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ÖZET
Bu çalışmada, yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucudan alınan ölçüm değerleri

kullanılarak enerji ve ekserji analizi yapıldı. Mevcut tünel kurutucu için gereken

toplam enerji girdisi, ekserji yok oluşu, ekserji verimi ve ekserji kaybı hesaplan-

dı. Yaş tuğla bağlı suyu buharlaşmasının en büyük ekserji yok oluşuna sebep

olduğu görüldü. Bacadan atılan kurutma havasının ekserji yok oluşuna önemli

katkısı olurken taşıyıcı paletler, kurutulmuş tuğlalar ve tuğla yapısındaki bağlı

sudan ileri gelen ekserji yok oluş değerleri oldukça düşüktür. Tünel kurutucu

ekserji verimi %47,3, ekserji kaybı ise %52,7 olarak belirlendi.  Yüzde olarak

ekserji verimi dağılımı yaş tuğla serbest suyu buharlaşması için %27,8, bacadan

atılan kurutma havası için %14,7’dir. Taşıyıcı paletler, kurutulmuş tuğlalar ve

tuğla yapısındaki bağlı su için ise sırasıyla %2,2, %1,7 ve %0,9 olarak hesap-

landı. 

Anahtar Kelimeler: Tünel kurutucu, Yaş tuğla, Enerji, Ekserji , Ekserji verimi 

1. GİRİŞ
Ekserji tersinir bir süreç sonucunda çevre ile denge sağlandığı tak-

tirde kuramsal olarak elde edilebilecek maksimum iş miktarı olarak

tanımlanır.  Ekserjinin hesaplanabilmesi için çevrenin sıcaklık,

basınç, kimyasal komposizyonunun belirtilmesi ve tersinir bir süre-

cin var olduğunun kabul edilmesi gerekir. Diğer tüm termodinamik

analizlerde olduğu gibi tersinir sürecin nasıl olduğu değil başlangıç

(giriş) ve bitiş (çıkış) noktaları için geçerli olan koşulların bilinmesi

yeterlidir. Çeşitli enerji dönüşümlerini içeren süreçlerde verimliliğin

arttırılması yanısıra, aynı amaçlara yönelik yeni süreçlerin değerlen-

dirilmesi ve mevcut süreçler ile karşılaştırılması da çok önemlidir.

Ekserji analizi, değişik süreçlerin ortak bir temele dayandırılarak

tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağladığı gibi, her

süreçteki en verimsiz aşamaları ve bunların nedenlerini de ortaya

çıkarmakta kullanılabilir [1-2].

Kurutma, nemin veya katılarda mevcut olan suyun gaz haline getiri-

lerek giderilme prosesi olarak tanımlanır ve genel olarak su buhar-

laştırılırken kurutucu gaz olarak sıcak hava kullanılır. Kurutma pro-

seslerinde amaç, minimum enerji harcayarak maksimum nem gide-
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rirken istenilen kalitede ürün elde etmektir.

Uygulamaların çoğunda, kurutma proseslerinde katı-

lardaki su buharlaşırken gereken yüksek buharlaşma

ısısı ve düşük ısıl verimli kurutucular nedeniyle

enerji girdisi yüksektir. Üretim proseslerinde tüketi-

len toplam enerjinin yaklaşık %12’sinin endüstriyel

tip kurutucularda kullanıldığı ve kurutmayı gerekti-

ren proseslerde kurutma maliyetinin toplam maliye-

tin %60-70’ine karşılık geldiği literatürdeki çalışma-

larda belirtilmiştir [3-4]. Bu sebepten kurutma

endüstrisinde kaliteli kurutulmuş ürünler için enerji

girdi maliyetini azaltmak çok önemlidir. Kurutucu-

ların verimlilik analizlerinde ekserji analizlerinin

kullanılması, verimsizliklerin azaltılmasına ve kuru-

tucuların daha verimli çalıştırılmasına önemli katkı-

lar sağlayacaktır. 

Dincer energy, exergy ve çevre arasındaki ilişkileri

inceledi. Ekserji analiz metodunun energy kaynakla-

rının daha verimli kullanımında ve kurutma sistem-

lerindeki kayıpların yerlerini, tipini, büyüklüğünü

belirlemede faydalı bir teknik olduğunu belirtti. [3].

