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Yirmibirinci Yüzyýlda Enerji
Üretimine Yeni Bir Aday:
YAKIT PÝLÝ
Prof. Dr. Nurcan Baç
Yakýn bir gelecekte, dünyanýn artan
nüfusuna baðlý olarak artan enerji
gereksinimi karþýsýnda, geleneksel
enerji kaynaklarý ve üretim
teknolojilerinin yetersiz kalma riski
b e l i r m i þ t i r. G ü n ü n b i r i n d e
tükenmeleri beklenen fosil yakýtlarýn
alternatifleri arasýnda hidrojen enerjisi
bulunmaktadýr. Bu nedenle,
ülkemizde hidrojen üretimi, aktarýmý,
daðýtýmý, ve enerjiye dönüþümünü
bir döngüye baðlayacak, üreticiler
ve tüketicilerle olan etkileþimin de
dikkate alýndýðý tutarlý bir enerji
stratejisi oluþturulmalýdýr. Ülkemizde
yerel enerji kaynaklarýnýn, özellikle
de sürdürülebilir enerjinin, yüksek
bir verimle kullanýlmasý amaçlanmalýdýr.
Yirmi birinci yüzyýlda bir çok alanda
enerji üretimi için en önemli
adaylardan biri; yakýt olarak hidrojen
ve sistem olarak yakýt pilleridir. Yakýt
pilleri, tepkime gazlarý (hidrojen ve
oksijen/hava) saðlandýðý sürece
kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine
doðrudan dönüþtüren elektrokimyasal araçlardýr. Diðer enerji
dönüþüm sistemlerine göre daha
sessiz ve verimli çalýþmaktadýr. Yakýt
pilleri; içten yanmalý sistemlerin ikiüç katý olan verimlerinin yanýnda,

genel olarak sülfonlanmýþ florlu
düþük gürültü düzeyi, düþük
polimerlerden kullanýlmaktadýr.
emisyonlarý, oynar parçalarýnýn
Bunlardan en yaygýn olarak bilineni
olmamasý, kompakt olmalarý ve
Nafion® markasý ile satýlan Dupont
kullanýma göre tasarým olanaðý gibi
firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ
avantajlarýyla geleceðin en önemli
polimerdir. Bu tip membranlarýn en
enerji sistemleridir. Yakýt pili sistemleri
büyük dezavantajý ise pahalý
taþýnabilir þekilde kullanýlabildiði
olmalarýnýn yaný sýra reaksiyona giren
gibi; bunlarýn ulaþým araçlarýnda,
gazlarýn %100 baðýl nem ile yakýt
hareketli sistemlerde ve sabit
piline gönderilmesi zorunluluðudur.
uygulamalarda da kullanýlmasý
Nafion membranlý bir yakýt piline
planlanmaktadýr. Yakýt pilleri, genel
kuru gaz gönderildiðinde, membran
olarak, elektrik enerjisinin ihtiyaç
proton iletemediði için yakýt pili
duyulduðu her yerde kullaperformansý önemli ölçüde
nýlabilmektedir. Temel olarak bir yakýt
azalmaktadýr. Uzun süredir yakýt
pili; anot elektrotu, katot elektrotu
pilleri üzerine araþtýrmalar yapan
ve bunlarýn arasýnda bulunan
ekibimiz, PEM (proton deðiþim zarlý)
elektro-litten oluþmuþtur. Yakýt anoda
tekli yakýt pillerine yönelik olarak bir
ve oksitleyici de katoda sürekli olarak
çok üretim ve test çalýþmalarý
beslenir. Anotta ve katotta sýrasýyla
yürütmektedir. TUBÝTAK destekli bir
yükseltgenme ve indirgenme reakproje kapsamýnda yüksek sýcaklýkta
siyonlarý olurken elektrik akýmý ve ýsý
çalýþabilen alternatif
oluþmaktadýr. Anotta
polimer elektrolit membran
oluþan protonlar elekve nano-kompozit yakýt pili
trolit membran ortamýný
membraný araþtýrma ve
geçerek katotta oksigeliþtirme çalýþmalarýmýz
jenle birleþip, eðer yakýt
baþarýyla devam etmekhidrojense atýk olarak
tedir (Resim 2). Ayrýca Anot
yalnýz su üretir. Elekve katota yönelik
tronlar ise bir akým
katalizörlerle ilgili CO ve
toplayýcý sayesinde
CO2ye dayanýklý kataliz
anottan katoda geçerek
geliþtirme çalýþmalarý
elektrik akýmý oluþsürdürülmektedir. ODTÜ
tururlar (Resim 1).
Resim
1
PEM
(Proton
degiþim
Kimya Mühendisliði Yakýt
Proton deðiþim zarlý
membran)Yakýt Pili Þemasý
Pili Teknolojisi Laboratuvarý
(PEM) yakýt pillerinde,

