoğlu (1898–1989) daha sonra Ord.
Prof. Dr. olmuştur.

fiziksel kimyacısı olacak olan İ.
Cıvaoğlu’nun
1921
yılına
ait
kimyagerlik diploması ve günümüz
yazısına çevirisi, Başkanlığını da
yaptığı (1920–21) Türkiye Kimya
Derneği’nde sergilenmektedir.
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Şekil 2. Prof. Dr. Marius Joseph
Faillebin ve Asistan İlhami Cıvaoğlu
(1920 ler)
1926–27 öğrenim yılında, “Şimifizik
ve Elektroşimi” dersi, Kimyagerlik
(ve 1926 da üç yıllık öğrenime bir
yıl daha eklenerek başlanması
tasarlanan ancak uygulan(a)mayan
Kimyager–Mühendislik)
ders
programının üçüncü ve dördüncü
yarıyılında 2 saat kuramsal ve 2
saat
deneysel
olarak
bulunmaktadır. Yine aynı öğrenim
yılında orta öğretimde öğretmenlik
yapmak üzere verilmeye başlanan
Muallimlik İhtisas Ruûslarından
[bir tür başarı belgesi] biri Fizik–
Kimya
Zümresinindir
ve
bu
zümrenin
ders
programının
üçüncü
yılında
“Şimifizik
ve
Elektroşimi” dersi haftada 2 saat
kuramsal ve 2 saat deneysel olarak
yer almaktadır. Bu dersleri, Kimya
Enstitüsü
müdürlüğünü
de
yürüten “Müderris M. M. Faillebin”
vermiştir4.
Ülkemizde ilk Fiziksel Kimya
dersinin M. M. Faillebin tarafından
verildiği hemen hemen kesindir
ancak
bu
dersin
1926–27
döneminin güz yarıyılının hangi
gününde ve hangi binada ve
derslikte (ya da salonda) verildiği
konusunda bir bilgi ve belge
bulunamamıştır.
İlk
dersin
Yerebatan’daki
Kimya
Enstitüsü’nde yapıldığı tahmin
4.S.

İ. Kadıoğlu, agk, s. 114–9

edilebilir. Fiziksel kimyanın İlk
öğrenci laboratuvarı çalışması için
de aynı belirsizlik söz konusudur.
1927–28 öğrenim yılında Fen
Fakültesi’nde Kimyayı Hayati ve
Sınai Enstitüsü açılmış, böylece
kimya enstitülerinin sayısı iki
olmuştur. Bu yeni enstitünün
dersleri
Umumi
Kimya
Enstitüsünden alınmış, fiziksel
kimya dersi eski yerinde kalmıştır8.
1929–30 öğrenim yılında Fizik
Kimya Zümresi ders programının
üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında
dersin adı “Şimi-Fizik (Mebhas-ı
Billurat [Kristal Bilgisi])” olarak
geçmekte ve 2 saat kuramsal ve 2
saat öğle sonrası deneysel çalışma
olarak verilmektedir. Bu ders
yılında Fen Fakültesi’nde verilen ve
mezuniyet için üç tanesinin yeterli
olduğu 13 daldaki tasdiknameden
bir tanesi Şimi-Fiziktir8.
1929
yılında
M.
Faillebin5,
Strasbourg Üniversitesine profesör
olarak
gidince8,
yerine
yine
Fransa’dan ve aynı yıl gelen Prof.
Dr. Gabriel Valensi (1900–1985)
görevlendirilmiştir.
Aşağıda
bu
değişikliğe ilişkin Bakanlar Kurulu
kararının
belgesi
verilmiştir.
2.4.1930 tarih ve 9038 sayılı
“Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet
Muamelat Müdürlüğü” başlığını
taşıyan bu belgede;
Kararname
Darülfünun Kimyayı sınaî
müderrisi (M. Fayyeben)in
hastalanarak memleketine
avdetî [dönmesi] hasebiyle
[sebebiyle]
mumaileyhin
[adı
geçenin]
yerine
Ekrem Eraş, Kimya ve Sanayi, Sayı 125–8,
1981, s. 95 deki özgeçmişinde “…Faillebin
tarafından ödüllendirilerek bir Fransız bursu
ile uzmanlık ve doktora yapmak üzere Institut
Pasteur de Paris’e gittim…” demektedir.
5
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Fransadan
celbolunarak
[çağırılarak]
1/2/930
tarihinde işe başlayan (M.
Valensi) ile 4/12/929 tarihli
kararnameden
istisnaen
[ayrık olarak] mukavele
aktine
[sözleşme
düzenlenmesine] müsaade
edilmesi; Maarif Vekâletinin
29/3/930 tarih ve 1346
numaralı
tezkeresiyle
yapılan teklifi ve Maliye
Vekâletinin 2/4/930 tarihli
mütaleanamesi üzerine İcra
Vekilleri
Heyetinin
2/4/930 tarihli içtimaında
tasvip
ve
kabul
olunmuştur.
2/4/930
[Reisicumhur Gazi Mustafa
Kemal ve Vekillerin imzaları]
denmektedir6.
Yukarıdaki belgede söz konusu
edilen M. Faillebin’in hastalığının
ne olduğu konusunda daha fazla
bilgi elde edilememiştir. Yukarıda
da vurgulandığı gibi yurduna
döndükten yaklaşık iki yıl sonra
öldüğüne7
göre
Faillebin’in
hastalığının ciddi olduğu sonucuna
varılabilir.
Kimyayı Sınai Müderrisi G. Valensi
ile yapılan sözleşme Bakanlar
Kurulu’nun
21.06.1930
tarihli
8
toplantısında onaylanmıştır .
M.
Faillebin’in
gidişi
ve
G.
Valensi’nin gelişi daha doğrusu
Fiziksel Kimya için görevlendirilişi
arasında geçen sürede (belge
Belgenin aslının Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü’nden (DAGM) alınan örneği ile
görev uzatımı yazılarının bazılarının örnekleri;
A. Seza Baştuğ, Türkiye’de Fiziksel Kimya 1
kitabında bulunmaktadır.
7 Emre Dölen, Türkiye’de Kimya Öğretiminin
Tarihçesi 1834–1982, Türkiye Kimya Derneği,
İstanbul 2013, s. 104
8 T.C. Başvekâlet Muamelât Müdürlüğünün
aynı tarih ve 9585 sayılı yazısı.
6

tarihlerine bakarak bunun bir
yarıyıl, en çok iki yarıyıl olduğu
söylenebilir) ders ve laboratuvarlar
1929 yılında doçentliğe yükselen İ.
Cıvaoğlu tarafından üstlenilmiştir.
Daha sonra 1933 yılına dek
Fiziksel
kimya
kürsüsünde
öğretimi G. Valensi ve İ. Cıvaoğlu
birlikte yürütmüştür.
1933 yılında kabul edilen bir yasa
ile yapılan Üniversite Reformunda9
Darülfünun
kapatılarak
yerine
İstanbul
Üniversitesi
(İÜ)
10
kuruldu . Sona eren Darülfünun
döneminin bazı öğretim elemanları
yeni
kurulan
İÜ’de
görevlendirilmediler. Genel Kimya
Enstitüsü’nde tek öğretim üyesi
kalmıştı: Gabriel Valensi6.
İLK FİZİKSEL KİMYA ENSTİTÜSÜ:
1933 yılında yapılan yenileme ve
düzenlemede
Fiziksel
Kimya
9.Bu

atılım veya dönüşüm (reform) Atatürk’ün
etkisiyle gerçekleştirilmiştir.Ülkenin savaşarak
emperyalizmin pençesinden kurtuluşunun ve
bağımsız bir devletin, Türkiye Cumhuriyet’inin
kuruluşunun felsefesini (önde gelen ilkelerinden
biri her alanda –bilim dahil– üretimin
arttırılmasıdır) özümsemeyen ya da bunlardan
uzak duran kurumların/kuruluşların temelden
değiştirilmesi /dönüştürülmesi girişimidir ve
genel olarak da başarılı olmuştur.
10.Darülfünunun kapatılarak yerine çağdaş bir
üniversite kurulması Bakanlar Kurulu’nca 5
Mayıs 1933 tarihinde kararlaştırıldı. Meclis’e
sunulan kanun tasarısı 31 Mayıs 1933 tarihinde
kabul edildi (“İstanbul Darülfünununun İlgası
ve Yerine Maarif Vekaleti’nce Yeni Bir
Üniversite Kurulması Hususundaki 2252 Sayılı
Kanun”) ve Maarif Vekaleti 1 Ağustos 1933
tarihinden başlayarak bu konuda gerekli
düzenlemeleri
yapmakla
görevlendirildi.
Yurtdışından dönen gençlerin bu yeni kurumda
görevlendirilmelerinin yanısıra, 1933 yılı başında
Almanya’da Nazi Partisi’nin iktidara gelmesi,
Nazilerin Alman üniversitelerinden uzaklaştırdığı
solcu ve Yahudi profesörlerin bir kısmının
Türkiye’ye davetine yol açmış dolayısıyla reforma
yeni bir ivme kazandırmıştır.
Yeni üniversitenin açılış töreni 18 Kasım 1933
Cumartesi günü saat 14:30 da tören için
bayraklarla donatılan ve süslenen üniversite
merkez binasının avlusunda gerçekleştirildi (A.
Rıza Berkem, Yeni İstanbul Üniversitesi 70
Yaşında Reformdan Bugüne Üniversitelerimiz, İÜ
Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul 2003, s.
16)
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Kürsüsü, Şimi Fizik Enstitüsü
olmuş
ve
Zeynep
Hanım
Konağı’ndaki yeni yerine geçmiş ya
da buradaki daha önce taşındığı
yerini korumuştur.
Öte yandan, kimyagerlik öğrenim
süresi üç yıl (yedi yarıyıl) olarak
kalmış, diploma için ayrı bir
“Fizikikimya”
Sertifikası
verilmesine başlanmıştır. Alınan
sertifikalar diplomaların sağ üst
köşesinde
alt
alta
yazılarak
gösterilmekte idiler.
Yeniden kurulan İÜ’nde görev
almayan İ. Cıvaoğlu, 1934 yılında
Yüksek
Mühendis
Mektebinde
fizikokimya
profesörlüğüne
(muallimliğine) atanmıştır1.
İÜ Fen Fakültesi Fiziksel Kimya
Enstitüsü’nde ise G. Valensi’nin
yanına
Fransa’daki
eğitimini
bitirerek yurda dönen ve daha sonra
ünlü kimyacımızdan olan, 1970’den
başlayarak 36 yıl TKD Genel
Başkanlığını yapan Ali Rıza Berkem
(1908-2007) Profesör Muavini olarak
atanmıştır. Göreve başlama tarihi
1.9.1933 tür. Maarif Vekili Dr. Reşit
Galip’in A. R. Berkem’e gönderdiği
mektubun bir bölümü11 şöyledir:
Fiziki
Kimya
Profesör
Muavini Ali Rıza Bey’e
Muhterem Efendim,
Maarif
Vekâleti,
31
Temmuz 1933 tarih ve
2252
numaralı
kanun
mucibince 1 Ağustos 1933
tarihinden itibaren Yeni
İstanbul
Üniversitesi’ni
kurmaya
memur
edilmiştir…
…Bu şartlar dâhilinde,
1933–1934 ders yılı için
İstanbul Üniversitesi’nde
45 lira asli maaşla Fiziki
11.“Türkiye’de

Kimyanın Başöğretmeni Ali Rıza
Berkem”, Bilim ve Teknik, Sayı 366, Mayıs
1998, s. 71

Kimya namzet Profesör
Muavinliğine
atanmış
bulunuyorsunuz.
Cumhuriyet idaresi, yeni
üniversitede çalışanlardan
bu müesseseyi en kısa
zamanda asri ihtiyaçlara
uygun hakiki bir kültür
ocağı haline sokmalarını
bekliyor.
Bu uğurda büyük hizmet
ve gayret göstereceğinize
kaniim. Muvaffakiyetinizi
diler
ve
saygılarımı
sunarım, efendim.
(Maarif Vekili Dr. Reşit
Galip)
1934
yılında
Fiziksel
Kimya
Enstitüsünün tek asistanı Rüştü
Bey idi12,13. 1934 yılında Prof. Dr.
G. Valensi de ülkesine dönünce
1934–36
yılları
arasında
Fizikokimya Enstitüsü Doç. A. R.
Berkem tarafından yönetilmiştir.
1936 yılında A. R. Berkem bilimsel
çalışmalar yapmak için yeniden
Fransa’ya gitmiştir14.
Bu arada kısa sürelerle ilk kadın
kimyagerlerimizden Remziye Salih
Hisar15
ve
Türkiye
Kimya
Derneği’nin Genel Başkanlarından
(1937–38, 1949–53) Tarık Artel 16
12.S.

İ. Kadıoğlu, agk, s. 121
Rüştü Bey (Mehmet); G. Valensi ile birlikte
Bulletin de la Société Chimique de France adlı
dergide 1935 yılında yayım-lanan “Sur la
Dissociation de la Smithsonite” başlıklı
Türkiye’de
yapılan
ilk
fiziksel
kimya
çalışmalarının birinden üretilen makalenin
yazarlarındandır (bkz, A. Seza Baştuğ, agk, s.
67)
14.Ali Rıza Berkem, Kimya Tarihine Toplu Bir
Bakış, s. 234
15.Remziye Salih Hisar (1902–92). Sorbonne da
doktora yapan ilk Türk kadınıdır (TÜBİTAK
Bilim ve Teknik, Ağustos 1995). 1933–36
yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde önce Prof.
Dr. F. Arndt’ın yanında Genel Kimya ve daha
sonra Fizikokimya doçentliği yapmıştır. Ünlü
fizikçilerimizden
Feza
Gürsey
ile
ünlü
psikiyatristlerimizden Deha Gürsey’in annesidir.
16.Tarık Artel (1908–66)
13
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de Fiziksel Kimya Enstitüsü’nde
görev yapmışlardır.
Fiziksel Kimya dersine gelince;
1935 tarihli “Fen Fakültesi Kimya
Mühendislik Tedrisat ve İmtihan
Talimatnamesi
III
Numaralı
Muvakkat Tahsil Planı”na göre, 8
yarıyıl olan öğrenimin 5. ve 6.
yarıyıllarında veya üçüncü yılında,
“Fiziko-Kimya kursu” haftada 4
saat
olarak
gösterilmiştir.
6.
yarıyılında “Fiziko-Kimya tatbikatı”
adlı deneysel uygulama haftada 6
saat ve 7. yarıyılında “Fiziko-Kimya
tekrarı kursu” haftada 4 saat ve
“Fiziko-Kimya
tatbikatı”
adlı
uygulama haftada 6 saat olarak yer
almaktadır17.
Bu yazıyı Fiziksel Kimya’da ilk ders
kitapları, ilk dergi yazıları ve ilk
tezleri de anımsatarak bitirelim:
FİZİKSEL KİMYADA İLK DERS
KİTAPLARI18: 1926 yılında fiziksel
kimya ile tanışan ülkemizde fiziksel
kimya konulu ders kitapları da
fazla gecikmeden yayımlanmaya
başlamıştır.
Örneklerine
ulaşılabilen ilkler şunlardır:
1. S. Ragıp Atademir, M. Rıfat, M.
Doğan, Fizikikimya 1. cilt:
Fizikikimyaya
Başlangıç,
İstanbul, Güneş Matbaası, 1933,
5+300 s.
İçindekiler: Kimya Tarihinin Ana
Hatları – Maddenin, Kuvvetin
Kemmi
Tetkiki
[Nicel
İncelenmesi]
–
Quantum
Nazariyesi
[Kuramı]
–
17.İstanbul

Üniversitesi
Fen
Fakültesi
Meclisi’nin 25.4.1935 tarihli toplantısında
“Kimya Mühendislik Tedrisat ve İmtihan Planı”
kabul edilmiştir. Ancak bu planın 1937 yılında
uygulandığı
sanılmaktadır.
Böylece
kimyagerlik
öğretimi
yanında
kimya
mühendisliği öğretimi de başlamıştır. Önceleri
öğrenimlerini bitirenlere kimya mühendisliği
diploması verilmiş daha sonra kimya yüksek
mühendisliği diplomasına geçilerek verilen
kimya mühendisliği diplomaları da kimya
yüksek
mühendisliği
diplomasına
çevrilmiştir.(bkz.: S. İ. Kadıoğlu, agk,s. 125–8)
18 A. Seza Baştuğ, agk, s. 141

Termodinamiğin
Esasları
–
Maddenin Hareketi Nazariyesi –
Maddenin Yapılışı – Devri
Sistem – Maddenin Şualanması
– Ziyanın [Işığın] Mahiyeti
[Niteliği] – Katod, Anod, Röntgen
Şuaları [Işınları] – Spektrumlar
ve Düsturları – Radyoaktivite,
Silsileler
[Aileler],
Şualar,
Mahiyetleri – Atomların Yapılışı
– Moleküllerin Yapılışı.
2. S. Ragıp Atademir, M. Rıfat, M.
Doğan, Fizikikimya [2. cilt],
İstanbul, Ülkü Matbaası, 1935,
256 s.
İçindekiler: Cisimlerin Sulp [Katı]
ve
Mayi
[Sıvı]
Durumları–
Kristaller–Mahlüller [Çözeltiler]–
Kolloide [Kolloit] Kimya–Hruri
[Isıl] Kimya–Kimyevi Muvazenet
[Kimyasal Denge]–Alaka [İgi]–
Elektriki [Elektro] Kimy–Komplex
Kimya–Kinetik–Ziyai
Kimyanın
[Foto Kimya] Esasları ve Yeni
İzahları.
FİZİKSEL KİMYADA İLK DERGİ
YAZILARI19:
Saptayabildiğimiz
aşağıdaki ilk yazılar dışında da
yazılar olabilir. Kimya ve Sanayii
Mecmuası’nın
1
Ekim
1927
tarihinde
yayımlanan
birinci
sayısındaki eski yazı ile basılmış
olan bir yazı ile 1 Ocak 1928
tarihinde
yayımlanan
ikinci
sayısındaki iki yazı ve Nisan 1928
tarihinde
yayımlanan
üçüncü
sayısındaki bir yazı, yazarları ve ele
aldıkları konular açısından fiziksel
kimyanın ilk dergi yazıları olarak
nitelendirilebilir20.
Yazıların
başlıkları ve yazarları şöyledir:
 Kimyager
M.
İlhami
[Cıvaoğlu]:
Marselen
Bertelo
[Marcellin
19

ay, s. 70

Emre Dölen, Açıklamalı Türkiye Kimya
Dergileri Bibliyografyası (1911-1990), TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası İstan-bul Şubesi,
İstanbul 1990, s. 21-22
20
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Berthelot
(1827–1907)]
ve termoşimi,
 Müderris Fayben [Prof.
Dr. M. Faillebin]: Katalize
dair,
 Kimyager
M.
İlhami
[Cıvaoğlu]: Müvellidülma
[hidrojen]
iyonlarının
tekâsüfiyeti
[derişimi,
konsantrasyonu],
PH21
[1. Bölüm]
 Kimyager
M.
İlhami
[Cıvaoğlu]: Müvellidülma
[hidrojen]
iyonlarının
tekâsüfiyeti,
PH
[2.
Bölüm]
Kimya ve Sanayii Mecmuası’nın bu
serisinin
yalnızca
üç
sayı
22
yayımlandığını belirtmeliyiz .
FİZİKSEL KİMYADA İLK TEZLER23:
1. Fiziksel Kimyada İlk Doktora
Tezi
Hıraman Erkut: Az Çözünmüş
Kapiler Aktif Maddelerin Sulu
Çözeltilerinde
Köpük
Teşkili
Hakkında, İÜ Fen Fakültesi, 1948.
2.
Fiziksel
Kimyada
İlk
Doçentlik Tezi
Hıraman Erkut: Seyreltik Klorür
Asidi
ve
Sodyum
Hidroksit
Çözeltilerinin
Aktif
Kömür
Tarafından Adsorpsiyonu, İÜ Fen
Fakültesi, 1951.

