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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Jeoloji Mühendisliği]
	yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Seminer Salonu
	Text1: Mehmet Can SARIKAP
	Text12: JEOLOJİK (MİNERALOJİK) KATALİZÖRLER YARDIMIYLA PLASTİK VE ORGANİK ATIKLARDAN MOTORLU ARAÇLARDA VE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILABİLİR YAKIT ÜRETME
	Text20: Bu çalışmada polietilen tereftalat, polivinil klorür ve organik atıklarla birlikte kil, zeolit ve MCS23 kodlu malzemeler kapalı bir ortamda 300 -400 oC sıcaklık aralığında ısıtılmış ve yeniden yoğuşturulmuştur. Bu çalışmada farklı tiplerde ve ağırlıklarda plastik ve organik malzemeler ile birlikte farklı oranlarda katalizörler kullanılarak 20 adet deney yapılmıştır. Elde edilen sıvı ürünlerin analizi ISO standartlarına uygun olarak KTÜ-YUAM'da yaptırılmıştır. Deneylerde, en yüksek sıvı yakıt verimi Deney 9'da gözlenmiştir (%93,33). Analizlerde en iyi yoğunluk değeri Deney 12'de gözlemlenmiştir (797,8 kg/m3). Analizlerde en iyi viskozite değeri Deney 2'de gözlemlenmiştir (2,794 mm2/s). Analizlerde bütün örneklerde parlama noktası değerleri 40 oC'nin altında belirlenmiştir. Analizlerde en iyi akma noktası değeri Deney 2'de gözlemlenmiştir (-6oC). Tüm örnekler karşılaştırıldığında kül içerik değerlerinin standart değer aralığında olduğu bulunmuştur (0-0,01 %(m/m)). Tüm örnekler karşılaştırıldığında yanma ısısı değerlerinin standart değer aralığında olduğu bulunmuştur (35.000> J/g). Çalışmada MCS23 ve klinoptilolit katkı maddelerinin bir arada kullanılmasının, daha yüksek verimde ürünler elde edilmesine ve yakıt özellikleri açısından daha iyi değerler elde edilmesine doğrudan katkısı olduğu gözlemlenmiştir. 
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