Resim 2- Laboratuvarýmýzda Üretilen Yakýt Pili
Hücreleri

bünyesinde, yakýt pillerinin kalbi
sayýlan elektrot-zar-elektrot (MEA)
hazýrlama teknikleri geliþtirilmektedir.
Hazýrlanan zar-elektrot yapýlarýnýn
ve 0-1.5 kw güç aralýðýnda yakýt pili
modüllerinin performans ölçümlerinin
yapýlabileceði, biri ekibimiz
tarafýndan geliþtirilmiþ, iki adet test
istasyonu bulunmaktadýr (Resim 3).
Tüm bu araþtýrmalara paralel olarak,
yakýt pili sistemlerinin modelleme
çalýþmalarý da sürdürülmektedir.

Resim 3 - Laboratuvarýmýzda bulunan Yakýt Pili
Test Sistemleri

Mikrodalga ile
Kýzartýlan Patateslerde
Akrilamid Oluþumu
Doç. Dr. Serpil Þahin
Akrilamid, Nisan 2002'de Ýsveç
Ulusal Gýda Kurulu'nun kýzartýlmýþ
ve fýrýnda piþirilmiþ ürünlerde, özellikle
patates cipsi ve patates kýzartmasýnda, akrilamidin varlýðý üzerine
hazýrlamýþ olduðu rapordan sonra
önem kazanmýþtýr. Akrilamid
hayvanlarda mutajenik ve
kanserojen, insanlarda muhtemel
kanserojen kategorisinde
olduðundan gýdalarda akrilamidin
varlýðý bütün dünyanýn ilgisini
çekmiþtir. Bu bileþenin ayrýca
nörotoksik etkisi de bilinmektedir.
Akrilamid; yüksek oranda niþasta
içeren gýdalarýn yüksek derecelerde
ýsýtýlmasý sýrasýnda oluþan bir
maddedir. Ýþlem koþullarý (sýcaklýk,
süre), hammaddenin nem, indirgen