Bugün pH olarak simgelendirdiğimiz nicelik
metnin aslında PH olarak yazılmıştır (ya da
dizilmiştir).
22 Kimya ve Sanayi Indeks 1932–1974 No. 1–
100, Hadi Tamer, Faruk Demiray ve Mustafa
Aşık imzalı sunuş yazısının alt yazısı.
23 A. Seza Baştuğ, agk, s. 110
21
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2016 YILI KONGRE, FUAR VE TOPLANTI AJANDASI
46th IUPAC WORLD POLIMER CONGRESS (MACRO 2016)
17-21 Temmuz 2016, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
Web: http://macro2016.org/
28. ULUSAL KİMYA KONGRESİ
15-21 Ağustos 2016, Mersin Üniversitesi, Mersin
Web: http://kimya2016.org/
6th EUCHEMS CHEMISTRY CONGRESS
11-15 Eylül 2016, Sevilya - İspanya
Web: http://euchems-seville2016.eu/
---------------------------------------------------------------------------------------------------PAINTISTANBUL & TURKCOAT KONGRE VE FUARI
Kongre: 22-23 Mart 2016, Gorion Otel, İstanbul
Fuar: 24-26 Mart 2016
İstanbul Kongre Merkezi 9-10-11 Salon, İstanbul
Web : http://www.turkcoat-paintistanbul.com/2016/kongre-hakkinda/
1. SU VE SU TEKNOLOJİLERİ FUARI
22-24 Mart 2016, Altınpark Expo Center, Ankara
Web: http://www.infofair.com.tr/FuarDetay-112-ankara-sutek-2016-1-su-ve-suteknolojileri-fuari.html
GREEN AND SUSTAINABLE CHEMISTRY CONGRES
3-6 Nisan 2016 Berlin, Almanya
Web: http://www.greensuschemconf.com/
12nd NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY CONFERENCE (NANOTR-12)
03-05 Haziran 2016, Elite Hotel Darıca, Kocaeli
Web: http://www.nanotr12.org/
27Th COLLOQUIUM OM HETEROCYCLIC CHEMISTRY (ECCH 2016)
3-6 Temmuz 2016, Amsterdam, Hollanda
Web: www.ecch2016.org
24th IUPAC INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY EDUCATION (ICCE 2016)
15-20 Ağustos 2016 Kuching, Sarawak, Malezya
Web: http://www.icce2016.org.my/
27th NATIONAL, 15th INTERNATIONAL CHEMISTRY CONFERENCE - INNOVATION
AND SUSTAINABILITY
22-25 Ağustos 2016, Department of Chemistry , Universty of Malakand Pakistan
Web: http://uom.edu.pk/chemcon2016/index.php
10th INTERNATIONAL CONFERENCEAEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS (AACD
2016)
29 Eylül - 02 Ekim 2016, Çanakkale
Web: http://aacd2016.comu.edu.tr/
3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOSENSORS
05-07 Ekim 2016, Hacettepe Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Salonu, Beştepe, Ankara
Web: http://www.biosensor2016.hacettepe.edu.tr/
III. ULUSLARARASI TEMİZLİK, KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ VE ÜRETİM
TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
3-5 Kasım 2016, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İZMİR
Web: www.kmoetkinlik.org
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MATLAB
Merve METE
Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Metalurji Fakültesi-Kimya
Mühendisliği Bölümü
engineer_mete@outlook.com
Özet
MATLAB, sayısal olan ve sayısal olmayan bir çok uygulamalar için, temel, açık ve
anlaşılabilir grafik arayüzeyi sebebiyle çok kullanışlı üst düzey bir programlama
dilidir. Özellikle son zamanlarda, hem ticari olarak hem de teknik ve bilimsel
hesaplamalar için yazılmış Matlab, önemli bir mühendislik disiplini haline gelmiştir.
Matematiksel hesaplama işlemleri, algoritma programlama ve geliştirme, ileri
mühendislik ve bilimsel grafikleri, simülasyon, modelleme , ürün örnekleme , veri
analizi, GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) uygulamaları ve kontrol çalışmaları
MATLAB programının başlıca kullanım alanlarıdır.

Anahtar kelimeler: Matlab, Programlama dili, Mühendislik yazılımı, Mühendislik
hesaplamaları, Algoritma

MATHLAB
Abstract
MATLAB is a very useful high-level programming language due to that available for
numerical and non-numerical many applications. Moreover, it has got basic, clear
and understandable graphical interface. Especially, nowadays, Matlab which has
written for commercial aim as well as technical and scientific calculations becomes
a

significant

engineering

diciplines.

Mathematical

calculation,

algorithm

programming and development, advanced engineering and scientific graphics,
simulation, modeling, product sampling, data analysis, GUI (Graphical User
Interface) application, and control efforts are the main using areas of Matlab (Palm,
J. W., 2011).

Keywords: Matlab, Programming language, Software engineering, Engineering
calculation, Algorithm
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1.Giriş

denedi.

Matlab,

yüksek

performanslı

kod,

dosya, ve veri yönetimi için kullanılan
ileri

düzeyli

bir

dildir.

Problem

tasarımı ve çözümü için, linner cebir,
fourier analizi, optimizasyon, integral
gibi

çalışma

boyutlu

alanlarında

grafik

2

ve

3

fonksiyonlarıyla

matematiksel ve veri gösterimi imkanı
sağlamaktadır. Microsoft excel, Java
ve C ve C++
Fortran,

programlama dilleri,

ile

paralel

olarak

çalışılabilmektedir.

Matlab,

mühendislik

ve

proses

hesaplamalarında kullanılan bir çok
paket programdan çok daha kullanışlı
ve

üstün

programdır.

özelliklere

sahip

MathCAD,

Maple

bir
ve

Bu

esnada,

bu

yazılımla

etkileşim kurabilecek, Matlab olarak
adlandırdığı yazılımı yazmaya başladı.
1983 yılında, bir mühendis olan John
Little, Matlab yazılımının mühendislik
alanında

uygulanabilecek

potansiyeli

olduğunu

üniversitesine

yaptığı

bir

Stanford

bir

ziyarette

farkına vardı. Böylelikle, bu yazılım
üzerine

çalışmak için kendine bir

takım kurdu. Yapılan çalışmalarla,
grafik
dilinde

uygulamaları
olan

sürümünü

eklenerek,

Matlab

C

profesyonel

geliştirdi.

Matlab

yazılımının resmi sahibi olan şirket
ise, 1984 yılında ABD menşeli The
Mathworks

olarak

kuruldu

(www.mathworks.com).

Mathematica gibi hem matematiksel
tabanlı

işlemleri

hem

Basic,programlama

de

dilleri

ile

Visual

Matlab günden güne yenilenen üst

aynı

sürümleri ve ileri düzeydeki yazılım
kapasitesiyle, başta mühendislik ve

işlevi görmektedir.

matematik olamak üzere bir çok bilim

1.1.

dalında,

Matlab tarihi

özellikle

üniversitelerde

yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
MATLAB,

Matris

kelimelerinin

köklerinden

gelerek

Laboratuarı

oluşmuştur.

meydana
1970’li

dönemlerde Dr.Cleve Moler ve birkaç

Ayrıca,

Araştırma

dallarında,
kullanımına

sanayi
çok

ve

Geliştirme

ortamında

da

rastlanan

bir

programdır (Inan, A., 2007).

arkadaşı ABD Ulusal Bilim Kurundan
alınmış olan bir proje ile LINPABK ve

1.2. Matlab ortamı

EISPACK isimli Fortran alt yordam

Matlab;

kütüphanelerini geliştirdi. Cleve bu

matematiksel fonksiyon kütüphanesi,

programları kullanarak, paralel bir

matlab dili, grafik, Matlab uygulama

şekilde

lineer

cebir

dersi

vermeyi

ortam

geliştirme,
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programı arabirimi-apı olmak üzere 5

7,

temel kısımdan oluşmaktadır.

kullanılmaktadır.

Ortam geliştirme: Programın masa
üstü ve komut penceresini ve komut
geçmişini,

yardım

bölümünü

ve

8,

9,

Alfabetik

ve

0rakamları

Karakterler:

alfabesinin

26

İngiliz

harfi

olan

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,
S,T,U,V,W,X,Y, Z kullanılmaktadır.

çalışma alanını kapsar.

Özel
Matematiksel

Karakterler: Rakam ve harf

fonksiyon

dışındaki bütün karakter grubu bu

kütüphanesi: Standart sapma, sinüs,

sınıfa dahildir. Noktalama işaretleri,

kosinüs

aritmetik

ve

komplex

işlemlerden

matris tersi alma, Bessel fonksiyonlar

işlemler

ve

diğer

özel

işlemler gibi.

ve Fast Fourier dönüşümleri dahil
olmak

üzere

birçok

hesapsal

Sıraladığımız

bu

algoritmaları içerir.

Yazım

Matlab dili: Akış şemaları, çevrimler,

tanımlanmaktadır.

veri yapıları, giriş-çıkış dizgeleri gibi.

programı

Görüntü

animasyonlar,

iki

işleme,

ve

üç

boyutlu

grafikler

hepsi

bir

seri

olarak

Her

Matlab

Statement

oluşmaktadır.

yani
Altalta

veya yanyana yazılabilen bu deyimler
birbirleriyle

entegreli

yönergelerdir,

bilgisayara ne yapacağı hakkındaki

MATLAB

Uygulama

Arabirimi-API:

Bu

sayesinde

C

entegre

edilebilen

ve

Programı

Aynı

programları

bu

bilgi komutlarını verirler.

kütüphane

Fortran

yazılabilir.

dillerine

programlar
zamanda

bölüm

iş

sayesinde

Matlab alanından çağırılır.

2.

Matlab Uygulamaları

Matlab

yazılımında

uygulamalardan,
toplamını,

Dosyası

yazılımının
2. Matlab Programının Genel Yapısı
Matlab

dili

oluşturulurken,
ve

ile

program

nümerik

(sayısal),

özel

aritmetik

olan
iki
ve

en

temel
sayının

geometrik

ortalamalarını hesaplayan bir Matlab
m.

alfabetik

grubun

Karakterleri

deyimlerden
Grafik:

3

karakterlerden

yararlanılır.
Nümerik karakterler: Sayısal bilgileri
karakterize etmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6,

oluşturarak

Matlab

mantığını

başlıca

kavramlarla anlayabiliriz.

CHEMISTRY AND INDUSTRY

%MATLAB UYGULAMALARI.

gerekli görülen notlar yazılır. Ayrıca,

ADI:UYG_1

bu

şekilde

olan

satırlar,

derleyici

tarafından herhangi bir şekilde işlem

clear all;clc;a=5.2;b=8.35;

görünmemektedir.

Bunlar

sadece

fprintf(‘Verilen sayılar: A=%7.3f

program

listesinde

görünürler.

B=%7.3f\n’,a,b);

satırlar,

program

top=a+b;cik=ab;artort=top/2;

görülen her yere yazılabilmektedirler.

geoort=sqrt(a*b);

Aritmetik işlemlerin gerçekleştirileceği

içinde

Bu

gerekli

iki ondalık sayısal değer, a=5.2 ve
fprintf(‘Toplamları: TOP=%7.3

b=8.35 deyimleri ile bildirilmiştirler.

f\n’,top);

Bu tip sayılar Atama Deyimleri olarak
adlandırılmışken,

fprintf(‘Farkları: CIK=%7.3 f\n’,cik);

bilgisayara

data

verilmesinin en kolay yöntemidir.

fprintf(‘Aritmetik ortalamaları:

Daha

ARTORT=%7.3 f\n’,artort);

sonra

verilen

bu

sayılar

xxxxxxx.xxx (7.3) f formatıyla ekrana

fprintf(‘Geometrik ortalamaları:

bastırılmakta ve sırasıyla, toplama,

GEOORT=%7.3 f\n’,geoort);

çıkarma,

aritmetik

fprintf(‘UYGULAMA SONA ERDI.\n’);

geometrik

ortalama

ARTORT=%7.3 f\n’,artort);

hesaplanmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Verilen Sayılar: A=5.200 B=8.350

Bilindiği üzere iki sayının aritmetik
ortalaması,

Toplamları: TOP=13.550

ortalama,
işlemlerinin

toplamlarının

yarısı,

geometrik ortalaması ise çarpımlarının
Farkları: CIK=-3.150

karekökü

Aritmetik ortalamaları:

Sqrt(…)

ifadesi,

ARTORT=6.775

terimin

karekökü

Sürekli

GEOORT=6.589

olan
UYGULAMA SONA ERDI.

bir

diğer

isehesaplanan
aritmetik

satırında

çıkış

olduğumuz

sonrasına,

parantes

içindeki

alınacağını

karşılaşacağınız

Uygulamayı irdeleleyecek olursak, ilk

karakterinin

tanımlanmaktadır.

ifade

etmektedir.

Geometrik ortalamaları:

kullanmış

olarak

%

sadece

ve

ifade

toplam,
geometrik

ortamına

ve

önemli

fprintf(‘…’)
üstel

sayıi

ortalamalar

yazdırılmaktadırlar.

Dikkat edilmesi gereken husus ise,

programı belgeleme ve tanımlamada

integer değerler çıkış ortamına

d,

yardımcı olacak açıklamalar ya da

ondalık değerler ise

ile

f

harfleri
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karakterize

edilerek

alınmaktadırlar

(Şaşmaz, A., 2012).
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Özet
Günümüzde iş güvenliği ve işçi sağlığı oldukça önemli bir konudur. İş kazalarının
önüne geçmek ve proses güvenliğini üst düzeyde tutabilmek için risk değerlendirme
çalışmaları önem kazanmaktadır. Ülkemizde mevcut uygulama eksikliklerinin
giderilmesi ve yapılan çalışmaların iyileştirilmesi için güvenlik yönetim sistemlerinin
oluşturulması, bu sebeple de güvenlik yönetim sistemlerinin temel niteliği olan risk
değerlendirme çalışmalarının bilinmesi gerekmektedir. 6331 sayılı İş sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile de risk değerlendirmesi ülkemizde yasal bir zorunluluk haline
gelmiştir. Bu çalışmada risk değerlendirmede çeşitli sektörlerde kullanılan Hata Türü
ve Etkileri (FMEA) yönteminin ön terbiye, boyama, baskı, bitirme işlemleri proseslerini
içeren Bursa’daki özel bir tekstil fabrikasında uygulaması yapılmıştır. Proses FMEA
risk değerlendirmesinin sonuçları sayısal olarak hesaplanarak risk öncelik sayıları
oluşturulmuş ve önem derecesine göre sıralanarak bir değerlendirme yapılmıştır. Risk
değerlendirme çalışmasının sonuçları ile potansiyel hata türlerinin ortadan
kaldırılması ve ya etkilerinin azaltılması için alınması gereken önlemler de çalışma
içeriğinde verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, Hata Türleri ve
Etkileri, FMEA, HAZOP, Tekstil

A FMEA APPLICATION IN TEXTILE INDUSTRY
Abstract
In today’s industrialized world, occupational safety and health issue has the most
importance. To prevent and take the necessary precautions by improving process
safety, risk assessment performance is coming into prominence. Risk assessment
performance which is the main and must-likely crucial procedure of safety
management system should be known in details to be able to make up the
deficiencies and improve the current condition in our country. Risk assessment is also
put into legal obligation within occupational safety and health regulation law No.
6331. In this study, “Failure Mode and Effects Analysis” (FMEA) method used in
different sector was applied in a textile factory located in Bursa which are using prefinishing, dying, printing, finishing techniques. Assessment and evaluation are
concluded in order of precedence according to the results of the evaluation process, as
well. This study also includes necessary precautions to diminish or fully remove
potential failure modes in consequence of assessment process.
Key Words: Occupational Health and Safety, Risk Assessment, Failure Modes and
Effects, FMEA, HAZOP, Textile
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1. Giriş

Türkiye’de 2014 yılında sigortalı

Tekstil sektörü, tekstil liflerinden

çalışanlar

iplik

üretimi,

grupları toplamında 221 366 kişi iş

giyim

kazası ve 494kişi meslek hastalığı

gibi

çok

vakası yaşamış; iş kazası sonucu 1

içeren

bir

üretimi,

kumaş

terbiye

işlemleri,

hazır

üretimi

(konfeksiyon)

çeşitli

prosesleri

626

kapsamında

kişi

hayatını

meslek

kaybetmiştir.

sektördür. Bu üretimlerde boya,

Yine 2014 yılı Sosyal Güvenlik

baskı, yıkama, apre gibi işlemlerde

Kurumu (SGK) istatistiklerine göre

yoğun kimyasal madde kullanımı

Tekstil

söz

gurubunda

konusudur.