Bir akışkan yataklı kurutucuda farklı işletme koşul-

larında kurutulan tanecikli malzemelerde enerji ve

ekserji verimlerinin hesaplanabilmesi için enerji ve

ekserji modelleri Syahrul vça. tarafından geliştirildi.

Geliştirilen modellerin sonuçları literatürde mevcut

buğday kurutma ölçümleri ile karşılaştırıldı.

Sonuçlar, tersinmezlikler nedeniyle ekserji verimle-

rinin enerji verimlerinden daha az olduğunu ve ener-

ji ile ekserji verimlerinin kurutma zamanı artışıyla

azaldığını gösterdi [4]. Nemli tanecikleri kurutma

prosesinde enerji ve ekserji analizi için yeni bir

model Dinçer ve Sahin tarafından geliştirildi. Bu

çalışmada ekserji verimi ısı ve kütle transferinin

fonksiyonu olarak tanımlandı [5].  Yeşil zeytin kurut-

ma için ekserji analizi laboratuar ölçekli tepsili bir

kurutucuda 4 farklı sıcaklıkta (40°C, 50°C, 60°C ve

70°C) ve sabit %15 bağıl neme sahip kurutma hava-

sı kullanılarak Colak ve Hepbasli tarafından yapıldı.

Kurutma havası sıcaklık ve kütlesel debisinin ekser-

ji verimine etkisi incelendi [6]. Gunhan vça. tarfın-

dan defne yaprakları kurutma davranışını modelle-

yen 15 farklı çalışma incelendi. Laboratuar ölçekli

bir kurutucuda defne yapraklarına uygun kurutma

koşulları test edilerek belirlendi. Page tarafından

geliştirilen modelin defne kurutma davaranışını açık-

ladığı görüldü [7]. Kurutucularda kurutulmuş ürün

kalitesini etkileyen işletme koşulları (kurutma hava-

sı hızı, giriş çıkış sıcaklığı ve nemi, ürün besleme

sıcaklığı) doğru belirlenerek enerji girdisi optimize

edilebilir. Yaş tuğla kurutulan tünel kurutucuda mini-

mum yakıt maliyeti için optimum sıcak ve dış hava

debileri ile kurutma havası sıcaklığını mevsimsel

değişimlerine göre bulmayı amaçlayan bir çalışma

Mançuhan tarafından yapıldı [8].

Bu çalışmada, enerji yoğun işlemlerden biri olan

kurutma proseslerini analiz edebilmek için yaş tuğla

kurutulan bir tünel kurutucudan alınan ölçüm değer-

leri kullanılarak enerji ve ekserji analizi yapıldı.

Mevcut tünel kurutucu için ekserji yok oluşu, ekser-

ji verimi ve ekserji kaybı hesaplandı. Prosesten çıkan

akımların yüzde olarak ekserji verim dağılımı bulun-

du.

2. YAŞ TUĞLA KURUTMA PROSESİ
Yaş tuğla kurutma prosesi ve bir tünel kurutucu

şematik olarak Şekil 1’de görülebilir. Tünel kurutu-

cuda yaş tuğla ile kurutma havası karşıt akımlıdır.

Dolayısıyla yaklaşık 25°C’de %30 neme sahip yaş

tuğla taşıyıcı paletlerle tünel kurutucu ön ısıtma böl-

gesine beslenirken, 190oC’de sıcak hava 25°C’de ki

dış hava ile karıştırılarak elde edilen 170°C’de, %40

bağıl neme sahip kurutma havası buharlama bölgesi-

ne beslenir. Ön ısıtmaya beslenen yaş tuğla sırasıyla

nem alma ve buharlama bölgelerinden geçerek

80°C’de, %12 neme sahip kuru tuğla olarak kurutu-

cudan çıkmaktadır. Tünel kurutucu ön ısıtma bölge-

sinde yaş tuğlalar sıcaklığı 50°C, bağıl nemi %80

olan kurutma havası sirkülasyonu ile kuruma ve

küçülme olmaksızın ısıtılır. Burada mevcut bacadan

yaklaşık 50°C ve %80 bağıl neme sahip kurutma

havası fanlar yardımıyla emilerek atmosfere atılır.