þeker (örneðin glukoz ve fruktoz) ve
amino asit (örneðin asparagin) içeriði
akrilamid oluþumunu tetikleyen
önemli faktörlerdendir. Kýzartýlmýþ
patateslerde Maillard reaksiyonu ile
oluþan renk deðiþimi ve akrilamid
oluþumu arasýnda doðrusal bir iliþki
olduðu bulunmuþtur.
Akrilamidin bir tehlike unsuru olduðu
anlaþýldýktan sonra, ýsýl iþleme maruz
kalan yüksek niþastalý gýdalarda
akrilamid oluþumunu azaltmak için
çeþitli yollar denenmeye baþlanmýþtýr.
Patates kýzartmalarý için kaplama
maddelerinin kullanýlmasý, kýzartma
öncesinde patateslerin suda
bekletilerek niþasta içeriklerinin
azaltýlmasý, yine kýzartmadan önce
pH'nýn sitrik asit kullanýlarak
düþürülmesi, indirgen þekerlerin
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kýzartma öncesi haþlama ile
azaltýlmasý ya da daha düþük
sýcaklýkta gerçekleþtiðinden vakum
altýnda kýzartma iþlemi daha önce
denenmiþ olan yöntemlerdir. Kýzartma
iþleminin mikrodalga ile yapýlmasýnýn
alternatif bir yöntem olabileceði
düþünülerek bu çalýþma gerçekleþtirilmiþtir.
Mikrodalga enerjisi,
gýda endüstrisinde
ýsýtma, piþirme, haþlama, kurutma ve
dondurulmuþ gýdalarýn
çözdürülmesi amcýyla
kullanýlmaktadýr. Gýda
endüstrisinde, zaman
ve enerji tasarrufu,
dolayýsýyla besin
deðerinin korunmasý,
iþlem kontrolü ve seçici
ýsýtma saðlayabilmesi
açýsýndan birçok avataj
s a ð l a m a k t a d ý r . Iþýl Barutçu
Mikrodalga; besinlerde
bulunan moleküllerin arasýndaki
baðlarýn zarar görmesine yol
açmadýðý için gýdalarýn yapýsýnda
insan saðlýðýný olumsuz yönde
etkileyecek bir deðiþikliðe yol açmaz.
Mikrodalgalar, elektromanyetik
dalgalar olup ýsý, dipol hareketliliði
ve iyon yer deðiþtirmesi sonucunda
oluþmaktadýr. Gýda içindeki polar
moleküller elektrik alanýyla karþýlaþtýðýnda bu alan boyunca dizilmeye
çalýþýrlar. Mikrodalga alanýnýn polarlýðý
saniyede milyon kere deðiþtiði için
polar moleküller her seferinde hareket
yönlerini deðiþtirirler ve bunun sonucu
olarak kinetik enerji açýða çýkararak
ýsý oluþur. Mikrodalga, gýda içinde
çok çabuk yayýldýðý için diðer iþlemlere
göre daha hýzlý ve etkili olmaktadýr.
Yaptýðýmýz çalýþmalarda, hem
mikrodalga hem de geleneksel
metodla kýzartma iþlemi sýrasýnda
akrilamid içeriði artmýþ, bu artýþ

mikrodalga kullanýldýðýnda daha hýzlý
olmuþtur. Ancak, iki farklý metodla
tüketici tarafýndan beðenilen ve ayný
nem içeriklerine ulaþýlan sürelerde
kýzartýlan patatesler karþýlaþtýrýldýðýnda,
mikrodalga ile kýzartma iþlemi daha
kýsa sürede gerçekleþtiði için
geleneksel derin yaðda kýzartma
metoduna göre patates kýzartmasýnda
hem akrilamid hem de yað içeriði

Mecit Öztop

daha düþük olmuþtur. Patatesler
170°C'de, 400 W mikrodalga
gücünde 1.0 dakika kýzartýldýklarýnda
geleneksel derin yaðda 170°C'de,
4.5 dakika kýzartýlan patateslerle ayný
neme sahip olmuþlar fakat iþlem süresi
% 81.82 seviyesinde kýsalýrken,
akrilamid içerikleri geleneksel metodla
kýzartýlan patateslere oranla % 87.85
daha düþük olmuþtur.
Kýzartma öncesi patateslerin NaCl
çözeltisi içinde bekletilmesi ile
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gerçekleþen kýsmi ozmotik kurutma;
hem geleneksel yöntemle hem de
mikrodalga ile kýzartýlan patateslerde
akrilamid oluþumunu azaltmýþtýr.
Ozmotik kurutma sýrasýnda
numunenin nem içeriði düþerken, tuz
içeriye nüfuz ettiðinden mikrodalga
ile ýsýnma iyonik iletkenliðin etkisiyle
daha da hýzlý olmuþtur. Ancak
mikrodalga kullanýldýðýnda kýzartma
öncesi ozmotik kurutmanýn akrilamid
oluþumuna etkisi geleneksel
yöntemdekine göre daha az olmuþtur.
Ayrýca ozmotik kurutma uygulandýktan
sonra mikrodalga kullanýlarak
kýzartýlan patatesler çok daha kuru
ve sert olmuþlardýr. Bu nedenle saðlýklý
ve yüksek kalitede patates kýzartmasý
elde etmek için ozmotik kurutma
uygulamadan mikrodalga ile kýzartma
iþlemi ya da geleneksel kýzartma
öncesi ozmotik kurutma
iþleminin uygulanmasý
önerilmektedir. Çalýþma
grubumuzda akrilamid
konusundaki çalýþmalarý
benimle birlikte Doç. Dr.
Gülüm Þumnu, Halil Mecit
Öztop ve Iþýl Barutçu
y a p m a k t a d ý r. Ç a l ý þ malarýmýza kaplanarak
kýzartýlan ürünlerde farklý
kaplama maddelerinin ve
mikrodalganýn akrilamid
üzerine etkisi ile devam
edilmektedir.