Üretime

göre

Ürünleri

İmalatı

sigortalı

faaliyet

çalışanlar

değişmekle birlikte tehlikeli sınıfta

kapsamında; 12 128 iş kazası ve 4

yer alan tekstil sektörü de diğer

meslek hastalığı, bu iş kazaları

sektörler gibi iş güvenliği açısından

sonucu toplam 118 998 geçici iş

gerekli önlemleri almak ve güvenlik

göremezlik günü ve 17 ölüm vakası

yönetim

gerçekleşmiştir.

sistemi

politikaları

oluşturarak kendini güncellemek

İmalatı

Faaliyet

zorundadır.

sigortalı

çalışan

Giyim

Eşyaları

gurubunda

ise

kapsamında;

2

499 iş kazası ve 6 meslek hastalığı,
Tekstil sektöründe yaşanan yoğun

iş kazası sonucunda da 4 ölüm

rekabet

ve

geçmişten

çalışma

ortamı

vakası ortaya çıkmıştır. Kayıt dışı

günümüze

meslek

istihdamın

önceki

giderek

beraberinde

Sosyal

oldukça fazla olduğu düşünülürse

Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

bu verilerin gerçek verilerin çok

yapılan

Tekstil

altında bir değer olduğu tahmin

Ürünleri İmalatı 81 sektör arasında

edilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu

iş

kazası

2014 İş Kazası ve Meslek Hastalığı

bakımından 3. sırada yer alarak

istatistiklerine göre; iş kazalarının

sektörde

iş

en

önemini

ortaya

kazası

sınıflandırmada

ve

ölümlü

güvenliği

iş

açığının

çıkarmaktadır.

sık

tekstil

fakat

yine

göre

hastalıklarını ve iş kazalarını da
getirmiştir.

azaldığı

yıllara

de

görüldüğü

sektörler

ile

sektöründe

yaşanan

iş

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

kazalarının dağılımları Şekil 1’de

2014 yılı istatistiklerine göre [1];

gösterilmektedir.
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2. Proses FMEA
Kömür ve Linyit
Çıkarılması

17% 13%
14%

16%

16%

türü

bilinen

ve

ve/ya

Etkileri’

analizi

da

potansiyel

müşteriye

ulaşmadan

Gıda Ürünleri
İmalatı

hataları,

Tekstil Ürünleri
İmalatı

önce sistem, dizayn, proses ve/ya

Metal Ürünleri
İmalatı

24%

‘Hata

Ana Metal Sanayi

da servisten itibaren tanımlamak,
belirlemek ve elimine etmek için
kullanılan

bir

mühendislik

tekniğidir [2].

Bina İnşaatı

Şekil 1. 2014 yılında yaşanan iş
kazalarının sektörlere göre dağılımı

Klasik risk analizden farklı olarak
olasılık

ve

ağırlık

faktörünün

yanında saptanabilirlik çarpanının
Tekstil

sektöründe

endüstriyel

büyük

kazaların

ve

iş

kazalarının önlenmesi ülkemizde
yaygın olan tekstil sektörü için
büyük

önem

noktada

taşımaktadır.
kalitatif

Bu
risk

değerlendirme çalışmaları önemli
olmakla birlikte tekstil sektöründe
uygulamaları
çalışmada

çok

azdır.

Bu

bir

risk

kalitatif

değerlendirme yöntemi olan Hata
Türleri

ve

Etkileri

(FMEA)

yönteminin bir tekstil fabrikasına
uygulaması yapılmıştır. Uygulama
sonrası

risk

değerlendirme

çalışması sonuçları istatistik veriler
eşliğinde yorumlanarak sektörün
güvenlik

kültürünün

önlemlerin
amaçlanmıştır.

ve

ilişkin

oluşturulması

eklemesi önemli bir farkıdır. FMEA
riskleri

tahmin

ederek

hataları

önlemeye yönelik güçlü bir analiz
tekniğidir. Hatanın ortaya çıkması
ile doğacak problemin müşteri gibi
algılanması

ilkesine

dayanmaktadır.
çalışmasında
hatalar

FMEA
belirlenen

için

olasılık,

saptanabilirlik

bütün

ağırlık

ve

tahmini

yapılmaktadır. FMEA yüzlerce hata
türünün

tamamına

iyileştirme

yapılması yerine sistemin bütünü
üzerinde
sağlayacak

en

büyük

katkıyı

hata

türlerini

olan

öncelikli olarak ele alarak çözümler
üretir [3].
Proses FMEA, İmalat ve montaj
süreçlerini analiz etmede kullanılır.
Proses

veya

yetersizliklerinden

montaj
kaynaklanan
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hata türleri üzerinde odaklanır [4].

nümerik

Donanım

tablosunun) kullanılmasıdır. Risk

hataları,

çalışanların

skalaların

Öncelik

ve yöntemlerin kullanımı sonucu

sayısı göstergesidir. RÖS her bir

oluşan hatalar proses FMEA ile

hata türü veya nedeni için ortaya

ürün

önce

çıkma olasılığı, ağırlık ve saptama

kusurları

gibi üç risk faktörü esas alınarak

düzeltmek kolay olacaktır. Ancak,

belirlenen sayısal değerdir. RÖS

makine, malzeme, insan, yöntem,

değerinin hesaplanmasında, sözel

ölçme ve çevre olarak tanımlanan

veya

üretim

arasında

risk faktörlerinin belirli bir sayı

proses

aralığında atanan değerleri alınır.

FMEA’nın daha zor ve zaman alıcı

RÖS ile her bir hata türü için

olarak

riskler tanımlandığından en büyük

girmeden

belirleneceğinden

bileşenleri

etkileşimlerin

olması

tanımlanmasına

neden

olasılık

(RÖS),

ölçüt

hataları, uygun olmayan malzeme

üretime

Sayısı

(risk

olarak

kritiklik

tanımlanan

olmaktadır [2].

RÖS' e sahip olandan başlayarak

Geleneksel bir FMEA riskleri üç

kısa dönemde en aza indirilmesi,

kategoride değerlendirir ve Risk

uzun

Öncelik

kaldırılması, için alınacak düzeltici

Sayısını

kullanır.

Risk

dönemde

değerlendirmesinde kullanılan bu

önlemler

üç kategori şunlardır;

RÖS; Olasılık (O), Ağırlık (A) ve

- Ortaya çıkma, (Olasılık) (O)

Saptama

- Ağırlık, (Şiddet) (A)

çarpılması ile bulunur (Bkz. Eş.

-

Saptama

(Fark

edilebilirlik-

belirlenir.

ortadan

(S)

FMEA

için

değerlerinin

2.1) [6].

Saptanabilirlik) (S) [5].
Ortaya Çıkma, hatanın sıklığını;
Ağırlık,

hatanın

RÖS = O× A× S

ciddiyetini

(2.1)

(etkisini); Saptama, zarar meydana
getiren durumun keşfedilmesindeki

3. Araştırma Çalışması

zorluk

Risk

derecesidir.

Hatayı

ürün

değerlendirme

çalışmasının

müşteriye ulaşmadan tespit etme

yapıldığı

Bursa’daki

yeteneğini gösterir. Bu bileşenlerin

işletmesi

bayan

değerlerini

ürünleri; Fular, Eşarp, Şal, Pareo,

belirlemede

pek

çok

yöntem vardır. Alışılmış yöntem,

bayrak

ve

özel

aksesuar

baskılı

tekstil
giyim

promosyon

CHEMISTRY AND INDUSTRY

ürünleri

alanında

üretim

Çalışmada

Proses

FMEA’nın

yapmaktadır. İşletmede idari işler

öğeleri;

ve üretim sahasında olmak üzere

saptanabilirlik

toplam 70 personel çalışmaktadır.

literatürde kabul görmüş Pillay ve

Çalışmada

Wang’in [7] tabloları kullanılmıştır

FMEA

uygulaması

olasılık,

şiddet

ve

belirlenirken

yapılan birimler; Fikse/buharlama

(Bkz. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3).

bölümü,

Ortaya çıkma, olası hata nedeninin

Baskı-Boya

makine

bölümü, Ram makine bölümü, Jet

oluşması

makine

ömrü içinde kullanımı sırasında

baskı

bölümü,
mutfağı

Boyahane

bölümü,

ve

Bakım

hata

ve

ürünün

türüne

yol

beklenen

açmasının

atölyesi, kazan dairesi ve kimyasal

ihtimalidir. Hatanın ortaya çıkma

deposudur.

sıklığını gösterir ve her bir olası

Yukarıda

bahsedilen

tekstil

fabrikası için Proses FMEA yöntemi
kullanılarak

risk

çalışması

yapılmıştır.

değerlendirme

hata

türünün

gerçekleşmesi

olasılığı ile ilgilidir [8].

değerlendirme
Risk

çalışması

için

Tablo 1. Ortaya çıkma (olasılık)
derecelendirme tablosu

gerekli olan aşamalar şunlardır;


Temel veriler



FMEA kapsamının
belirlenmesi



Potansiyel hata türlerinin,
hata türlerinin nedenlerinin
ve etkilerinin belirlenmesi







ORTAYA ÇIKMA
OLASILIĞI

DERECE

OLASI HATA
ORANI
İŞGÜNÜ
OLARAK)

Neredeyse hiç

1

<1:20000

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1:20 000
1:10 000
1:2000
1:1 000
1:200
1:100
1:20
1:10
1:2

Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

Şiddet, olasılık ve
saptanabilirlik çarpanlarının

Ağırlık

belirlenmesi

potansiyel

Risk öncelik sayılarının

geldiğinde

hesaplanması

oluşturacağı zarar, iş kazası ve

Risk öncelik sayılarının

felaketin boyutunu ifade eder ve

sıralanması, önlemlerin

FMEA risk değerlendirmesinde 1-

belirlenmesi

(Şiddet),

bilinen

hata
bu

hatanın

ya

da

meydana
proseste

10 aralığında derecelendirilir.
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Tablo 2. Ağırlık (Şiddet)
derecelendirme tablosu

değerlerinin matematiksel olarak

AĞIRLIK

DERECE

Neredeyse Hiç

1

Öncelik Sayısı (RÖS) ile riskler

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek

değerlendirmesiyle bulunan Risk

derecelendirilerek
değerlendirilebilir.
sayısı

risklerin

önlemleri

önerilen

ile

öncelik
öncelik

durumlarına göre sıralanarak önce
hangi hatalar için öncelikli önlem
almamız

Saptanabilirlik,

Risk

gerektiğine

karar

kontrol

vermemizi sağlar. Büyük değere

fark

sahip olan RÖS’lerden başlanarak

hatanın

edilebilme olasılığının derecesidir.

bu

Saptanabilirlik

derecesinin

kontrol önlemlerinin olup olmadığı

kontrol

kontrol edilir ve sonrasında mevcut

arttırılması

için

değerin

düşürülmesi

önlemlere

için

işlemlerinin uygun olup olmadığı

olan/olmayan

göre

ve etkinliği incelenerek iyileştirme

düzeltici önlemler belirlenerek risk

çalışmaları yapılmaktadır [2].

değerlendirme

tablolarında

belirtilir. RÖS değerlendirmesinde
Tablo 3. Saptanabilirlik
derecelendirme tablosu
SAPTANABİLİRLİK

DERECE

SAPTAMA
İHTİMALİ (%)

Neredeyse Hiç

1

86 – 100

2
3
4
5
6
7
8
9
10

76 – 85
66 – 75
56 – 65
46 – 55
36 – 45
26 – 35
16 – 25
6 – 15
0–5

Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek

kullanılan

kriterler

Tablo

4’te

(Pillay ve Wang, [7]) verilmektedir.

Tablo 4. Risk öncelik sayısı (RÖS)
değerlendirme tablosu
RÖS DEĞERİ

ÖNLEM

RÖS<40

Önlem almaya
gerek yok

40≤RÖS≤100

Önlem alınabilir

RÖS >100

Önlem alınması
gereklidir

Geleneksel bir FMEA, bir bileşenin

4. Sonuçlar

ya

seviyesini

Risk değerlendirmesi sonuçlarında

değerlendirmek için RÖS değerini

dikkate alınacak ölçüt Risk Öncelik

kullanır

Sayılarının

(RÖS)

bir

değerlendirmesi

olmuştur.

Bu

da

olasılık

prosesin

[7].
ve

risk

Hataların

şiddet,

saptanabilirlik
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bölümde her bölüm/ünite için RÖS

en fazla hangi bölümde ve hangi

değerleri sıralanarak riskler önem

şekilde ortaya çıktıkları saptanmış,

derecelerine

bu risklere özgü önlem faaliyetleri

göre

değerlendirilmiştir.

verilmiştir. Tablolardaki Sıra No;

Değerlendirmede RÖS>100 (Önlem

Risk değerlendirme tablolarındaki

alınması

riskin sırasını, RÖS değeri; söz

gerekli)

üzerinde

olan

riskler

durulmuştur.

konusu

Değerlendirme sonucunda risklerin

riske

ait

değeri

ifade

etmektedir.

Tablo 5. İşletmedeki >100 olan RÖS değerleri
Fikse
Sıra
No

1

2

3

RÖS

112

120

105

Tehlike
Kodu

Potansiyel Hata
Türü

Alınacak Önlemler

T-06

Elektrik hattına
çok yakın
mesafede kumaş
istiflenmesi

-Elektrik panosunun önüne malzeme konulması
önlenerek düzenli kontroller yapılmalıdır.
-Elektrik hatlarının daha yüksekten geçirilmesi
sağlanarak elektrik kablolarının kumaşlardan
uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
-Kumaş ruloları istiflenirken elektrik tesisatının
yakınında olmayacak şekilde güvenli bölgede
istiflenmelidir.

T-05

Makine boru ve
bağlantıların
yüksek sıcaklıkla
genleşmesi

-İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece,
tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir
yapılmalıdır (İş Ekipmanlarının Kullanımında
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, [50]).

Buhar basıncının
kontrolsüz artışı

-Makinenin tepesine ya da makineden çıkan
buhar borusunun üstüne emniyet ventili (safety
relief valve) koyularak buhar basıncı kontrol
altında tutulmalıdır.
-Emniyet ventillerinde sızdırmazlığı sağlayan
yüzeyler iyi korunmalıdır.
-Emniyet ventilinin çıkış borusu en kısa yoldan
dışarı verilmelidir.

T-01

Baskı
-Elektrik panosunun önüne malzeme konulması
önlenerek düzenli kontroller yapılmalıdır

4

112

5

112

T-06
T-07

T-06
T-07

Elektrik hattına
çok yakın
mesafede boya
kaplarının
istiflenmesi

Elektrik panosu
kapağının açık
bırakılması

-Elektrik hatlarının daha yüksekten geçirilmesi
sağlanarak elektrik kablolarının kumaşlardan
uzaklaştırılması sağlanmalıdır
-Kumaş ruloları istiflenirken elektrik tesisatının
yakınında olmayacak şekilde güvenli bölgede
istiflenmelidir
-Pano bir koruyucu kapak vasıtasıyla dış ortama
kapatılmalıdır
-Panonun bakımı düzenli periyotlar halinde
bakım onarım ekibi tarafından yapılmalıdır
-Elektrik panosunun kapağı kilitli tutulmalı,
sadece gerektiğinde yetkili personel tarafından
açılmalıdır
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Tablo 5. (devam) İşletmedeki >100 olan RÖS değerleri
Baskı
Sıra
No

6

7

RÖS

140
100

140
100

Tehlike
Kodu

Potansiyel Hata
Türü

Alınacak Önlemler

T-02
T-07

Baskı sırasında
solventbuharları
oranının
ortamda
yüksek olması

-Havalandırma pencerelerinin sürekli açık
tutulması sağlanmalıdır.
-Ortam havasını istenen düzeyde tutmak için
otomatik havalandırma sistemi kurulmalıdır
-Baskı operatörleri koruyucu maske takmalıdır.

T-02
T-07

-Havalandırma pencerelerinin sürekli açık
tutulması sağlanmalı
-Ortam havasını istenen düzeyde tutmak için
otomatik havalandırma sistemi kurulmalıdır

Baskı sırasında
boya partikülleri
oranının ortamda
yüksek olması

-Solvent bazlı boya yerine su bazlı boyalar tercih
edilmelidir.
-Baskı operatörleri koruyucu maske takmalıdır.

Ram
8

9

10

108

T-01
T-07

108

T-01
T-07

168

T-01
T-07

Ram makinesinin
kurutucu
iç
kısmında yağlı
malzeme
artıklarının
birikmesi
Ram makinesinin
hava boşaltım
kanallarında artık
madde birikmesi

Kurutucuda
kontrolsüz gaz
çıkışı meydana
gelmesi

-Sürekli üretim söz konusu olduğunda haftada
en az 1 kez kurutucunun iç kısmı tüm artık
tekstil tozları, lifleri, elyafları ve yağlı artıklardan
temizlenmelidir. Aralıklı üretimlerde bu süre 2-3
hafta olabilir.
-Sürekli üretim söz konusu olduğunda haftada
en az 1 kez kurutucunun iç kısmı tüm artık
tekstil tozları, lifleri, elyafları ve yağlı artıklardan
temizlenmelidir. Aralıklı üretimlerde bu süre 2-3
hafta olabilir.
-Gaz ayar yolu ve gaz brülörünün bağlantıları
yapılmadan önce ya da bakım onarım
çalışmaları sonrasında tüm gaz hatlarının iç
kısımları temizlenmelidir
-Subap bağlantı kısmında bulunan filtreler en
az 3 ayda 1 temizlenmelidir

Jet

11

240

T-01
T-02

İlave boyarkimyasal madde
tankına malzeme
akışı
sırasında
maddelerin ortam
havasına
yayılması

-Makinede kullanılan boyar ve kimyasal
malzemeler otomatik bir sistemle kapalı boyar
madde ve kimyasal madde kazanlarından
madde alımı gerçekleştirmeli, bunun için kapalı
ve otomatik bir sistem oluşturulmalıdır

Boyahane ve Baskı Mutfağı

12

175

T-02
T-07

Kimyasal madde
varil ve kaplarının
aralık ya da açık
kalması

-Boyahanede bulunan kimyasallar her gün
boyahane
görevlisi
tarafından
kontrol
edilmelidir.
-Çalışanlara
kimyasal
malzeme
karışım
hazırlama, saklama ve kullanma talimatları
hakkında eğitim verilmelidir.
-Boyahaneye otomatik bir havalandırma sistemi
kurulmalıdır.