Bu bölgede fazla ısı enerjisi harcanmaz. Nem alma

bölgesi en fazla enerjinin tüketildiği, en uzun zaman

alan ve kurutma havası sirkülasyonunun en önemli

olduğu bölgedir. Yaş tuğlalardaki serbest suyun

buharlaştırılması, yaş tuğla yüzeyine yakın nemi

artan sıcak havanın fanlar yardımıyla emilirken yeri-
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ne nem değeri düşük olan sıcak havanın basılmasıy-

la mümkün olur. Bu bölgede tuğla yüzeyi devamlı

ıslak kalmalı yüzeyden buharlaşan su kadar tuğla

yapısındaki serbest suyun yüzeye ilerlemesi sağlan-

malıdır. Buharlama bölgesinde ise tuğlaların dış

yüzeyi sertleşmiş, kuruma küçülmesi bitmiş, kurut-

ma havası sıcaklığı yüksek bağıl nemi ise düşüktür.

Bu bölge çıkışında kurutulmuş tuğlalar yaklaşık

80°C sıcaklık ve 10-12% neme sahiptir. Tünel kuru-

tucudan çıkan kurutulmuş tuğlaların yapısında ki

bağlı su ise tünel fırın ön ısıtma bölgesinde buhar-

laştırıldıktan sonra pişirme bölgesinde pişirme pro-

sesi uygulanır.

3. TERMODİNAMİK ANALİZ
Sistemlerde enerji ve ekserji analizlerinin yapılabil-

mesi için sistem kontrol hacmine transfer olan kütle

ve enerji debilerinin belirlenmesi dolayısıyla kütle

ve enerji dengesi yapılması gerekir. Bu çalışmada,

yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucudan ölçülen

değerler kullanılarak çıkarılan kütle, enerji ve entro-

pi denge denklemlerinden ekserji denge denklemi

türetildi.  Kurutma işlemine giren çıkan akımların

görüldüğü ekserji analizi için oluşturulan model

Şekil 2’de verilmiştir. 

3.1 Kütle ve enerji dengesi 
Yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucuda kütle ve

enerji dengesi için yapılan varsayımlar:

• Sistemde sürekli akışlı işletme koşulları vardır, her-

hangi bir noktada zamana bağlı değişim yoktur.

• Kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edil-

miştir.

• Sistemin çevreyle olan ısı alışverişi ihmal edilmiştir.

Bu çalışmada, yaş tuğla nem içeriği veya serbest su

kesri, Xss kg H2O/kg kuru tuğla olarak tanımlandı.

Dolayısıyla kuru bazda tuğlanın serbest su kesri aşa-

ğıdaki denklem kullanılarak hesaplandı.

Şekil 1: Bir tünel kurutucuda kurutma prosesi

Şekil 2: Kurutma prosesine giren çıkan akımlar
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Xss (Wyt – Wkt)/Wkt (1)

Çoklu girişi ve çıkışı olan ve sürekli akış halindeki

bir sistem için, kütlenin korunumu ilkesi aşağıdaki

gibidir:

.          .
∑ mg = ∑ mç (2)

Kararlı akışlı, açık bir sistem olan tünel kurutucu için

kütle dengesi bağıntıları yaş tuğla, kurutma havası

ve yaş tuğla veya kurutma havasında bulunan su için

yazılabilir:

.      .
Yaş tuğla: myt = mkt (3)

.      .         .
Kurutma havası: mkh = msh +  mh (4)

.             .
Yaş tuğla serbest suyu: mss = Xss myt (5)

.      .
Kurutma havası su buharı: mss = mkh(wç – wg)      (6)

Sürekli akışlı, açık sistemlerde kontrol hacmindeki

toplam enerji sabittir.  Böylece kontrol hacmindeki

toplam enerji değişimi sıfır olur. Dolayısıyla tüm

biçimlerde (ısı, iş ve kütle) kontrol hacmine giren

enerji miktarı, kontrol hacminden çıkan enerji mik-

tarına eşit olmalıdır. Sürekli akışlı, açık, adyabatik

sistemler için enerjinin korunumu: 

.           .
∑ Eg = ∑ Eç (7)