Nükleer Füzyon ve Endüstriyel
Uygulamalar Ýçin X-Iþýný Lazerlerin
Tasarýmý ve Yapýlmasý
Orta Doðu Teknik Üniversitesi Fizik
Bölümü'nün önemli bir projesi olarak,
2004 yýlýnda DPT tarafýndan YUUP
kapsamýnda desteklenerek hayata
geçirilen, ODTÜ, Kocaeli, Zonguldak
Karaelmas, Çanakkale 18 Mart ve
Antalya Akdeniz Üniversiteleri ve TAEK
gibi kurumlardan 20 kadar lisansüstü
öðrenci ve araþtýrmacýnýn iþbirliðinde
ve Türkiye'nin en geliþmiþ, en güçlü
lazerini yapmak için baþlatýlan; nükleer
füzyon ve endüstriyel uygulamalar için
x-ýþýný lazerlerin tasarýmý ve yapýlmasý
projesi; ODTÜ Fizik Bölümü Baþkaný
Pr o f. D r. S i n a n B i l i k m e n ' i n
koordinatörlüðünde, ODTÜ Fizik
Bölümü Lazer Laboratuvarý'nda
sürdürülmektedir.
Fizik, Elektronik ve Biyoteknolojik
konularda geniþ uygulama alaný
bulacak olan projede belli baþlý üç
aþama olduðunu belirten Prof. Dr.
Bilikmen, bu aþamalarý þu þekilde
açýkladý: "Bunlarýn birincisinde; lazer
atýmý diye de adlandýrabileceðimiz
lazer pulse'ý optik aletlerden oluþan
bir osilatör devresinden geçirilmekte
ve bu lazer pulse'ý geniþletilmekte,
buna bazen stretching de diyoruz.
Ýkinci aþamada, bu geniþletilmiþ pulse,
çeþitli yükselticilerden (amplifier)
geçirilerek amplifiye ediliyor ve
böylece daha yüksek güçler elde

etmek mümkün oluyor. Üçüncü ve son
aþamada ise, bu yükseltilmiþ kýsa pulse
kompres yapýlararak (sýkýþtýrýlarak),
yine optik yollarla, istediðimiz
tentasaniye pulse, kýsa pulse özelliðine
sahip ve terawatt gücüne sahip bir
lazer ýþýný elde etmek mümkün
olmaktadýr." Tüm bu aþamalarda
kullanýlan metodun, "Chirped Pulse
Amplification" (CPA) denilen yöntem
olduðunu ve CPA tekniði ile ultrageniþ bant katý-hal lazer
malzemelerinin kombinasyonu multi4

terawatt, femto saniye atým(pulse)
uzunluðuna sahip ve ortalama gücü
gittikçe artan lazerlerin yapýmýný
mümkün kýlmakta olduðunu belirten
Bilikmen; "Elde edilen bu lazer ile Xýþýný lazeri, termo-nükleer füzyon, ufak
boyutlu parçacýk hýzlandýrýcýsý, lineer
olmayan optik, nükleer fizik,
laboratuvar astrofiziði, elektronik ve
biyoteknolojik konularda geniþ
uygulamalarý mümkün olacak." dedi.