CHEMISTRY AND INDUSTRY

13

150

T-02

Kimyasal madde
varil ve kaplarının
aralık ya da açık
kalması

-Boyahanede bulunan kimyasallar düzenli
aralıklarla boyahane görevlisi tarafından kontrol
edilmelidir.
-Çalışanlara
kimyasal
malzeme
karışım
hazırlama, saklama ve kullanma talimatları
hakkında eğitim verilmelidir.
-Boyahane
düzenli
bir
şekilde
havalandırılmalıdır

Tablo 5. (devam) İşletmedeki >100 olan RÖS değerleri
Boyahane ve Baskı Mutfağı
Sıra
No

RÖS

Tehlik
e
Kodu

Potansiyel Hata
Türü

Alınacak Önlemler
-Ortamdaki toz boya kutu kapakları kapalı
olacak şekilde saklanacak ve numune alımı
sonrasında kapaklar kapalı tutulacaktır

14

105

T-02
T-07

Toz boyaların ağzı
açık kaplarda
saklanması

15

175

T-02
T-07

Açık karıştırıcıların
kullanılması

16

17

18

19

150

108

126

168

T-02

Açık karıştırıcıların
kullanılması

T-02
T-09

Tehlikeli
Kimyasalların
yanlış depolanması

T-02
T-07
T-08

Ortam havasının
sıcaklık ve nem
oranlarının yüksek
olması

T-02

Ortam havasında
kıvamlaştırıcı
madde oranının
yüksek olması
(Kıvamlaştırıcılar;
Karboksimetilselülo
z, Poliakrilatlar,
Polivinilalkol vb.)

-Kullanılan toz boyaların Güvenlik Bilgi Formları
8.
Bölüm:
Maruziyet
Kontrolleri/kişisel
korunma bölümünde karışıma ait maruziyet
değerleri (TWA/STEL) bulunmalı, olmaması
halinde tedarikçiden revize form istenmelidir
(Toz dispers boya güvenlik bilgi formu EK-3’de
verilmiştir)
-Ortam toz ölçümleri yaptırılarak maruziyet sınır
değerlere uygun çalışma önlemleri alınmalıdır.
-Baskı mutfağında açık karıştırıcı yerine kapalı
karıştırıcı kullanılmalıdır
-Ortam havasını düzenleyen otomatik bir
havalandırma sistemi kurulmalıdır
-Çalışanların boyayı solumalarını önleyici maske
takmaları sağlanmalıdır
-Baskı mutfağında açık karıştırıcı yerine kapalı
karıştırıcı kullanılmalıdır
-Ortam havasını düzenleyen otomatik bir
havalandırma sistemi kurulmalıdır
-Çalışanların boyayı solumalarını önleyici maske
takmaları sağlanmalıdır
-Tehlikeli (yanıcı, parlayıcı, alev alabilir vb.)
kimyasallar koruyucu bir duvar vasıtasıyla
diğer
kimyasallardan
ayrı
bir
yerde
saklanmalıdır
-Havalandırma kapıları açık bırakılmalıdır
-Ortam havasını istenen düzeyde tutmak için
otomatik havalandırma sistemi kurulmalıdır
-Ortam havasını düzenleyen otomatik
havalandırma sistemi kurulmalıdır

bir

-Çalışanların kimyasalları solumalarını önleyici
maske takmaları sağlanmalıdır
-Boya karışımları hazırlanırken kapalı bir çeker
ocak sistemiyle ortam havasına karışmaması
sağlanmalıdır -Çalışanın koruyucu KKD (maske)
takması sağlanmalıdır

Kimyasal Depo

CHEMISTRY AND INDUSTRY

Sıra
No

20

21

RÖS

150

135

Tehlik
e
Kodu

Potansiyel
Hata Türü

T-07

Depo içinde
elektrik
donanımının
bulunması

T-02
T-07

Elektrik
panosunun
önüne yakın
mesafede
kimyasal
malzeme
konulması

Alınacak Önlemler
-Personele
çalışma
düzeni
hakkında
eğitim
verilmelidir
Elektriksel donanım depo dışına çıkarılarak,
elektrikli cihaz ve aygıtların depo içine sokulması
önlenmelidir
-Çalışma düzeni hakkında eğitim verilmelidir
-Elektrik panosuna yakın mesafedeki malzemeler
kaldırılarak gerekli uyarı tabela ve levhaları
yerleştirilmelidir
-Düzenli kontroller yapılarak elektrik tesisatına yakın
yerlere malzeme konulup konulmadığı denetim
altında tutulmalıdır

Tablo 5. (devam) İşletmedeki >100 olan RÖS değerleri
Kimyasal Depo
Sıra
No

22

23

24

25

26

RÖS

105

108

140

126

168

Tehlik
e
Kodu

Potansiyel
Hata Türü

Alınacak Önlemler

T-02
T-07

Kimyasal
malzeme
kaplarının
aralık ya da
açık kalması

-Depoda bulunan kimyasallar düzenli aralıklarla depo
görevlisi tarafından kontrol edilmelidir
-Çalışanlar kimyasal malzeme alımı ve depo kuralları
hakkında eğitilmelidir
-Depo düzenli bir şekilde havalandırılmalıdır

T-02
T-07

Tehlikeli
kimyasalların
yanlış
depolanması

T-02
T-07

T-02
T-07
T-08

Kimyasal
malzemelerin
kapalı depo
havasında
yüksek
oranda
birikmesi
Depo ortam
havasının
sıcaklık ve
nem
oranlarının
yüksek
olması

T-02
T-07

Solventlerin
yanlış
depolanması

T-07

Düzgün
istiflenmeyen
tüplerin
devrilmesi

-Tehlikeli (parlayıcı, oksitleyici,kolay alevlenir vb.)
kimyasallar koruyucu bir duvar vasıtasıyla diğer
kimyasallardan ayrı bir yerde depolanmalıdır.
- Depoya rastgele istifleme yerine, tahta raflar
yapılarak, bu raflar duvara sıkıca tutturulmalı, raf
yüksekliği 2 metreyi geçmemelidir.
-Havalandırma kapıları açık bırakılmalıdır
-Ortam havasını istenen düzeyde tutmak için otomatik
havalandırma sistemi kurulmalıdır
-Depoda duman detektörü ve benzeri yangın söndürme
sistemlerinden biri bulunmalıdır.
-Parlama noktası 21 °C ve altında olan uçucu
solventler soğutuculu ayrı dolaplarda ağızları kapalı
şekilde muhafaza edilmelidir.
-Kimyasalların güvenlik bilgi formlarında yazan
depolama koşullarına göre ortam sıcaklığı ve nem
otomatik
bir
havalandırma
sistemiyle
kontrol
edilmelidir.
-Solventler işyerlerinde parlayıcı maddeler için uygun
paslanmaz ya da demir, çelik dolaplarda ve yanmaz
kaplarda saklanmalıdır-Dolapların dışında sadece
günlük kullanılacak miktar kadar solvent tutulmalıdır.
Solventlerin depolama kabinlerinin dışında tutulduğu
yerler iyi havalandırılmalıdır.
-Boş solvent kaplarında solvent kalmış olabilir, bu
patlama tehlikesi yaratır. Boş kaplar kesinlikle çalışma
alanının ve deponun dışında tutulmalıdır.

Atölye
27

108

-Boş ve dolu tüpler ayrı ayrı istiflenmelidir
-Tüpler dik biçimde bağlanıp sabitlenerek özelliklerine
uygun uyarı ve levhalar ile saklanmalıdır

CHEMISTRY AND INDUSTRY

28

144

T07

(Hidrojen,
oksijen
tüpleri)
Tüplerin
koruyucu
kapaklarının
olmaması

29

105

T-01
T-07

Kaynak
kıvılcımları

30

128

T-07

Kompresörün
konumu

-Yedek tüplerin üzerine herhangi bir düşme ve sızıntı
ihtimaline karşılık koruyucu kapaklar takılmalıdır
-Çapak önleyici sistemler gözden geçirilerek iyileştirme
sağlanmalıdır.
-PVC (Polivinilklorür) vb. yanmaz malzemeden yapılmış
EN 1598 standardına uygun kaynak perdeleri
kullanılmalıdır [51].-Perde eklenemeyecek bölgede
kıvılcımla
alev
alacak
maddelerortamdan
uzaklaştırılmalıdır.
-Sabit kompresörlerin depoları patlamalara karşı
dayanıklı bir bölmede bulunmalıdır
-Seyyar kompresörler, çalışanlardan en az 10 metre
uzaklıkta ve ya dayanıklı bir bölme içinde
bulunmalıdır.

Tablo 5. (devam) İşletmedeki >100 olan RÖS değerleri
Kazan – 1 (Kızgın yağ kazanı)
Sıra
No

31

RÖS

216

Tehlik
e
Kodu

T-01

Potansiyel
Hata Türü

Alınacak Önlemler

Kızgın yağ
sızıntısı

-Kızgın yağ borularının ve flanş bağlantılarının
sızdırmazlığı en az 6 ayda 1 mutlaka kontrol edilmeli,
sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.
-Hızlı soğutma kızgın yağ borularında termal stres
yaratarak sızıntıya meydan verebilir. Bu yüzden ani
sıcaklık değişimlerinden uzak durulmalıdır
-Döner tipli kızgın yağ boruları kullanılan kızgın yağın
niteliğinegöre tasarlanmış olmalı, ya değişiminde bu
hususa dikkat edilmelidir.

Kazan – 2 ( Doğalgaz Buhar Kazanı )

T-01
T-07

Emniyet
vanalarının
(ventilinin)
açılmaması

-Emniyet vanaları, maksimum çalışma basıncının % 6
üzerine çıkılmadan kazan tam kapasitede iken buharı
dışarı atabilecek bir değere ayarlamalıdır (BS 6244)
[52].
-Emniyet vanaları çalışma basıncının yaklaşık % 10
daha üzerinde bir değere ayarlanmalıdır (BS 6244)
[52].
-Buhar kazanlarında çift emniyet vanası bulunmalı ve
diğer kazan ekipmanlarıyla birlikte periyodik olarak
kontrol edilmelidir.
-Yüksek basınç durumunda, sinyalli yüksek basınç
alarmı veren otomasyon sistemi kurulmalıdır
-Yüksek basınç durumunda gazın hat giriş vanasına
girişini durduran bir emniyet vanası kullanılmalıdır.
-Manometre kazana helezonla bağlanmalıdır.

32

144

33

192

34

192

T-01
T-07

Yüksek akış

-Alev
algılanmadığında
kapandığından emin olun.

35

192

T-01
T-07

Düşük akış

-Çok düşük basınç durumunda gaz beslemesinin
kapandığından emin olun.

T-01

Yüksek
basınç

gaz

beslemesinin
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36

192

T-07
T-09

Hava
akışının
kesilmesi

37

196

T-05

Yüksek
sıcaklık

38

175

T-01

Düşük seviye

-Doğalgaz hattına TSO (Tightshut-off) vanaları
koyulmalıdır
-Alev algılama hatası durumunda doğalgaz vanalarını
kapatan güvenlik kilidi (interlock)'nin çalıştığından
emin olun.
-Termo çift (ısıl ölçer) kullanılmalıdır.
-Yüksek sıcaklık durumunda, sinyalli yüksek sıcaklık
alarmı veren otomasyonlu alarm sistemi kurulmalıdır.
-Yüksek sıcaklık alarmıyla birlikte devreye girecek
otomasyonlu soğutma sistemi kurulmalıdır.
-Düşük seviye durumunda, sinyalli düşük seviye
alarmı veren otomasyon sistemi kurulmalıdır
-Kazandaki su seviyesi çalışma halinde devamlı kontrol
edilerek gerekli önlemler alınmalıdır.

Boyahane – Kimyasallar Ek

39

126

R41
R42

Dispers
boya**
içerisindeki
solventler

-İşçiler, kullandıkları boya içerisindeki solventin
fiziksel ve kimyasal özellikleri ve güvenli kullanımları
konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
-Sigara, kaynak, ya da çıplak alev kaynağını solvent
buharlarının bulunması muhtemel yerlerden (boya
karışımlarından) uzak tutmak gerekmektedir.
-Boyahanede
Ex-proof
(kıvılcım
çıkarmayan)
malzemeler kullanılmalıdır.
-Boyahanede bir çeker ocak sistemi oluşturularak
solvent buharları ortamdan anında uzaklaştırılmalıdır

Tablo 5. (devam) İşletmedeki >100 olan RÖS değerleri
Boyahane – Kimyasallar Ek
Sıra
No

40

RÖS

112
80

Tehlik
e
Kodu

R5
R8
R35
R20/2
2

R10
R35
41

112

Potansiyel
Hata Türü

Hidrojen
peroksitin
okside olması

Asetik
asitin**
parlaması

Alınacak Önlemler
-Boyahane düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma
tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak
yapılmalıdır
-Hidrojen peroksit kullanımında çalışma ortamı yün,
odun, kömür vb. yanabilen organik malzemelerle
temasından kaçınılmalıdır
-Çalışmada KKD (Emniyet gözlükleri ve tam yüz
maskesi) kullanılmalıdır
-Tam dolu, kısmen kullanılmış ya da boş kaplar
katalitik kirlenmeyi önlemek için daima kapalı
tutulmalıdır.
Boş
kaplar
ortamdan
hemen
uzaklaştırılmalıdır.
-Herhangi bir sızıntı durumunda derhal uzaklaştırma
ve seyreltmeyi temin etmek için yeterli miktarda su
kullanılabilir halde bulundurulmalıdır
-Boyahane düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma
tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak
yapılmalıdır.
-Oksidan maddelerden uzakta, ağzı kapalı şekilde
orijinal kaplarında saklanmalıdır.
-Boyahanede bir çeker ocak sistemi oluşturularak asit,
baz ve diğer kimyasal buharları ortamdan anında
uzaklaştırılmalıdır.
-Asetik asitin sıcak malzemelerle teması önlenmelidir
(Asetik asit parlama noktası: 39,4 °C, Cas No: 64-19-7,
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ECHA).

42

105

R11
R36/3
7/38
R51/5
3
R65
R66
R67

Polimer bazlı
Reçine
çözeltisinin**
parlaması

-Boyahane düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma
tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak
yapılmalıdır
-Boşaltma işlemleri esnasında kaplar
yere koyulmalı ve anti statik ayakkabı giyilmelidir
-Hareket
ettirme
esnasında
basınçlı
hava
kullanılmamalıdır
-Reçine kapları kapalı ve iyi havalandırılan bir kısımda
muhafaza edilmelidir

Aşağıdaki Şekil 2’den de görüleceği

patlama

gibi Risk Öncelik Sayıları (RÖS’leri)

prosesinde

100’den

basınçla

büyük

olanlar

değerlendirmesinde
oluşturmaktadır.

risk

çoğunluğu

çalışan

sıcaklık

ve

makineler,

Jet

(yıkama/boyama) makineleri, Ram
kazanlardır.

Atölyede

büyük olan bu riskler için mutlaka

bulunan

kompresörde

yüksek

gerekli önlemler alınarak kazaların

basınç etmenidir. Ayrıca proseste

önüne

farklı

değeri

yüksek

İşletme

makinesi,

sürekliliği

RÖS

etmenleridir.

geçilmelidir.

Prosesin

kimyasal

anlamında

işletmede

oldukça

nedenlerden

dolayı

risk

etkenleri mevcuttur.

malzeme
yoğundur.

kullanımı
Bu

yüzden

tekstil prosesinde dikkat edilmesi
gereken en önemli husus yangın ve
patlama tehlikesidir. İşletmede bu

RÖS DEĞERLERİ DAĞILIMI
Risk Öncelik Sayısı

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

kapsamda 33 adet risk unsuru
saptanmıştır. Bunlarla ilgili olan
riskler

için

getirilen

önlemler;

solvent

buharlarından

oluşacak

riskleri
kullanım

önlemek
önerileri

havalandırma
elektriksel

için
ve

doğru
otomatik

sistemleri,
donanımın

doğru

yerleşimi ve kullanımı, makine ve
RÖS Aralıkları

ekipmanların periyodik kontrolleri,
Şekil 2. İncelenen tekstil sektörüne
ait RÖS değerleri dağılım grafiği

koruyucu tertibatların eklenmesi,
otomasyon sistemine bağlı alarm

İşletmede

ilk

sırada

gelen

risk

etmeni T-07 hata kodlu yangın ve

sistemleri ve interlokların (güvenlik
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kilitlerinin)

kurulması

yönünde

depolama, kullanım sırasında dış

olmuştur.

alana açık uygulama mevcuttur.

İşletmede ikinci sırada gelen risk

Kimyasal

etkenleri ise T-01 mekanik (fiziksel)

uygun havalandırma ile otomatik

etkenlerden

yangın

kaynaklıdır.

Risk

madde

depolarında

söndürme

cihazları

değerlendirmesinde bu kapsamda

bulunmalıdır.