Isı, iş ve kütle ile aktarılan enerji için genel enerji

denklemi:

.     .          .        .       .          .
Qg + Wg + ∑mghg = Qç + Wç + ∑mçhç                         (8)

Denklem 8’de verilen genel enerji denklemi, yüzey-

de meydana gelen ısı kayıplarının ihmal edildiği bir

sistem için aşağıdaki gibi yazılabilir:

.        .          .
∑mghg = ∑mçhç + Qevap       (9)

Denklem 9, yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucu

için ayrıntılı olarak yazılırsa:

.     .          .        .          .
(mshhsh + mhhh + mythyt + mchc + mshs)c

.           .         .        .              .
= (mkhhkh + mkthkt + mchc + mbshbs)ç + Qevap           (10)

Enerji denge denklemindeki yaş tuğla, yaş tuğla ser-

best veya bağlı suyu, taşıyıcı paletler için entalpi

terimi:

(hç – hg) = c(Tç – Tg) (11)

Bacadan atılan kurutma havası (nemli hava) özgül

entalpisi aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanır.

hkh = ckhTkh + wçhv (12)

Denklem 12’de kurutma havası özgül ısısı,

Ckh=1,007 kJ/kg°C, kurutma havası sıcaklığı,

Tkh=47°C, su buharı entalpisi, hv=2588 kJ/kg H2O ve

bacadan atılan kurutma havası özgül nemi, wç, 47°C

sıcaklık 80% bağıl nem için 0,0518kg H2O/kg kuru

hava’dır.

Yaş tuğladaki serbest suyun buharlaştırılması için

birim zamanda gereken ısı:

.          .
Qevap = msshfg (13)

Tünel kurutucudan ölçülen değerler kullanılarak

yapılan kütle ve enerji dengesi Tablo 1’de görülebi-

lir. Enerji denge hesabında 7 no’lu akım için

80°C’deki tuğla yapısındaki serbest suyun buharlaş-

ma gizli ısısı, hfg= 2308 kJ/kg H2O olarak alındı.

Tablo 1’den yaş tuğla kurutmada tünel kurutucu için .           .
gereken toplam enerji girdisi 421 kJ/kg (Qtoplam/mtoplam),
kurutma prosesinde kullanılan sıcak havanın verdiği
ısı 469,5 kJ sıcak hava /kg sıcak hava olarak hesap-
lanabilir.

3.2 Entropi dengesi
Kütle ve enerji korunan büyüklüklerdir. Entropi ise

asla korunmaz. Sürekli akışlı, açık, adyabatik sis-

temlerde birim zaman için genel entropi denge den-

klemi:

.
.             .       Qevap .

∑mgsg – ∑mçsç – ——– + Süret = 0                  (14)
Tyt

.
.             .       Qevap .
Süret = ∑mçsç + ——– – ∑mgsg (15)

Tyt
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Tünel kurutucuda entropi transferini hesaplayabil-

mek için entropi dengesi ayrıntılı olarak yazılırsa:

.     .            .      .        .
Süret = (mkhskh + mktskt + mcsc + mbssbs)ç                   (16)

.
Qevap           .            .      .       .         .

+ ——– = (mshssh + mhsh + mytsyt + mcsc + msss)ç 
Tyt

Yaş tuğlalar, taşıyıcı paletler, yaş tuğladaki su ve

bağlı su için özgül entropi değeri: 

Tyt çsyt ç
– syt g

= cyt ln —— (17)
Tyt g

Kurutma havası (nemli hava) özgül entropisi ise asa-

ğıdaki denklemden hesaplabilir.

Ph Pv
skh = sh – Rh ln —– + wç sv – Rv ln —– (18)

Po Po

Denklem 18’de R gaz sabiti P ise basınç değerlerini

göstermektedir. Şekil 2’de görülen giriş ve çıkış

akımlarının entalpi ve entropi değerleri Tablo2’de

görülebilir.

3.3 Ekserji dengesi
Sürekli çok akışlı, açık, adyabatik bir sistem olan

tünel kurutucuda ekserji analizi için yapılan kabuller:

• Prosese giren ve çıkan akımların kütle debilerinin

sabit kaldığı kabul edilebilir.