29 adet risk tespit edilmiştir. Bu

elektriksel donanımlar kapalı tip

kapsamdaki tehlikelere getirilmiş

olmalıdır.

olan

tehlikeler 25 adet olarak tespit

önlemler;

makine

ekipmanlarının

periyodik

kontrollerinin

zamanında

yapılması,

bakım

zamanında

yapılması

yerlerde

ve

çalışmalarının

koruyucu

ve

gerekli

sistem

Depo

içinde

İşletmede

edilmiştir.

kimyasal

Ayrıca

kimyasalların

çalışmada

karakteristiklerine

özgü bir çalışma yapılarak 4 adet
yüksek RÖS değerine ulaşılmıştır.

ve

Bu risklerle ilgili alınması gereken

ekipmanların kurulması yönünde

önlemler; otomatik ve koruyucu

olmuştur.

havalandırma

Ayrıca

iş ekipmanlarında,

çalışanların

kurulması,

sistemlerin

kimyasalların

doğru

güvenliğinin sağlanmasında esas

şekilde

olan ikaz ve işaretler bulunmalı,

depolanmasının

kullanıcı

yapılması için çalışanlara eğitim

talimatlarına

uygun

çalışma şekilleri geliştirilmelidir.

verilmesi,

etiketlendirilmesinin

çalışanların

ekipman
İşletmedeki

risk

kaynaklarından

etmeni

koruyucu
gibi

önlemlerdir. Aşağıdaki Şekil 2’de
değerlendirmesinde

gelen T-02 hata kodlu kimyasal

sınıflandırılan

tehlike

tehlikelerdir.

kodlarıyla

Yapılan

tekstil

sırada

kullanması

şekilde

risk

birlikte

üçüncü

doğru

ve

çalışmayla

fabrikalarında

kimyasalların doğru kullanımları
konusunda önemli derecede bilgi
ve

eğitim

görülmektedir.
kimyasalların

eksikliği
Aynı

olduğu
şekilde

depolanması

hususunda gelişigüzel ve etiketsiz

birlikte

gösterilmektedir.

türlerinin
dağılımı
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teknikeri;

Risk Öncelik Sayısı

TEHLİKE TÜRLERİ DAĞILIMI

bakım,

arıza

ve

ekipmanlardaki koruyucu önlemler

35
30
25
20
15
10
5
0

için ise makine ve/ve ya elektrik ve
elektronik

mühendisi

ve

makine/elektrik/elektronik
teknikerlerinin

işletmede

bulunmaları

ve

iş

güvenliği

usullerine göre üretimi ve güvenliği
Tehlike Türleri

kontrol

altında

tutmaları

Şekil 3. İncelenen tekstil sektörüne
ait tehlike türleri dağılım grafiği

gerekmektedir.

Yürütülen çalışma boyunca tekstil

gereken güvenli çalışma ortamı ise

sektöründeki küçük ve orta çapta

işletme

yöneticilerinin

üretim yapan işletmelerde teknik

gerekli

özeni

personelin yetersiz olduğu tespit

mümkündür.

edilmiştir.

Teknik

yetersizliği

sebebiyle

sağlanması

Bu
ile

koşulların

oluşturulması

konuya

göstermesi

personel
ölüm

ve

Kaynaklar

yaralanmayla sonuçlanan, çevreye

T.C.

büyük

kazaları

(2015).

ülkelere

hastalığı istatistikleri, Ankara.

zarar

ülkemizde
nazaran

veren

iş

gelişmiş
oldukça

ile

fazladır.

İş

Sosyal
İş

Stamatis,

Güvenlik
kazası

D.H.

Kurumu.

ve

(2003).

meslek

Failure

kazalarının azaltılması ve işgücü

mode and effect analysis – FMEA

kayıplarının önüne geçilmesi için

from theory to execution (İkinci

güncel

Baskı).Wisconsin:

mevzuatımızda

yer

alan

ASQC

Quality

yasa ve yönetmeliklere uyulması, iş

Pres, 28-34.

güvenliği

önem

Çetin, C. (Editör). (1998). Toplam

gösterilmesi ve proses güvenliğinde

kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite

etkin rol oynayan teknik personelin

güvence

istihdamının

Basım Yayım Dağıtım A.Ş, 342.

eğitimine

arttırılması

sistemi,

İstanbul:

Beta

Tekstil

International

yeterli

Commission

(IEC).

teknik eğitime sahip tekstil ve/ve

60812:2006

Analysis

ya

for system reliability – Procedure

gerekmektedir.
sektöründeki

kimya

işletmelerde

mühendisi,

tekstil

Electrotechnical
(2006).

IEC

techniques
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Özet
Kurşun, arsenik, cıva, kadmiyum, alüminyum ve bakır gibi ağır metaller, dünyanın
en önemli kirletici gruplarından birini oluşturmaktadır. Düşük konsantrasyonlarda
bile zehirleyebilme potansiyellerinden dolayı, diğer organizmalarda olduğu gibi
insanlar için de toksik ve tehlikelidirler. Bu metaller, toplumun geneli üzerinde ağır
hasarlara

yol

açmasalar

da;

bu

durum,

olgunlaşmamış

detoksifikasyon

sistemlerinden dolayı toksisitenin her çeşidine karşı çok daha korunmasız olan
anne karnındaki bebekler ve yenidoğanlar için aynı değildir. En toksik ağır metaller
olarak kabul edilen arsenik, kurşun, kadmiyum ve cıva, plasenta tarafından hiçbir
süzülmeye uğramaksızın anneden bebeğe taşınmaktadır. Plasentanın, çevresel
tehlikeler ve anneye ait transferin biyolojik girişi olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Buna rağmen bu metallerin yenidoğanlar üzerindeki toksik etkileri ile ilgili çok fazla
bilgiye

rastlanmamaktadır.

Hamilelik

sırasında

arseniğe

maruziyet,

anne

karnındaki bebekte zihinsel ve gelişimsel geriliğe, daha da kötüsü anne karnındaki
bebeğin veya yenidoğanın ölümüne yol açabilir. Hamilelik sırasında kurşuna
maruziyet, yenidoğanın fiziksel ve zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkileyebilir.
Kadmiyumun, plasentaya zarar verdiği ve yenidoğanın kilo alımını geciktirdiği
önerilmektedir. Cıvanın da, yenidoğanın sinir sistemi üzerinde arsenik ve kurşun
gibi arsenik ve kurşun gibi arsenik ve kurşun gibi olumsuz etkilere neden olduğu
söylenebilir. Bu makale; arsenik, kurşun, kadmiyum ve cıva gibi ağır metallerin,
hamileler ile birlikte yenidoğanlar üzerindeki toksisiteleri ile ilgili çalışmalar üzerine
bir değerlendirme niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, bebek, maruziyet, plasenta, toksisite, yenidoğan
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A review of heavy metal (As,
Pb, Cd and Hg) toxicity on

metabolism and gestational diabetes
but also the risk of mental and
developmental deficiency of fetus or

infants

even worse fetal and infant death.

Abstract

Exposure to lead during pregnancy

Heavy metals such as lead, arsenic,

effects both mother and baby. It may

mercury,

aluminum,

lead to a miscarriage or a premature

nickel,

birth and may also influence the

magnesium, zinc and iron constitute

physical and cognitive development of

one of the most significant pollutant

infant adversely. Cadmium may cause

groups

are

harm to the placenta, lead to a

considered toxic and hazardous to

miscarriage and retard weight gain of

human being like many organisms

the new born. Mercury may also effect

due to their poisoning potential even

reproductive

at low concentrations. They may not

abortion and prematurity. Besides it

inflict heavy damages on the general

may have adverse effects on nervous

populations but it is not the same for

system of infant. In this paper, a

fetuses and neonates since they are

review is presented on the studies

much more vulnerable to the all kinds

related to heavy metal (As, Pb, Cd and

of toxicity owing to their immature

Hg) toxicity on infants accompanied by

detoxification systems. The four of

pregnants.

cadmium,

copper,

chromium,

in

the

world.

They

system

leading

to

them arsenic, lead, cadmium and
mercury acknowledged as the most

Keywords: Exposure, heavy metal,

toxic ones are transferred from mother

infant, newborn, placenta, toxicity

to child during pregnancy without any
filtration by placenta. It could be said
that placenta is the biological access
of

environmental

maternal

transfer

hazards
to

the

and
fetus.

However there are not many data
concerned with the levels of heavy
metals in mother, placenta and cord
or their toxic effects on infants. It
appears

that

exposure

to

arsenic

during pregnancy may increase not
only

the

risk

of

impaired

sugar
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Kurşun, arsenik, cıva, kadmiyum,

biyolojik girişi olduğunu söylemek

alüminyum,

mümkündür

ve

magnezyum, çinko ve demir gibi

plasentanın

doğum

ağır metaller, dünyanın en önemli

maruziyet

kirletici

biyogösterge

bakır,

krom,

nikel,

gruplarından

birini

araştırmalar,
öncesi

açısından

iyi

bir

olduğunu

oluşturmaktadır (Neeti ve Prakash,

göstermektedir

2013).

2011). Ne var ki bu metallerin

İnsanlar

ve

diğer

(Al-Saleh

organizmalar için bu kadar toksik

yenidoğanlar

ve

etkileri ile ilgili çok fazla bilgiye

tehlikeli

düşük

olmalarının

nedeni,

konsantrasyonlarda

zehirleyebilme

bile

potansiyellerinden

üzerindeki

vd.,

literatürde

toksik

rastlanmamaktadır

(Amaya vd., 2013).

ileri gelmektedir (Yu vd., 2011).
Arsenik;

suda

çözünmeyen

ve

Bu metaller, bir toplumun geneli

toksik olmayan gri bir maddedir.

üzerinde ağır hasarlara yol açmasa

Onu çok zehirli hale getiren olay,

da;

henüz

sürekli

hiçbir

arsenik

bu

durum,

detoksifikasyon

dahil

olarak

beyaz

oksite

renkteki

dönüşmesidir.

sistemleri olgunlaşmamış olan ve

Çözünebilen bileşikleri zehirli olan

toksisitenin her çeşidine karşı çok

ve çok çeşitli yollardan vücuda

daha

girebilen kurşun, oldukça kapsamlı

korunmasız

karnındaki

haldeki

anne

bebekler

yenidoğanlar

için

aynı

ve
değildir

bir

geçmişe

kirleticidir

sahip
(Neeti

ve

bir

Prakash,

(Amaya vd., 2013). En toksik ağır

2013).

metaller

olarak

önemli çevresel kirleticilerden biri

arsenik,

kurşun,

cıva,

plasenta

kabul

edilen

kadmiyum

tarafından

ve

hiçbir

metaldir
Cıvanın

bebeğe

olmasa

ve

orada

ülkelerdeki

en

olan kadmiyum, çok toksik bir ağır

süzülmeye uğramaksızın anneden
taşınmaktadır

Gelişmiş

çevresel

(Al-Saleh
metalik
da,

vd.,

2008).

formu

zehirli

buharlaştığında

birikmektedir (Neeti ve Prakash,

oldukça toksik hale gelir (Neeti ve

2013).

Prakash, 2013).

Plasentanın, bir bakıma çevresel

Kurşun

tehlikeler ve anneye ait transferin

dozlarda gelişmekte olan beyinler

ve

arsenik,

yüksek
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üzerinde nörotoksik etkiye sahiptir

seviye

(Forns

olmayacağı

vd.,

2014).

Hamilelik

dönemindeki

kurşun

maruziyetinin,

beyin

hasarı

merkezi

ile

aralığının

hiçbir

zaman

düşünülmektedir

(Forns vd., 2014).

dokusu
sinir

Kadmiyumun,

insanlarda

ve

sistemindeki oksidatif stres, iltihap

hayvanlarda bilinen bir biyolojik

ve

fonksiyonu

mitokondriyal

fonksiyon

bulunmamaktadır.

bozukluğuna yol açmak suretiyle

Kadmiyuma

bebeklerdeki

Spektrum

akciğer iltihabı, metal buharı ateşi

riskini

ve akciğer kanserine neden olabilir.

arttırabildiği önerilmektedir (Kim

Kadmiyuma uzun süreli maruziyet

vd., 2016).

ise kemik demineralizasyonu ve

Otizm

Bozukluğu

(ASD)

çevresel

böbrek

maruziyet;

hasarına

yol

Doğum öncesi ve sonrası dönemde

açabilmektedir. (Zang ve Bolger,

düşük seviyelerde dahi kurşuna

2014).

maruziyetin,

çocukların

davranışsal ve bilişsel gelişimine

Arsenik;

zarar

gelişiminin

verdiği,

yapılan

birçok

yenidoğanlarda

kas

yavaşlaması,

düşük

çalışma ile teyit edilmiş olsa da,

doğum ağırlığı, zihinsel büyüme

Forns ve ark., 4 yaşındaki çocuklar

geriliği ve düşük zeka düzeyine

üzerinde yaptıkları bir çalışmada

neden

olabilmektedir.

Kurşun;

doğum öncesi dönemdeki düşük

anne

karnındaki

bebeğin

düzeylerde kurşuna maruziyet ile,

büyümesini

okul öncesi çocuklarda ne genel

düşük ve prematüre doğum riskini

nöropsikolojik gelişim ne de Dikkat

arttırabilmekte ve büyümekte olan

Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu

çocukların

(ADHD) riskinin artışı arasında bir

etkileyebilmektedir.

ilişki

yenidoğanlarda

bulamamışlardır.

Çevresel

etkileyebilmekte,

zeka

düzeyini
Kadmiyum,

fiziksel

seviyesi düşürülse de, kurşun hala

etki

çocuk sağlığı üzerinde ana çevresel

düzeyine yol açabilmekte ve kalp

tehlikelerden

kabul

anomalilerinin oluşmasına ortam

edilmekte ve bazı bilim insanları

sağlayabilmektedir. Ayrıca gözlerin

tarafından

küçük

biri

güvenli

olarak

bir

kurşun

edebilmekte,

gelişime

olması

düşük

gibi

zeka

kafa-yüz
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anomalileri

de

çıkarabilmektedir.

ortaya

Arsenik

gibi

Toksik

maddelere

kronik

yenidoğanlarda zihinsel büyümeyi

maruziyetler,

daha

düşük

etkileyebilen diğer ağır metal olan

seviyelerde

maruziyet

seviyeleri

cıva, bilişsel düşünmeyi olumsuz

gerektirdiğinden

anlamda etkiler (Neeti ve Prakash,

meydana

2013).

maruziyetlerden çok daha endişe

ve

daha

geldiğinden,

sık
akut

vericidir (Zang ve Bolger, 2014).
Arsenik

ve

bileşikleri,

Uluslararası

Araştırmaları
tarafından
insanlar

ve

Ajansı

etkiye

konusunda
bulunan

hayvanlar

1’e

alınmıştır.

konusunda
hayvanlar

etkiye

genel metabolik yolculuğuna dair

üzerinde

fikir edilebileceğiniz özet bir çizelge

olduğu
kanıt

yer

aldığı

Yine

sahip

sınırlı
üzerinde

aynı

olduğu
sayıda,

ise

yeterli

sayıda kanıt bulunan maddelerin
yer aldığı Grup 2A’da bulunurken,
cıva ise çalışma yetersizliğinden
dolayı herhangi bir gruba dahil
edilmemiştir. Hakkında bilgi sahibi
olunan tek cıva bileşiği olan metil
cıvanın,

insanlar

karsinojen

etkiye

üzerinde
sahip

kurşun,

listede,

listede kurşun, insanlar üzerinde
karsinojen

arsenik,

kadmiyum ve cıvanın vücuttaki

sayıda

maddelerin

Aşağıda

(IARC)

sahip

yeterli

ile

Kanser

oluşturulan

karsinojen

Grup

kadmiyum

olası

olduğu

düşünülmektedir (IARC, 2010).

yer almaktadır.
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Çizelge 1. Arsenik, Kurşun, Kadmiyum ve Cıvanın Vücuttaki Genel
Metabolik Yolculuğu
(Neeti ve Prakash, 2013’ten uyarlanmıştır)

Genel Alım
Yolu
Sindirim
Sistemi
Absorpsiyonu
Biriktiği
Organ
Genel Atılım
Yolu
Biyolojik
Yarılanma
Ömrü

Arsenik

Kurşun

Kadmiyum

Cıva

Ağızdan

Ağızdan ve
Burundan

Ağızdan ve
Burundan

Ağızdan

>20

~10

~5

~95

Keratinöz
Doku

Kemik,
Böbrek,
Karaciğer

Böbrek ve
Karaciğer

Beyin,
Böbrek ve
Karaciğer

İdrar

İdrar

İdrar

Feçes

10-30 yıl

20 yıl

>10 yıl

70 yıl
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Yeni Nesil Yüksek Enerji Yoğunluklu Şarj
Edilebilir Piller: Li-Hava Pil Teknolojisi
Serdar Altın*, Erdinç Öz*, Serkan Demirel*, Sevda Avcı**
*İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
** İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri
Mühendisliği
Özet
Gelişmekte

olan

günümüz

toplumunda

enerji

ihtiyacı

gün

geçtikçe

artmaktadır. Bu duruma paralel olarak üretilen enerji de sürekli olarak değer
kazanmaktadır. Artık sadece enerjinin tasarruflu olarak kullanılması değil verimli
bir

şekilde

saklanması

da

önemli

konular

arasındadır.

Hidroelektrik

santrallerinden, rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen enerjinin kullanılmadığı
durumda depolanması ve daha sonra verimli olarak kullanılması gerekmektedir.
Probleme en uygun çözüm şarj edilebilir piller olarak görünmektedir. Günümüzde
taşınabilir cihazlardan uçaklardaki yedek güç kaynaklarına, rüzgar tribünlerinin
depolama sistemlerinden elektrikli otomobillere kadar birçok alanda hayatımızda
olan şarj edilebilir piller, gelişmekte olan teknoloji ile birlikte değişime uğramıştır.
Başlangıçta düşük enerji yoğunluğuna sahip olan bu piller zamanla 500 Wh enerji
değerine kadar çıkabilmiştir. Fakat sürekli en iyiyi arayan bilim insanları yeni bir
şarj edilebilir pil teknolojisini geliştirmiştir. Bu yeni pil teknolojisi Li-Hava pillerdir.
1000 Wh enerji depolayıp bu enerjiyi tekrar üretebilen Li-hava piller, en yakın
rakibi olan Li-iyon pillerin iki katı kadar enerji üretebilirken ağırlıkları neredeyse Liiyon pillerin yarısı kadardır. Görüldüğü üzere Li-Hava pil teknolojisinin gelişimi ile
enerji üretimi ve depolaması alanında çok büyük gelişmelerin olması kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Li-hava piller, şar edilebilir pil
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Abstract
Demands

for

half of the Li-ion batteries. Li-air

sustainable

energy

batteries have the highest theoretical

resources have been increased due to

energy density which is comparable

the rapid technological developments.

with that of gasoline. A typical Li-air

As a consequence, energy becomes

battery cell has a porous carbon based

more and more valuable. Not only

cathode, Li metal as anode and an

using the energy without wasting is

ionic conductive electrolyte to transfer

essential

the

Li ions between anode and cathode.

produced energy effectively is very

Working mecahnism of Li-air batteries

important.

is

but

also

storing

Today’s

high

energy

simply

as

follows:

during

the

demands require efficient storage of

discharge, Li anode oxidezes to form

energy produced from wind, sun and

Li+

hydroelectric

plants.

through an external circuit to supply

techonlogy

energy for an electrical device. Due to

Rechargable

power
battery

ions

while

the

electrons

provide effective solutions for this

electrochemical

problem.

Today, especially Li-ion

between anode and cathode, Li+ ions

batteries have wide range of uses,

move to the cathode through the

from portable devices to backup power

electrolyte

sources for airplanes, from storage

atmosphere react with the Li+ ions to

systems in wind plants to electrical

form Li2O2 or Li2O in the pores of

vehicles. However, in spite of intense

cathode material. Since the O2 supply

research,

Li-ion

does not need to be carried inside the

batteries does not exceed 500Wh.

cell, these batteries are lighter than Li-

These batteries are inadequate for

ion

some applications due to incresing

energy density, many challenges have

energy

to be overcome before Li-air batteries

stored

energy

requirements.

in

Also,

some

potential

flow

medium.

batteries.

O2

Despite

the

their

LiCoO2)

environmentally

system. The main factors that limit

friendly. Therefore, scientists focus on

the performance of Li-air batteries

a new kind of rechargable battery with

substantially

a different working mechanism which

capacities at high currents that lowers

is called Li-air battery. These batteries

the

have drawn attention since 2009 as

potential

that

affects

an

efficiency

and

weak

alterantive

battery

system

for

power

are

energy

high

become

not

viable

from

cathode materials (such as Co in
are

a

difference

low

density,

storage

discharge

high

charging

the

cycle

stability

of

electrical vehicles. Li-air batteries can

cathode and electrolyte that shortens

store up to 1000Wh energy and weigh

the cycle life, etc.. For instance, the
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reaction product (such as Li2O2) in the

Giriş

cathode

Günlük

side

precipitates

on

the

porous cathode and blockades the
oxygen

pathway

which

limits

the

capacity of the Li-air battery. In the
anode side, Li metal is highly reactive
with mositure and water, even in tiny
traces, causes serious safety issues.
To

overcome

substential

these

work

is

problems,
required

to

hayatta

kullanılan

enerjinin üretimi ve depolanması
herkes için önemli bir problem
olmaya başlamıştır. Özellikle fosil
yakıtlarda görülen dengesiz fiyat
değişimleri ve bu yakıtların doğaya
verdiği zarar tüm dünya ülkelerinin
ekonomi problemlerinde ilk sıraya

optimize some aspects such as micro

oturmuştur.

structure of carbon based cathode,

üstesinden gelebilmek için üretilen

composition of electrolyte, catalysts

fikirlerden

type, humidity of the cell, partial

enerji kaynaklarıdır. Rüzgar, güneş

pressure of oxygen and the design of

ve

the entire cell. If these batteries are
successfully

developped

for

commercial use, they can be a clean
alternative for gasoline for electrical
vehicles in terms of usable energy
density.

Bu

biri

biyoyakıt

sorunun

de

gibi

yenilenebilir

alternatif

ve

doğaya duyarlı yenilenebilir enerji
kaynakları ülkemizde olduğu gibi
birçok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde

büyük

destek

görmektedir.
Alternatif yenilenebilir enerji

Keywords : Renewable energy, Li-air
battery, rechargeable battery

kaynakları doğaya duyarlı enerji
üretimleri

ile

öne

çıkmaktadır.

Fakat bu kaynakların da bazı eksik
yanları bulunmaktadır. Bunların
başında

da

ürettikleri

enerjinin

depolanması gelmektedir. İşte tam
bu

noktada

probleme

çözüm

olabilecek bir sistem olarak şarj
edilebilir piller ortaya çıkmıştır.
Şarj

edilebilir

piller

tek

kullanımlık pillerden farklı olarak
birçok defa tekrar kullanılabilir.
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Tek kullanımlık pillerin kapasite

barındırırken (ki Li-iyon pillerde bu

değerleri

Li

şarj

edilebilir

ayırıcı

katot

ve

daha

anodun arasına yerleştirilerek kısa

uzun

devreyi önler ve elektrolit te pil

önünde

içerisinde aktif iyonların katot ve

bulundurulduğunda şarj edilebilir

anot arasında hareketini sağlar.

piller çok daha avantajlıdır.

Pilin

yüksek

pillerden

iyonudur)

olmasına

kullanım

rağmen,

süreleri

göz

Farklı malzemelerle üretilen

şarj

iyonları

olması

katottan

sırasında
anoda

Li

doğru

şarj edilebilir piller 1859 tarihinde

hareket eder. Pilin deşarj olması

icat

sırasında ise Li iyonları anot ve

edilmesine

rağmen,

günümüzde kullandığımız modern

katot

şarj edilebilir Li-iyon piller John B.

potansiyel farktan dolayı anottan

Goodenough

katoda

ve

arkadaşları

arasındaki

doğru

hareket

kimyasal

ederler.

tarafından 1980 yılında keşfedilmiş

Deşarj sırasında bir dış devreden

ve SONY şirketi tarafından 1991

hareket eden elektronlar ise bu

yılında ticarileştirilmiştir.

devreye bağlı olan cihaza enerji

Bir şarj edilebilir Li-iyon pil
temel

olarak

oluşur;
(membran)
içerisinde

katot,
ve
katot

dört

bileşenden

anot,

ayırıcı

elektrolit.
ve

sağlarlar (Şekil 1).

anot

Pil
pilin

enerjisini üreten aktif materyali

Şekil 1. Bir şarj edilebilir Li-iyon ve Na-iyon pilde şarj-deşarj sırasında gerçekleşen
iyon ve elektron hareketi ve anot ve katot içerisinde meydana gelen reaksiyonlar.
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İçerisindeki

bileşenler

çeşitli

otomobil sektöründe hızla ortaya

yöntemlerle geliştirilse de Li-iyon

çıkan

pillerde enerji 500 Wh değerini

elektrikli motorların öne çıkması ve

geçememiştir (Rahman vd., 2014;

bu alanda yüksek kapasiteli pillere

Ma vd., 2015; Nobuyuki vd., 2014).

ihtiyacın artışı ile daha çok dikkat

Bununla birlikte, zaman geçtikçe

çekmektedir. Bu sebeple, özellikle

artan enerji ihtiyacı ile artık Li-iyon

Şekil 2 ’den açıkça görülebileceği

piller yetersiz kalmaya başlamıştır.

üzere,

Aynı zamanda bu pillerin katot ve

yoğunluğu

anot materyallerinde bulunan bazı

sonra Li-hava pillerdedir.

elementlerin

(LiCoO2

gelişmeler

en

ile

yüksek

teorik

benzinli

birlikte

enerji

motorlardan

katot

malzemesindeki kobalt gibi) doğaya
ve

insana

zarar

veren

toksik

bileşikler içermesi bilim insanlarını
yeni

teknolojilere

sahip

piller

üzerinde çalışmaya teşvik etmiştir.

Li-Hava Piller
Tarihte

henüz

yeni

sayılabilecek keşiflerden birisi olan
ve Li-iyon pillere benzer şekilde
yine Lityum iyon transferi bazlı

Şekil 2. Li-hava piller ile diğer şarj
edilebilir pillerin teorik ve deneysel
karakteristik enerji değerlerinin
karşılaştırılması (Girishkumar vd.,
2010).

çalışan Lityum-hava piller ilk defa
1976 yılında E.L. Littauer ve K.C.

Li-hava

Tsai tarafından yapılan çalışma ile

sahip oldukları teorik 1000 ila

literatüre girmiştir (Nobuyuki vd.,

2000

2014).

değerleri

Li-hava

deneysel
yılında

için

Abraham

ve

arası
ile

değişen
büyük

başına

enerji
dikkat

çekmektedir. Normal olarak Şekil

arkadaşları

2’de verilen karşılaştırmalı grafikte

ise

yapılmıştır

1996).

ilk

Wh

kilogram

1996

çalışmalar

tarafından
vd.,

piller

pilleri

Keşfinden

(Abraham

bu

bu

yoğunluğuna

güne

büyüklükteki

bir

deneysel

enerji
olarak

kadar çok fazla dikkat çekmeyen

hiçbir pil çıkamamaktadır. Hatta

Li-hava

Li-hava pilleri, benzine nazaran

pilleri,

son

yıllarda
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daha yüksek enerji yoğunluğuna

edilebilir

pillerden

çok

daha

sahiptir.

hafiftir. Bu hafiflik Li-hava pilleri
özellikle elektrikli otomobiller için
oldukça cazip kılmaktadır.

Li-Hava Pillerde Kullanılan Katot
Materyalleri
Hangi tür pil olursa olsun bir
pil

için

performansı

doğrudan

etkileyen en önemli etken katot ve
Şekil 3. Bir Li-hava pilinin çalışma
mekanizması (MIT, 2016).

Li-hava pillerin temel çalışma
mekanizması şu şekildedir; deşarj
sırasında

pilin

dışından

pil

içerisine

giren

oksijen,

pil

içerisindeki Lityum ile karbon bazlı
katot

üzerinde

içerisinde)

(por

LiO2

bileşiklerini

yapıları

ve

oluşturur.

Li2O2
Şarj

sırasında ise bu işlemin tam tersi
gerçekleşir ve Lityum anota geri
döner (Şekil 3).
Li-hava

pilleri

diğer

şarj

edilebilir pillerden ayıran önemli
özelliği

sadece

değildir.

sağladığı

Li-hava

piller

enerji
aynı

zamanda katot materyali olarak
karbon kullanıldığı ve Lityum ile
reaksiyona

giren

havayı

pilin

dışından alıp reaksiyon sonunda
tekrar dışarı verdiği için diğer şarj

anotların yapısıdır. Bir Li-hava pil
için

katot,

yani

pozitif

kutbu

oluşturan elektrotun performansı
doğrudan

pilin

çalışma

performansını etkileyecektir. Genel
olarak

katotta

meydana

gelen

elektrokimyasal reaksiyonlar pilin
çalışma

voltajını

belirlemektedir.
iteratürde

Li-O2

büyük

oranda

Li-hava

pilleri

şeklinde

ifade

edilmektedir. Bu ifadenin sebebi,
katot materyalinde elektrokimyasal
reaksiyonlar sonucu oluşan O2ˉ ve
Li+

iyonlarının

oluşturmasından
kaynaklanmaktadır.

bileşik
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Li-hava pillerde şarj/deşarj
boyunca

meydana

gelen

reaksiyonlar aşağıdaki gibidir:

sistemi

için

kümelenme

oluşabilecek

tipleri

belirtilmiştir.

Genel olarak bir Li-hava pil için
istenilebilecek ilk reaksiyon türü I.
tür kümelenme düzenlenmesidir.
Bu tür süperoksit kümelenmeler

Yukarıda

belirtilen

iki

Li-hava

pil

içerisinde

dengeli

reaksiyon, bir Lityum hava pilinde

performans

saf lityum metal anota karşılık

Süperoksit

yapılan ölçümler sırasında Li2O2 ve

oluşumları

Li2O oluşumları ve bunlardan elde

voltaj

edilen

miktarları

etkilemektedir. Yüksek kapasiteli

olarak

ve yüksek döngü ömürlü bir Li-

çalışmalarda

hava pil için I. nolu kümelenme tipi

voltaj

görülmektedir.
yapılan

Genel

bütün

uygun

bileşiğidir.

içerisinde

oluşan

(elektrolit,

istenildiği

bulunan

pil

bileşenlerin

(LiO2)n
pilin

kümelenme

kapasitesini

miktarını

istenilen reaksiyon ürünü Li2O2
Fakat

göstermektedir.

olsa

ve

doğrudan

da,

katot

üzerinde

ürünler

her

zaman
gibi

anot ve katot yapısı) oluşan ürün

gerçekleşmemektedir.

üzerinde

nedeniyle

temel sebebi ise ürünlerin yapısını

istenmeyen farklı ürünler de ortaya

doğrudan etkileyebilen katalizörler

çıkmaktadır.

ve

etkileri

Son

zamanlarda

Li-hava

piller üzerine yapılan çalışmalar
sonucunda yukarıda belirtilen iki
reaksiyon dışında oluşan üçünü
bir

reaksiyon

türü

de

ortaya

çıkmıştır. Süperoksit LiO2 olarak
adlandırılan

bu

reaksiyon

mekanizması katot üzerinde (LiO2)n
(n=1-12)
oluşmakta
şekillerde

şeklinde
ve

kümelenerek

faklı

geometrik

düzenlenmektedirler

(Das vd., 2014).

Şekil 4’te (LiO2)n

kullanılan

Bunun

elektrolit

(Black vd., 2012).

en

türüdür
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katot materyalleri ile oluşturulan
lityum hava pillerde ortalama 590
mAh/g

kapasite

değerine

ulaşılmıştır (Lei Lei vd., 2012).
Normal olarak bir Li- iyon pilde
MnO bazlı bir katottan ortalama
120mAh/g

lık

kapasite

elde

edilirken Lityum hava pillerdeki
MnO bazlı bir katottan kapasite
ortalama 200 mAh/g seviyesinde
ölçülmüştür (Lei Lei vd., 2012).
Şekil 4. (LiO2)7 kümelenme
oluşumları, bu oluşumlar için
hesaplanmış Gibbs serbest enerji
değerleri ve LiO2’ den (LiO2)n ve Li2O2
oluşum şematiği (Das vd., 2014)

Lityum iyon pillerde genel
olarak anot vazifesi gören karbon
bazlı materyaller, lityum hava piller
için çok iyi bir katot malzemesi

Lityum hava piller için günümüzde

olarak

yapılan birçok araştırmada farklı

yapılı sistemlerin özellikle kristal

katot sistemleri üzerine çalışmalar

yapı

yapılmıştır.

bağ sayısı açısından çok iyi bir

Bu

çalışmalarda

en

kullanılmaktadır.

kararlılığı

ve

Karbon

yapabildikleri

dikkat çekici malzemeler, metalik

elektrot

oksitler

λ-MnO2

(Gao vd., 2012). Bir Lityum hava

lityum iyon

pili için istenilen Oksijen ve Lityum

olan

α-MnO2,

nanotel, Co3O4 gibi
pillerde

katot

aktif

maddesi

iyon

özelliği

geçirgenliği

göstermektedir

ile

bunlarla

üretiminde kullanılan bileşiklerdir

yapabileceği zayıf Van Der Walls

(Debart vd., 2008; Read, 2002;

bağlarının sayısı pilin kapasitesi

Cheng ve Scott, 2010). Yapılan

açısından

çalışmalar

etmektedir.

malzemelerin

sonucunda
katot

bu
olarak

kullanılması sonucunda elde edilen
iyonizasyon

voltaj

değerlerinin

yüksek olduğu (α-MnO2, 4.7V; λMnO2 nanotel, 4.2V; Co3O4, 3.6V )
görülmüştür. Özellikle MnO2 bazlı

büyük

önem

arz

Grafen, son yıllarda çokça
rağbet

gören

karbon

bazlı

bir

yapıya sahiptir. Bu yapılar yüksek
termal iletkenlikleri (yaklaşık 5000
Wm-1K-1),

yüksek

elektrik
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iletkenliği (103 – 104 S m-1) ve
yüksek spesifik yüzey alanı (2630
m2 g-1 ) ile lityum hava pillerde
katot

materyali

olarak

ideal

yapılardır (Yoo ve Zhou, 2011).
Grafen ayrıca nano-tabaka olarak
üretilip

toz

modifiye

yapıdaki

edilerek

pillerde

grafen

lityum

K.M. Abraham, Z.J. Jiang The Journal
of Electrochemical Society 143 (1996) 15.
R. Black, S.H. Oh, J.-H. Lee, T. Yim,
B. Adams, L.F. Nazar, Journal of the
American Chemical Society13 (2012)
2902−2905.

ile

hava

kapasite

Kaynaklar

değeri

C. L. Campion, W. Li, B. L. Lucht, The
Journal of Electrochemical Society 152
(2005) A2327-A2334.

arttırılmıştır (Li vd., 2011).

H. Cheng, K. Scott, Journal of Power
Sources 195 (2010) 1370.

Sonuç

U. Das, K.C. Lau, P.C. Redfern,L.
A.Curtiss, The Journal of Physical
Chemistry Letters 5 (2014) 813−819.

Li-hava piller yakın bir geçmişte
ortaya çıkmasına rağmen çok hızlı
gelişmeler
enerji

kaydetmiştir.

depolama

potansiyeli

Li-hava

ve

Yüksek
üretme

pilleri

yeni

dönemin favori yenilenebilir enerji
kaynakları arasında daha şimdiden
üst sıralara taşımıştır. Bu pillerin
geliştirilerek

daha

getirilmesi,

verimli

elektirikli

hale
araç

üreticileri başta olmak üzere birçok
kişi

tarafından

sabırsızlıkla

beklemektedir. Yenilenebilir enerji
alanında Li-hava piller için yapılan
çalışmalar ve sonuçlar bu pillerin
yakın

gelecekte

kullanılabilecek
getirilebileceğinin
vermektedir.
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ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE GALVANİK
ÜRETİMİ ATIK SULARINDAKİ AĞIR VE
RENKLİ METAL İYONLARININ
GİDERİLMESİ
Sevara BABAZHANOVA, Rauşan NURDİLLAYEVA
babazhanovasevara@gmail.com
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi,
Türkistan, Kazakistan
Özet
Bu çalışmada galvanik üretimi atık sularındaki ağır ve renkli metal iyonların
adsorpsiyon yöntemi ile giderilmesinin sonuçları verilmiştir. Adsorban olarak
yumurta kabuğu kullanılmıştır. Atık sulardaki ağır ve renkli metal iyonlarının
giderilmesinde adsorban madde miktarı, sıcaklık ve temas süresi gibi
parametrelerin etkileri incelenmiş ve adsorpsiyon değerinin optimum koşulları
belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: atık sular,
adsorpsiyon yöntemi.

ağır ve renkli metal iyonları, yumurta kabuğu,

Abstract
This article presents the results of experimental research on wastewater treatment
from ions of heavy and non-ferrous metals by adsorption method. Eggshell was
used as sorbent. The impact of the adsorbent mass, sorption period and solution
temperature was considered. According to the results of experiments, the optimal
conditions of wastewater treatment was determined.
Keywords: wastewater, ions of heavy and non-ferrous metals, eggshell, adsorption
method.
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sentetik su kullanılmıştır. Tablo

Çevre kirliliğinin en önemli kısmını

1'de onun bileşimi gösterilmiştir.

suların ağır ve renkli metal iyonları
ile

kirlenmesi

teşkil

etmektedir.