• Yaş tuğla kurutma prosesinde kimyasal reaksiyon

söz konusu olmadığı için sadece fiziksel ekserji

hesaplandı.

• Ölü haldeki sistem, To= 25°C çevre sıcaklığı ve

Po=101,325 kPa basınçtadır. Çevre sıcaklığındaki

değişimler ihmal edilebilir.

Yukarıdaki varsayımlar kullanılarak genel ekserji

denge denklemi sürekli, çok akışlı, adyabatik durum

için yazılabilir.

Table 1: Kütle ve enerji dengesi

Table 2: Entalpi ve entropi dengesi

∆h = h – ho ∆s = s – so

h: ve  s: T sıcaklığındaki materyalin entalpi ve entropisi, ho: ve so: Materyalin ölü haldeki entalpi ve entropisi
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. . .         
∑Ex g – ∑Ex ç = ∑Ex yok (19)

Entropi denge denklemi (Denk. 14) To ile çarpılıp

enerji denge denkleminden (Denk. 9) çıkartılırsa sis-

teme giren ve çıkan tüm noktalarda akış (fiziksel)

ekserjisinin hesaplanacağı denklem 20 elde edilir.

. .      
∑mghg – To ∑mgsg (20)

.              .                 To .            .
= ∑mçhç – To∑mçsç +   1 – —– Qevap + ToSüret

Tyt

Yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucu için birim

zamanda ekserji yok oluşu ayrıntılı olarak yazılırsa:

.          .          .         .        .      .
EX yok

= (EX sh + EX h + EX yt + EX c + EX s
)
g

.        .     .    .      .
– (EX kh + EX kt + EX c + EX bs

)
ç

– EX evap
(21)

Özgül ve zamana bağlı ekserji, giren ve çıkan akım-

lar için aşağıdaki denklemler ile hesaplanabilir.

ex = (h – ho) – To(s – so)         (22)

.      .
EX = mex (23)

.
Denklem 22 ve 23’de kütlesel debi m, özgül entalpi

h, özgül entropi S ile gösterilmektedir. Referans

sıcaklık (ölü hal) To olup ho ve so referans sıcaklıkta-

ki entalpi ve entropi değerleridir.

Serbest suyun yaş tuğla yüzeyinden buharlaşma

ekserjisi detaylı olarak yazılırsa:

.                   To
EX evap =  1 – —– msshfg (24)

Tyt

Tablo 3’te tünel kurutucuya birim zamanda giren,

çıkan akımlar için hesaplanan entalpi, entropi ve

ekserji değerleri görülebilir.

Ekserji yok oluşu kayıp iş potansiyelini gösterir ve

ayrıca harcanmış iş (kayıp iş) olarak da bilinir.

Ekserji yok oluşu, tersinmezlik ile eşdeğer olup aşa-

ğıdaki denklem ile ifade edilir.

.     .             .
I = EX yok = ToSüret ≥ 0 (25)

Tablo 3’den toplam ekserji yok oluşu: olarak bulundu.

.        .              .            .
∑I = ∑EX yok = ∑EX g – ∑EX ç = 9167884 kJ/Kh

Üretilen toplam entropi:

.            .         .
∑Süret = ∑Sç – ∑Sg = 30665,12 kJ/Kh

olarak hesaplandı. 

Denklem 25’de verilen eşitliğin 

.            .
∑Süret = ∑EX yok / To = 916788 kJ/Kh

= 30765 kJ/Kh ≥ 0

yaklaşık olarak sağlandığı görüldü.

Tablo 3: Entalpi, entropi ve ekserji dengeleri

.      .                            .     .                       .         .           .
∆H = m ∆h                   ∆S = m ∆s                 Ex = ∆H – To∆S
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3.4 Termodinamik verim
Ekserji verimi farklı bağıntılar kullanılarak hesapla-

nabilir. Bunlardan biri, kurutucudan çıkan tüm akım-

ların toplam ekserji değerinin, kurutucuya giren tüm

akımların toplam ekserji değerine oranı olarak ifade

edilebilir. Dolayısıyla tünel kurutucu için ekserji

verimi:

.          .           .                  .
∑EX ç         ∑EX g – ∑EX yok               ∑EX yok

hII = ——— = ——————— = 1 – ———  (26).                  .                        .
∑EX g                   ∑EX g                             ∑EX g

Ekserji kaybı ise denklem 27’den hesaplanabilir.