Galvanik

üretimi,

rafinasyonu,

madencilik,

boya

pigment,

ve

petrol
tekstil,
kaplama

endüstrileri atık sularında Cu2+,
Cd2+, Cr3+, Cr6+, Pb2+, Ni2+, Zn2+
gibi ağir ve renkli metal iyonları
bulunmaktadır.
Uygulama
sulardaki

alanında

ağır

ve

Tablo 1. Galvanik üretimi ağır ve
renkli metal iyonları içeren atık sular
esasında sentetik suyun bileşimi

renkli

Ağır ve
renkli
metal
iyonları
Cd2+
Zn2+
Сr3+

Atık sudaki
konsantrasyonu
(mg/L)

Sınır
değeri
(mg/L)

0,053
0,0712
25,4667

0,001
1,0
0,5

atık
metal

Deneysel Çalışmalar

iyonları gideriminin ekstraksiyon,
elektrokimyasal,
yöntemleri
fenoller,

belli.

adsorpsiyon
Atık

herbisitler,

nitrobileşikler,

Atık sulardaki ağır ve renkli metal

sulardaki

iyonlarının giderimi doğal adsorban

aromatik

–

yüzey

aktif

yumurta

kabuğu

kullanılarak

araştırıldı. Cd2+, Zn2+ iyonlarının

maddeler, boyalar, petrol ürünleri,

konsantrasyonu

ağır

voltampermetrik analizöründe, Сr3+

ve

renkli

metalerinin

«STA-1»

gideriminde adsorpsiyon yöntemi

iyonunun

diğer yöntemlerle kiyasla ekonomik

"FLÜORAT

ve etkin olabilmektedir.

analizöründe okunmuştur [1,2].

Bu

çalışmanın

adsorpsiyon

yöntemi

adsorban

–

ile

yumurta

çalışmalar
ortamında
üretimi

atık

için

sıvı

Çalışmada, adsorban madde

doğal

miktarı, temas süresi ve sıcaklık

kabuğun

sularındakı ağır ve renkli metal
giderilmesi.

02-5M"

amacı

kullanılarak galvanik üretimi atık

iyonlarının

konsantrasyonu

Deneysel

laboratuvar

gibi

parametrelerin

adsorpsiyon

üzerine olan etkileri incelenmiştir.
Tablo
miktarının

2’de

adsorban

adsorpsiyon

olan etkisi verilmiştir.

üzerine
Adsorban

hazırlanan

galvanik

miktarı 1–5g aralığında çalışma

sularının

esasında

yapıldı.
miktarının

Sonuçlar,
artması

adsorban
ile

atık
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sulardakı Cd2+, Zn2+, Сr3+ iyonlarının konsantrasyonun azaldığını ve
adsorpsiyon

yüzdesinin

arttığını

göstermektedir.

Tablo 2. Atık suları ağır ve renkli metal iyonlarından arıtma prosesine adsorban
miktarının etkisi
Сd2+

Zn2+

Сr3+

Nu
mu
ne
№

Atık su
miktarı
(mL)

Adsor
ban
miktarı (g)

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

1
2
3

30
30
30

1
2
3

0,053

4

30

4

0,0095

0,0159

5,09

5

30

5

0,0048

0,0071

1,528

Sonraki
konsantrasyonu
( mg/L)
0,038
0,024
0,014

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

0,0712

Sonraki
konsantrasyonu
( mg/L)
0,0462
0,0356
0,0212

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

25,4667

Şekil 1. Adsorpsiyon yüzdesine adsorban miktarının etkisi

Tablo
adsorpsiyon

3’te

temas

üzerine

süresinin

olan

etkisi

gösterilmiştir. Temas süresi 0,5–2
saat

aralığında

Sonuçlar,

değiştirildi.

adsorban

miktarının

artması ile atık sulardakı Cd2+,
Zn2+,

Сr3+

konsantrasyonu
adsorpsiyon

iyonlarının
azaldığını

yüzdesinin

göstermektedir.

ve

arttığını

Sonraki
konsan
trasyonu
( mg/L)
17,32
14,26
7,89
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Tablo 3. Atık suları ağır ve renkli metal iyonlarından arıtma prosesine temas
süresinin etkisi

Nu
m
u
ne
№
1
2
3
4

Сd2+

Atık
su
miktarı
(mL)
30
30
30
30

Temas
süresi
(saat)

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

0,5
1
1,5
2

0,053

Zn2+

Sonraki
konsantrasyonu
( mg/L)
0,037
0,028
0,008
0,005

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

0,0712

Sonraki
konsantrasyonu
( mg/L)
0,041
0,024
0,009
0,004

Сr3+
Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

25,4667

Şekil 2. Adsorpsiyon yüzdesine temas süresinin etkisi

Tablo

4’te

adsorpsiyon

üzerine

Sonuçlar,

olan

etkisi

25-550C sıcaklık

gösterilmiştir.
aralığında

sıcaklığın

çalışma
adsorban

yapıldı.
miktarının

artması ile atık sulardaki Cd2+,
Zn2+,

Сr3+

konsantrasyonu
adsorpsiyon

iyonlarının
azaldığını

yüzdesinin

göstermektedir.

ve

arttığını

Sonraki
konsan
trasyonu
( mg/L)
13,75
7,13
4,07
2,03
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Tablo 4. Atık suları ağır ve renkli metal iyonlarından arıtma prosesine sıcaklığın
etkisi
Nu
m
u
ne
№
1
2

Сd2+
Atık su
miktarı
(mL)

Sıcaklık
(°C)

30

20

30

30

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

Zn2+

Sonraki
konsantrasyonu
( mg/L)

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

0,023

Сr3+

Sonraki
konsantrasyonu
( mg/L)

Başlangıç
konsantrasyonu
( mg/L)

0,032

0,011

9,932

0,019

0,053

0,0712

Sonraki
konsan
trasyonu
( mg/L)

6,366
25,4667

3

30

40

0,009

0,008

4,074

4

30

50

0,005

0,002

2,037

Şekil 3. Adsorpsiyon yüzdesine sıcaklığın etkisi

3. SONUÇ
Atık sulardaki ağır ve renkli metal iyonlarının giderilmesinde adsorban
madde miktarı, temas süresi ve sıcaklık gibi parametrelerin etkileri
incelenmiştir. Adsorpsiyon değerinin optimum koşulları belirlenmiş ve
sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Cd2+, Zn2+, Сr3+ iyonları için belirlenen optimum değerler
Ağır ve renkli
metal iyonu

Adsorban
miktarı
(g)

Temas süresi
(saat)

Sıcaklık
(0C)

Сd2+
Zn2+
Сr3+

Adsorpsiyon
(%)
92

5

2

60

97
95
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Kaynaklar
MI 08-47/163. Water is a natural,
drinking,
purified

technologically
wastewater.

clean,

Methods

of

measurement of mass concentrations
of cadmium, lead, zinc and copper by
stripping voltampermetry.
MI

M

01-41-2006.

Methodical

instructions for determination of mass
concentrations of total chromium and
chromium (VI) in samples of natural
and drinking waters by photometric
analyzer fluid "FLUORAT - 02".
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ENDÜSTRİYEL TESİSLERDEKİ YANICI GAZ
VE SIVILARIN YAYILMA HIZLARININ
TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ
Ahmet DEMİR, Didem SALOĞLU
Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü,
Yalova
ahdem@hotmail.com
Özet
Kimyasal tesis kaza türlerinden patlama, tesiste maliyetli ve ölümlü kazalara sebep
olmaktadır. Patlama nedenlerinden en etkili olanı gaz ve buhar patlamasıdır.
Tesiste oluşabilecek muhtemel tehlikeli bölgelerin tespit edilmesi için yapılması
gereken proseste kullanılan yanıcı gaz ve sıvı kimyasal maddelerin patlamaya sebep
olacak fiziksel özelliklerinin belirlenmesi ve tesisteki yayılma kaynağının tespitidir.
Bu amaçla, patlayıcı bölge oluşmasına neden olabilecek gaz ve sıvının, prosesteki
hız ve debilerinin önceden tespit edilmesi ve buna göre tesisin optimize edilmesi
gereklidir. Bu çalışmada bir tesiste tehlike arz eden gaz ve sıvı kimyasalların akış
hızları, yayınım hızları, gaz ve sıvı hacimsel debileri, kritik basınç ve kritik sıcaklık
değerlerinin teorik olarak saptanmasına ilişkin veriler derlenmiştir. Bu veriler
ışığında endüstriyel bir tesis için sınırlamalar belirlenerek, oluşabilecek patlama ve
yangın gibi tehlikelerin oluşma ihtimali formalize edilebilir özellik kazanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Patlayıcı Atmosfer, Tehlikeli Bölge Sınıflandırılması, Gaz ve Sıvı
kimyasallar, Endüstriyel Proses, Hacimsel Debi, 60079.
Abstract
The explosion atmospheres which is a chemical plant explosion type of accidents,
causes costly and fatal accidents. The most effective cause of explosions is the
release of combustible gas and vapor. To determine possible hazardous zones which
may occur in plants, these should be done; to determine the physical properties of
gases and liquids which cause explosion and to determine of the sources of release
in the facility.
For this purpose, the speed and flow of the gases and liquids which can cause the
formation of hazardous area should be pre-determined, and the plant should be
optimized accordingly.
In this study, the data is collected for the determination of flow rates, release rates,
gas and liquid flow rates, the theoretical critical pressures and critical temperatures
of gas and liquid chemicals which constitutes a hazardous area in a plant.
Keywords: Explosion Atmospheres, Hazardous Area Classifications, Gas And
Liquid
Chemicals,
İndustrial
Plants,
Volume
Flow.
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verecek riskler barındırmaktadır.

Kimya sanayi olmak üzere birçok

Çizelge 1’de gösterildiği gibi en

sanayi kolunda, Proses Endüstrisi

yaygın

etkin

kullanılmaktadır.

karşılaştırıldığında,

gelişimi

tesislerde yangın meydana gelme

şekilde

Teknolojinin

daha

kaza

türleri
kimyasal

karmaşık endüstriyel proseslerin

olasılığı

kullanımının

meydana gelme olasılığı ise yangın

artması

ile

yeni

yüksek,

tehlikeleri ortaya çıkarmıştır ve bu

olasılığına

karmaşık

Fakat

süreçler

güvenlik

karmaşık
tedibirlerini

gerektirmektedir. Kimya sanayinde
güvenliğin

arttırılması

uygulanması

güvenliği yönetimi endüstrimiz için

(Kletz, 2011).
Çizelge 1. Tesislerdeki kaza türleri
Meydana

Ölümlü

Ekonomik

gelme

kaza

kayıp

İhtimali

ihtimali

ihtimali

Yangın

Yüksek

Düşük

Orta

Patlama

Orta

Orta

Yüksek

Düşük

Yüksek

Düşük

Tipi

bir seçim değil bir zorunluluktur.
güvenliği,

büyük

kazaların

önlenmesi

yapılan

süreç

yönetimidir.Genellikle
tesisler

kimyasal

çeşitli

patlama,

toksik

tehlikeler

reaktivite
ile

ve

karşı

karşıyadır. Bu tehlikeler bazen bir
felakete sebep olabilmektedir. Bu
risklerin
mümkün

Toksik
Salımı

riskler

içermektedir.Tesiste çalışan işçiler
yangın,

yarattığı

ekonomik kayıp ihtimali en fazladır

Kaza

amacıyla

düşüktür.

ve
gelişimi

endüstiriyel

daha

patlamanın

kısıtlamaktadır. Verimli bir proses

Proses

göre

patlamanın

ortadan
olmayabilir

kaldırılması
ancak

bu

risklerin kabul edilebilir seviyeye
indirilmesi gerekmektedir(Daniel A.
Crowl, 2002).
Yanıcı ve zehirli maddelerle yapılan
çalışmalar çevreye ve insana zarar

Kimyasal

tesis

kaza

analizinde

(Şekil 1) yanıcı maddelerin gaz ve
buhar

patlaması

yüksek

risk

taşımaktadır (Inc, 1998). Yanıcı
madde kullanılan petro-kimya gibi
endüstrilerde patlayıcı atmosferin
oluşması engellenmelidir. Patlayıcı
atmosferin

önlenemediği

durumlarda,

ateşleme

kaynaklarının tehlikeli bölge içinde
yer

almadan

edilmelidir.

proses

tesis
Patlama
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önlenemediğinde
ortadan

zararlı

kaldırılmalı

ve

etkileri

50

yayılımı

45

44

40

engellenmelidir.
Kazalar %

35

Diğer
3%
Gaz ve
buhar
patlamas
ı
36%

Yangınlar
31%

30
22

25
20

12

15

11

10

5

5

5
1

0

Patlama
30%

Kimyasal tesis kaza analizi (Inc, 1998)

Şekil 1. : Kimyasal tesis kaza nedenleri
(Industries, 1998)

Kimyasal

tesislerde

kazaların

başında

mekanik

nedeninin
arızalar

gelmektedir.

Proses

ekipmanlarından pompa, vana ve
kontrol

elemanlarından

kaynaklanan
onarım

kazalar

bakım

prosedürünün

ve
tam

anlamıyla yerine getirilmediğinden
kaynaklanmaktadır.

İnsanlardan

kaynaklanan kazaların, eğitim ve
bilgilendirme ile kabul edilebilir
seviyeye

indirgenmesi

mümkündür.
dışındaki
faktörünün

Doğal

afetler

kazalarda

insan

payı

Bakım

onarım

hatası

olarak

çok

büyüktür.

hatalarıda
kabul

insan

edilebilir

(Daniel A. Crowl, 2002)(Şekil 2).

1. Patlayıcı Gaz ve Buharların
Yayılması
Patlayıcı gaz ortamı sadece yanıcı
gaz veya buharın hava ile birlikte
mevcut

olması

halinde

oluşabileceği

için,

bu

maddelerin

ortamda

olmasının

mümkün

yanıcı
mevcut
olup

olmadığına karar verilmesi gerekir.
Genel olarak, bu gazlar ve buharlar
tamamen

kapatılmış

veya

atmosfere açık havuz şeklindeki
proseslerde
tesisinde,

bulunur.
yanıcı

bir

Proses
atmosferin

nerede mevcut olabileceğinin veya
prosesten

yayılan

yanıcı

maddelerin nerede yanıcı atmosfer
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meydana

getirebileceğinin

belirlenmesi önemlidir.
Proses

teçhizatının

etkileyen

diğer

faktörler

belirlenmelidir.
elemanı

Eğer yayılması söz konusu olan

(tank, pompa, boru hattı, kap, vb.)

yanıcı kimyasalın toplam miktarı

potansiyel bir yanıcı madde yayılım

az ise (lâboratuvar vb.) bu bölge

kaynağı

için

olarak

her

düşünülmelidir.

sınıflandırma

prosedürünün

Eğer bir elemanın yanıcı madde

kullanılması uygun olmaz.

ihtiva

Ateşlemeli

ettiği

öngörülmüyorsa,

etrafında

tehlikeli

oluşturması

mümkün

bölge
değildir.

ısıtıcılar,

fırınlar,

kazanlar, gaz türbinleri gibi içinde
yanıcı

malzeme

yakılan

proses

Aynı durum yanıcı madde ihtiva

teçhizatının

eden

sınıflandırmasında; tahliye çevrimi,

fakat

yayamayan

bunu

atmosfere

elemanlar

için

de

geçerlidir.
Proses

başlatma

bölge

ve

kapatma

şartları

dikkate alınmalıdır.
teçhizatının

atmosfere

Sıvı sıcaklığı, parlama noktasının

yanıcı madde yayabileceği tesbit

altında bile olsa sıvı sızıntılarından

edilirse;

oluşan

her

şeyden

önce

sisler

yayılmanın sıklığı ve süresi tayin

olabilirler.

edilerek,

tariflere

derecesinin
Bölge

(buğular)

yanıcı

Dolayısıyla

sis

göre

yayılma

bulutlarının

belirlenmesi

gerekir.

önlemek önemlidir.

sınıflandırması

yapılırken,

meydana

gelmesini

Patlayıcı gaz ve buhar atmosferinin

kapalı proses sistemlerinin bazı

oluşmasına

bölümlerinin ara sıra açılmasının

şekilde, gazın, buharın ve sıvının

(filtre

prosesten boşaldığı nokta ya da yer

değiştirme

malzeme
kaynağı

veya

doldurma)
olarak

dökme
yayılma

düşünülmesi

sebep

yayılım kaynağıdır.
Kimyasalların atmosfere yayılması

gerekmektedir. Bu prosedür ile her

farklı

yayılım “sürekli”, “ana” veya “tali”

gelmektedir.

olarak derecelendirilmelidir.

kaynaklarından

Yayılmanın

derecesi

tayin

olabilecek

şekillerde

meydana
Yayılma

yayılan

gaz

ve

buharın yayılım türleri Şekil 3’de

edildikten sonra, yayılma hızı ve

verilmiştir.

bölgenin

kullanılan ekipmanların kullanım

yayılma

sınırlarını

şekline

Yayılım

göre

de

proseslerde

farklılık

CHEMISTRY AND INDUSTRY

göstermektedir.