.          .           .       

. ∑EX yok         ∑EX g – ∑EX ç 
EX kayıp = ———– = ——————– (27).                  .      

∑EX g                   ∑EX g   

4. SONUÇLAR 
Yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucu için yapılan

enerji ve ekserji analizleri değerlendirildiğinde aşa-

ğıdaki sonuçlar elde edildi:

• Yaş tuğla kurutmada tünel kurutucu için gereken

toplam enerji girdisi 421 kJ/kg’dır. Tünel kurutma

prosesinde kullanılan sıcak havanın verdiği ısı ise

469,5 kJ sıcak hava /kg sıcak hava’dır.

• Tünel kurutucu ekserji verimi denklem 26’dan

%47,3 ekserji kaybı ise denklem 27’den %52,7

olarak hesaplandı.  Kurutucudan çıkan akımların,

kurutma havası ile giren ekserjiye oranı ( yani her

bir akımın yüzde olarak ekserji verimi) Tablo

3’deki veriler kullanılarak hesaplanabilir. Yaş tuğla

serbest suyu buharlaşma ekserji verimi %27,8,

bacadan atılan kurutma havası ekserji verimi ise

%14,7’dir.  Taşıyıcı paletler, kurutulmuş tuğlalar

ve tuğla yapısındaki bağlı sudan ileri gelen ekserji

verimleri sırasıyla %2,2, %1,7 ve %0,9’dur. 

• Tünel kurutucuda kurutma prosesinde en büyük

ekserji yok oluşuna (4841414 kJ/h) yaş tuğladaki

bağlı suyun buharlaşması sebep olur.

Tersinmezliğin sebebi yaş tuğla ile kurutma havası

arasındaki ısı ve kütle transferidir. Tersinmezliğin

azaltılabilmesi için pilot ölçekli bir kurutucuda

yapılan ölçümlerle işletme koşullarının (kurutma

havası hızı, kurutucuya giriş-çıkış sıcaklığı ve

nemi, ürün besleme sıcaklığı gibi) optimum değer-

lerinin belirlenmesi gerekir.

• Bacadan atılan kurutma havasının ekserji yok olu-

şuna (2567790 kJ/h) önemli katkısı vardır. Sanayi

tipi bir tünel kurutucudan alınan ölçüm değerleri

kullanılarak yapılan hesaplarda bağıl nemi %80

olan kurutma havasının yoğuşmaması için en az

47°C atmosfere atılması gerekir. Aksi halde ger-

çekleşen yoğuşma kurutulmuş tuğlaları ıslatır, ürün

kalitesini düşürür.

SEMBOLLER
c özgül ısı ( kJ/kg K)

eX özgül ekserji ( kJ/kg)
.
E birim zamanda toplam enerji (kJ/h)
.
EX birim zamanda toplam ekserji (kJ/h)

h özgül entalpi (kJ/kg)

hfg gizli buharlaşma ısısı (kJ/kg H2O)
.

m kütle debisi (kg/h)

P Basınç (kPa)

q birim kütle için ısı geçişi (kJ/kg)
.
Q birim zamanda ısı geçişi (kJ/h)

R gaz sabiti (kJ/kgK)

s özgül entropi (kJ/kg K)
.
S birim zamanda toplam entropi (kJ/Kh)

T sıcaklık (K)

W toplam iş veya ağırlık (kJ) veya (kg)
.

W güç (kJ/h)

X tuğladaki su kesri (kg H2O/kg tuğla)

Yunan Harfleri
hII ikinci yasa verimi 

w özgül veya mutlak nem (kg H2O/kg kuru hava)

Alt indisler
bs tuğla bağlı suyu 

c tuğla taşıyıcı

ç çıkış hali

evap buharlaşma

g giriş hali

h dış hava

kh kuru hava

kt kuru tuğla

ebru mancuhan:Sablon  12.01.2011  18:10  Page 41



42

Makale

o ölü hal, çevre

s su

sh sıcak hava

ss tuğla serbest suyu

üret üretim

v su buharı

yok yok oluş

yt yaş tuğla
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