Yayılma

Tehlikeli

bölge

türünün

kaynağının birden fazla yayılma

belirlenmenin

şeklinde

yayılım kaynaklarının ve yayılma

olduğu

gözardı

edilmemelidir.

temel

unsurları,

derecelerinin belirlenmesidir.
Yayılım Türleri
Sıvı
Püskürtme

Gaz
Püskürtme

Patlama

İki Faz akış

Havuz
Buharlaşması

Krojenik
Buharlaşması

Şekil 2. : Kaynaktan Yayılım Türleri

2. Yayılma

Kaynaklarının

Değerlendirilmesi

bağlantıları,

komprasörler

Yayılma

kaynağının

sınıflandırılması
yapılmalıdır.

Boru

Bazı

ve

proses

pompalar,
vanalar

gibi

elemanlarından

doğru

kaynaklanan yayılımlar genelllikle

durumlarda

düşük bir akış hızı ile başlar.

prosesde yayılma kaynağını ayırt

Fakat

etmek güç olmaktadır. Mühendislik

kaynaktaki

tecrübesi, bilgi ve birikime göre en

yayılımın hızını ve sonucunda da

yakın

zararın derecesini arttırır.

En

sınıflandırma
uygun

yöntem;

ekipmanın
izlenmesi,

yapılmalıdır.

düzenli

olarak

durudurulmazsa,

aşınma

(erezyon)

4. Yayılma Hızının Hesaplanması
Hesaplamada

kullanılan

yapılması,

denklemler yanıcı sıvılar ve gazlar

bakımdan sonra yayılma sıklığına

için yaklaşık değer vermektedir.

ve süresine göre karar verilmesidir.

Yayılma hızlarının hassas olması

3. Yayılma Formları

için,

Herhangi

bakımının

prosesteki

yayılım

bir

yayılma

yayılma

kaynaklarının

özelliği;

yayılma açıklığındaki sıvı ya da

yanıcı maddenin fiziksel haline,

gazların vizkozitesi incelenmelidir.

sıcaklığına ve basıncına bağlıdır.

Yanıcı maddenin yayıldığı açıklık

Fiziksel hal şunları içermektedir;

uzunsa, vizkozite önemli ölçüde

-

yayılma hızını azaltır. Açıklıkların

Yüksek sıcaklık ve basınçta

gaz,

karakteristik

-

Sıvılaştırılmış gaz,

türbülansa

-

Yanıcı buhar yayılımlı sıvı

olarak

özelliklerine,
ve

yüzey

viskositeye
basınç

bağlı

katsayısı;
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düzenli

akışın

sağladığı

4.1.1.1.

=

düzensiz

Açıklıktan Sıvı Akışı

açıklıklarda
acıklıklarda ise

0,99,

= 0,75 alınabilir.

Sıvı Tankı Üzerindeki

Belirli bir seviyeye kadar sıvı dolu

Sıvılar

olan tankta, sıvının herhangi bir

Sıcaklığı, çevre sıcaklığı ile dengede

noktasında

olan sıvı, yüzeyi üzerinde bir buhar

oluşmaktadır. Bu basınç belirli bir

katmanı

Bu

değer ya da atmosfer basıncında

kapta

sabit tutulmaktadır. Tankta sıvı

buhar

sızıntısı

oluşturacaktır.

buharın

kapalı

oluşturduğu

bir

basınç,

mutlak

basınç

oluştuğunda,

vakum

basıncıdır. Buharlaşma ile oluşan

olmaması için gaz girişi sağlayan

buhar

bulutunun

büyüklüğü,

ekipmanlar

sıvının

özelliklerine

ve

ortam

bulunmalı ve tankta sıvılaştırılmış

basıncına

gaz olması durumunda ise sıvı-gaz

ısısındaki

buhar

bağlıdır(Hill, 1998).
4.1.1.

uygun

konumda

dengesinin sağlanması için sabit

Sıvıların

bir basınç ortamı sağlanmalıdır.

Yayılma Hızı
Sıvılar

endüstriyel

tesislerde

tanklarda depolanır,

borular ve

ekipmanlar
yaygın

sayesinde

bir

proseste

şekilde

dolaşması

sağlanır. Sıvı, bir delik ya da kırık
borudan

çevreye

yayıldığında

havuz ya da akış oluşturur ve
ardından buharlaşır. Bu durumda
çevre sıcaklığına ve basıncına bağlı
olarak

proseste

oluşabilecek
değişmektedir.

ve

çevrede

tehlikenin

Şekil 3. : Sıvı dolu tanktan sıvı
yayılması.

seviyesi

Tehlikenin

seviyesini tahmin edebilmek için
sıvı akış hızı analiz edilmelidir.

Basınçlı veya kriyojenik depolama
tankının sıvı kısmında delinme ya
da buhar kısmında delinme ile ilgili
iki farklı durum tespit edilmiştir.
İçindeki sıvının yoğunluğu

olan

kapalı tankta, sıvı seviyesinin h
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kadar

altında

bir

delik

Bu durumda sıvının yayılma hızı

bulunmaktadır (Şekil 4.). Sıvının

Eşitlik(1)

de

verilmiştir.

üzerimdeki havanın basıncı P’dir.

=

Şekil A.1 :

2

∆

Şekil A.2 : (1)

Şekil A.3 :

Şekil A.4 : Sıvı kütle yayılma hızı (

Şekil A.5 :

Şekil A.6 : Yüzey Basınç Katsayısı

Şekil A.7 :

Şekil A.8 : Sıvı Yoğunluğu (

Şekil A.9 : ∆

Şekil A.10 : Basınç Farkı ( ⁄

⁄

⁄ )

)
)

Veya ;
Şekil A.11 : W = C A ρ 2

ρ

+ gh

Şekil A.12 :

Şekil A.13 : W

Şekil A.14 : Sıvı kütle yayılma hızı (kg⁄s)

Şekil A.15 : C

Şekil A.16 : Yüzey Basınç Katsayısı (Boyutsuz)

Şekil A.17 : A

Şekil A.18 : Delik Alanı (m )

Şekil A.19 :

Şekil A.20 : Sıvı yoğunluğu (kg⁄m )

Şekil A.21 : P

Şekil A.22 : Kap İçindeki Basınç (N⁄m )

Şekil A.23 : P

Şekil A.24 : Ortam Basıncı (N⁄m )

Şekil A.25 : g

Şekil A.26 : Yer Çekmi İvmesi (9.81 m⁄s )

Şekil A.27 : h

Şekil A.28 : Delik Üzerindeki Sıvı Yüksekliği (m)

Sıvı boru hattı üzerindeki delik

sıvı

arızası, tesisat üzerinde ki flanş ve

tanktaki

vanaların

meydana geldiği delik seviyesinin

contaların

zamanla

yıpranması,

yıpranarak

kaybetmesiyle

de

özelliğini

altına

beklenmeyen

yayılması;
sıvı

tesisatta
seviyesi

düşene

veya

arızanın

kadar

devam

etmektedir.

arızalar meydana gelmektedir.

Sıvı aşağıya doğru ilerledikçe kütle

Tesisatta

yayım hızı düşer, herhangi bir t

veya

tankta

meydana

gelen beklenmeyen arızalar sonucu
Şekil A.29 :
Şekil A.31 :
Şekil A.33 :

=

2

+ ℎ

anındaki boşaltma hızı Eşitlik (2);
ş

ğıç

−

Şekil A.30 : (2)

Şekil A.32 : Tankın Kesit Alanı ( )
Şekil A.34 : Sızıntının başlangıcından itibaren geçen
zamanı (s)
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buharlaşma
4.1.1.2.

Buharlaşan

Sıvı

Havuzlarda Buharlaşma Hızı
Havuzlarda
dökülmesi

buharlaşma,
ve

depolandığı

yanıcı
açık

gerçekleşmektedir.

meydana

gelmemektedir.
Aşağıdaki değerlendirmeler dikkate

sıvı
sıvının

alınarak hesap yapılmalıdır;
-

kaplarda

sıcaklığı

sıçaklığında

Havuzlarda

buharlaşma prosesi, ince yüzey

Havuzun

olmalı,

faz

değişimi olmamalıdır
-

Felaket

sonucu

dökülmeleri için geçerlidir ve sıvı

sıvıların

dökülmesi sonucu zeminde oluşan

bu analiz yapılmaz

yüzeyler için kullanılmaktadır.

çevre

-

dökülen

buharlaşmasında

Havuzun

1

cm

Sıvı; zeminden, atmosferden, güneş

dikkate

ışınlarından ısı alarak buharlaşır.

yüzey

Buharlaşma genellikle zeminden ısı

çevresel

transferiyle

Dökülen

buharlaşmaya sebep olduğu

ortam

durumlar değerlendirilir (IEC

olmaktadır.

sıvınınkaynama

noktası

sıcaklığından düşük ise havuzda

alınarak

derinliği

ve

düz

sınırlandırılmış
ısı

faktörleri

60079-10-1, 2014).

Buharlaşma hızı Eşitlik (3);
Şekil A.35 :

=

,

,

,

Şekil A.36 : (3)

Şekil A.37 :

Şekil A.38 : Sıvının buharlaşma hızı (kg⁄s)

Şekil A.39 :

Şekil A.40 : Sıvı havuzun yüzeyindeki rüzgar hızı
(m⁄s)

Şekil A.41 :

Şekil A.42 : Havuz yüzey alanı (m )

Şekil A.43 :

Şekil A.44 : T sıcaklıkta sıvının buhar basıncı (kPa)

Şekil A.45 :

Şekil A.46 : Gaz ve ya buharın molar kütlesi (kg⁄kmol )

Şekil A.47 :

Şekil A.48 : Gaz sabiti 8314 (J⁄kmol K)

Şekil A.49 :

Şekil A.50 : Akışkan, sıvı veya gazın mutlak sıcaklığı
(K)

Kaynama sıcaklığındaki buhar basıncı 101,3 kPa kabul edilmiştir.
Hacim Buharlaşma Oranı; (

⁄ )

bir
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=

Şekil A.51 :

,

,

Şekil A.52 : (4)

,

Şekil A.53 :

Şekil A.54 : Hacim buharlaşma Hızı (m ⁄s)

Şekil A.55 :

Şekil A.56 : Sıvı havuzun yüzeyindeki rüzgar hızı
(m⁄s)

Şekil A.57 :

Şekil A.58 : Havuz yüzey alanı (m )

Şekil A.59 :

Şekil A.60 : T sıcaklıkta sıvının buhar basıncı (kPa)

Şekil A.61 :

Şekil A.62 : Gaz ve ya buharın molar kütlesi (kg⁄kmol )

Şekil A.63 : T

Şekil A.64 : Akışkan, sıvı veya gazın mutlak sıcaklığı
(K)

Şekil A.66 : Ortam mutlak sıcaklığı (K)

Şekil A.65 :

Proseslerde sıvı kütle aktarımını,

termodinamik etki görülebilir.Gaz

havanın hareketi önemli ölçüde

kaynaktan uzaklaştıkça genişler ve

etkilemektedir.

Rüzgar

hızı

soğur ve ilk başta havadan daha

buharlaştırmayı

arttırır

ancak

ağırmış gibi görünür. Fakat Joule-

yanıcı gaz veya buharı seyreltir.
4.1.2.

Thomson etkisinden dolayı oluşan

Gazlar

soğuma sonunda hava tarafından

Gaz yayılımı, yayılım sırasındaki

sağlanan ısı ile kompanse edilir.

basınca bağlı olarak atmosferde

Sonuçta

gaz püskürtmesi veya gaz bulutu

“neutrally buoyant” olur. Havadan

oluşturmaktadır (Çengel, 1997).

ağır

Soğuk ortam şartlarında, havadan

davranışa geçiş, yayılımın özelliğine

daha az yoğun gazların düşük

bağlı olarak herhangi bir anda

hızdaki

gerçekleşir

yayılımları

yukarı

oluşan

halden

gaz

“neutrally

ve

buoyant”

LEL

patlama

ise

da

kadar seyretme gerçekleşmektedir.

toplanmaktadır(Hill,

4.1.2.1. Gazların Yayınım Hızı

çukurlarda

seviyesindeya

1998).

Basınçlı

Yüksek

basınçlı

yayılımlar

olarak,

etrafındaki

türbülansa

girerek

havada

yüksek

genişlemeden dolayı bir

değeri)’nin

(alt

doğru,havadan daha yoğun gazlar
zemin

sınır

bulut

bulutu

gaz,

prosesin

altına

boru

ilk

hatlarında

ve

hava

ile

tanklarda

bulunmaktadır.Sıvı

karışır

ve

kimyasalın buharlaşması tankların

basınçta

üst

kısmında

depolandığı

gaz

birikmesi

meydana getirmektedir. Tank yada
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boru hattında bir delik açılması

durumda olmaktadır. Bu noktaya

gazın

kritik

püskürmesine

olmaktadır(Raymond

sebep

A.

Serway,

nokta

denir.

Gazın

bulunduğu kap içindeki basınç,

2000).

kritik

Bir gaz sıvı sistemi için, belirli bir

salınan gazın hızı boğulan özellik

sıcaklık

ve

göstermektedir.

üstünde

sıvı

basınç
ve

birbirinden

değerinin
buhar

ayırt

faz

edilemez

basınç

endüstriyel

daha

yüksek

Kritik

ise

basıncın

proseslerde

düşük

olduğu dikkate alınmalıdır.

Kritik Basınç Eşitlik5;
Şekil A.67 :

Şekil A.68 : (5)

=

Şekil A.69 :

Şekil A.70 : Kabın içindeki kritik gazın basıncı(Pa)

Şekil A.71 :

Şekil A.72 : Atmosfer basıncı(Pa)

Şekil A.73 :

Şekil A.74 : Gaz özgül ısı oranı

Gaz Özgül Isı Oranı Eşitlik6;
Şekil A.75 :

=

Şekil A.76 : (6)

Şekil A.77 :

Şekil A.78 : Sabit hacimdeki molar özgül ısı ( ⁄ (

Şekil A.79 :

Şekil A.80 : Gazın Moleküler Kütlesi (kg/kmol)

Şekil A.81 :

Şekil A.82 : Evrensel Gaz Sabiti (8314 J/(kmol K))

Tipik bir gaz için, 1,25 ile 1,5 ve
kritik

⁄

oranına,

))

hesaplanır. Tank basıncı üzerinde

aralığı

yaklaşık iki kat atmosferik basınç

değerleri 6 no’lu eşitlik kullanılarak

kalırsa, gaz salım hızı boğuk veya

yaklaşık olarak 2 olarak

kritik olmaktadır.

Gazın Hacimsel Akış Hızı (
Şekil A.83 :

=

⁄ )Eşitlik 8;
Şekil A.84 : (8)

Şekil A.85 :

Şekil A.86 : Sabit Basınç Altındaki Özgül Isı ( ⁄ (

Şekil A.87 :

Şekil A.88 : Gazın Moleküler Kütlesi (kg/kmol)

))
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>

gazın bulunduğu kap içindeki basınç kritik basınçtan daha yüksek

ise;
(
( (

=

Şekil A.89 :

)
))

Şekil A.90 : (9)

Şekil A.91 :

Şekil A.92 : Gazın boşalma Hızı (kg/sn)

Şekil A.93 :

Şekil A.94 : Gazın bulunduğu kap içindeki hızı (Pa)

Şekil A.95 :

Şekil A.96 : Atmosfer Basıncı

Şekil A.97 :

Şekil A.98 : Gaz Özgül Isı Oranı

Şekil A.99 : S

Şekil A.100 : Gazın

Salındığı

Açıklığın

Çapraz

Kesitidir. (Yüzey alanı,m )

Şekil A.101 : M

Şekil A.102 : Gazın Moleküler Kütlesi (kg/kmol)

Şekil A.103 : T

Şekil A.104 : Kap İçindeki Mutlak Sıcaklık (K)

Şekil A.105 : R

Şekil A.106 : Evrensel Gaz Sabiti (8314 kmol K )

<

gazın bulunduğu kap içindeki basınç kritik basınç daha yüksek ise

Eşitlik9;
Şekil A.107 :

=

1−

.

Şekil A.108 : (9)

Şekil A.109 : W

Şekil A.110 : Gazın boşalma Hızı (kg/sn)

Şekil A.111 : p

Şekil A.112 : Gazın bulunduğu kap içindeki hızı (Pa)

Şekil A.113 : p

Şekil A.114 : Atmosfer Basıncı

Şekil A.115 : Γ

Şekil A.116 : Gaz Özgül Isı Oranı

Şekil A.117 : S

Şekil A.118 : Gazın

Salındığı

Açıklığın

Çapraz

Kesitidir. (Yüzey alanı,m )

Şekil A.119 : M

Şekil A.120 : Gazın Moleküler Kütlesi (kg/kmol)

Şekil A.121 : T

Şekil A.122 : Kap İçindeki Mutlak Sıcaklık (K)

Şekil A.123 : R

Şekil A.124 : Evrensel Gaz Sabiti (8314

Şekil A.125 : Z

Şekil A.126 : Sıkıştırma Faktörü

Mükemmel

gazlarda

sıkıştırma

)

Sonuç

faktörü Z=1 dir. Gercek gazlarda

Kimyasal

proses

ise sıkıştırma faktörü 1 den büyük

kullanılan

yanıcı

ve küçük olabilir. Z, 1 den ne

maddelerin

fiziksel

kadar uzaklaşırsa mükemmel gaz

değerlendirilmesi,

değerlerinden sapma olur.

muhtemel

gaz

güvenliğinde
ve

patlayıcı

özelliklerinin
oluşabilecek
patlamalarının
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karakteristik özelliklerinin tespiti

Hydrocarbon-Chemical

Industries.

için

New

Marsh

önemlidir.

Endüstriyel

bir

York:

J

tesiste mevcut bulunan sıvı ve gaz

McLennan Inc.

fazlardaki

Kletz,

patlayıcı

ve

yanıcı

Potential

hızları, kütlesel ve hacimsel akış

Loughborough:

debileri,

Technology.

parametreler

hızları

vb.

hesaplanması

H

&

T. A. (2011). Eliminating

maddelerin; sıvı ve gaz yayınım

buharlaşma

&

Process

Hazards.

University

of

Raymond A. Serway, R. B. (2000).

suretiyle elde edilen veriler ışığında

Physıcs

proses güvenliği kolaylıkla optimize

Engineers With Modern Physıcs .

edilebilmektedir.

Saunders College Publishing.
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