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1. Proje Özeti 

Projemizde hazırladığımız özel kurutmalık ı̇le çamaşırlar hızlı ve sağlıklı şekilde 

kurutulmaktadır. Proje konusunu annemizin çeşitlı̇ şeylerı̇ kurutmak için üflediklerini fark 

ederek bulduk. Örneğin yapıştırıcının hızlı kuruması için üfleriz. Aynı zamanda saç kurutma 

makinesı̇ de saçlarımıza sıcak hava üfler. Bu fikrı̇ neden çamaşır kurutmalarda kullanmayalım 

dedik. .Öncelikle yaptığımız deneylerle sıcak ve rüzgarlı ortamlarda suyun daha kolay 

buharlaştığını ispatladı.  Projemizde kurutmalığın tellerini elektrikle ısınan tellerden yapmayı, 

üzerine ise aspiratör gibi havayı vakumlayan araç koymayı düşünüyoruz. Böylece tellerle ısınan 

hava, aspiratörle vakumlanırken hava akımı oluşacak. Böylece hem rüzgar oluşacak hem de 

deterjanlı su buharı dışarı atılacak 

2. Problem 

 Şehı̇r hayatının getirdiğı̇ en büyük problemlerden bı̇rı̇sı̇ de çamaşırlarımız kurutacak yer 

bulunamamasıdır. Özellikle kış aylarında çamaşırlar ev içinde kurutmalığa asılıyor ya da çamaşır 

kurutma makinelerinde kurutuluyor. Özellikle ev ortamında yapılan kurutmalarda deterjanlı su 

buharı sağlığa olumsuz etkı̇de bulunmakla bı̇rlı̇kte, aynı zamanda yoğun kokusu insanı rahatsız 

etmektedı̇r. Kurutma makinelerinde çamaşırlar zamanla yıpranmaktadır. Kıyafetlerin rengi bu 

yüzden solmaktadır.  

  Medipol Üniversitesi Çocuk Hastalıkları AD başkanı  Prof. Dr.  Nalan KARABAYIR 

ile deterjanların cilt sağlığı ve diğer hastalıklar üzerindeki etkisi konulunu röportajda bu konuya 

değindik.  

 Merhaba Hocam.  Bugün sizinle  sağlıklı kurutma projemizi hazırlama sebebimiz olan 

çamaşırlar üzerinde kalan deterjan kalıntılarıyla ilgili röportaj yapmak istiyoruz. 

Cildimiz ne işe yarar? 

Cildimiz bizi dış ortamdan korur. Dış ortamdaki mikropların ve zararlı maddelerin 

vücudumuza girmesini engeller.  Aynı zamanda aşırır sıcak soğuktan da koruyor. Birde  çok 

sıcak ortamlarda derimiz terleme yoluyla vücudumuzun su dengesini sağlar.  

Cilt sağlığı için neler yapmalıyız? 

Kimyasallardan uzak durmamız lazım. Aşırı kimyasal içeren şampuan krem yumuşatıcı 

gibi içeren temizlik  maddelerinden cildimizi uzak tutmamız lazım.  

Deterjanların cildimiz üzerindeki etkisi nedir? 

Deterjanlar kimyasal içeren maddeler . Cildimizin bütünlüğünü bozar. Normalde ciltten 

geçemeyen maddeler ciltten geçebilir hale gelir. Cilt kurur çatlar kızarır. Buda bizim yaşam 

kalitemizi bozar. Deterjanlar giysilerimizden de geçebilir. Bol suyla durulanmamış deterjanlar 

kalıntıları aynı şekilde cildimize zarar verir. Ciltte kaşıntı yapar.  Cildimiz mikroplara karşı 
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korunmasız hale gelir bu da enfeksiyonlara sebep olur. 

Deterjan kalıntısı ya da kokusu başka hangi rahatsızlıklara sebep olur? 

Deterjan kokusu yüzey temizleyicileri, oda kokuları hava yollarına zarar vererek astım 

ile alerji gelişimine sebep  olur ve bu hastalıkların ağırlaşmasına neden olur. 

 Sağlıklı, temizlik ve hijyen sağlamak için öneriniz nedir? 

  Özellikle pandemi döneminde hijyene dikkat etmeliyiz. Fakat mümkün olduğu kadar 

kimyasallardan ve kalıntılarından uzak durmalıyız 

 

 Resim1: Hocamızla Yaptığımız Röportaj 

Hocamızın verdiği bilgilerden hareketle deterjanların hem kalıntısı hem de kokusu 

sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri mevcut. 

 Ayrıca çamaşırları kumaş türüne göre, renk kayıplarına ve yıpranmalarına sebep olabiliyor. 

Ayrıca kimyasal içeriği yüksek deterjanlarla yıkanan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulduğunda 

çamaşırlarda biriken deterjan kalıntıları alerjilere davetiye çıkarıyor. Özellikle bebek çamaşırlarının 

havalandırılarak kurutulmasını önerildiğinden, iç çamaşırları ve nevresimler gibi ciltle doğrudan temas 

eden çamaşırların kurutulmasında kurutma makinesinin kullanılmasında klasik makineler tavsiye 

edilmiyor. 

      3.Çözüm 

 Yapılan deney ve gözlemler neticesinde elde ettiğimiz bilgilerle oluşturduğumuz 

kurutmalık daha önce yapılmamış özgün bir çalışmadır. Üretilen ürün geliştirilecek her ortamda 

kullanılabilir. Projemizde elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek için boru rezistans 

kullandık. 

Boru rezistanslar düz bir çubuk olabilir veya elektrikli ocaklar, fırınlar ve kahve 

makineleri gibi ısıtılacak alanı yaymak için bir şekle bükülebilir. Boru rezistansların kullanım 

alanları laboratuvar ekipmanlarından döküm endüstrisine veya yapı endüstrisi ekipmanlarına 

kadar değişebilir. Fakat onları ev aletleri olarak daha yaygın ve sık kullanılan eşyalarda 

görebiliriz. 
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Kullanıldığı eşyaya göre de boru rezistans çeşitleri isim alırlar. Bulaşık makinesi 

rezistansı, fırın rezistansı, çamaşır makinesi rezistansı, bulaşık makinesi rezistansı, fırın 

rezistansı, fritöz rezistansı, su ısıtıcısı rezistansı, çay-kahve makinesi rezistansları gibi ısının 

gerektiği birçok ev eşyasının gizli kahramanları olarak hayatlarımızı kolaylaştırmanın bir 

halkasıdırlar. 

 

  

 

 

 

        Resim2: Boru Rezistans 

 Ayrıca hava akımı oluşturmak ve çamaşırdaki buharın tahliyesini sağlamak amacıyla 

aspiratör kullandık. 

         4.Yöntem 

  Öncelikle olarak rüzgarlı ve sıcak  ortamda suyun buharlaşma miktarını ölçmek için deney 

yaptık. 

      Deney 1. 

           Malzemeler: 

           Aynı büyüklükte 2 bardak 

           Aynı büyüklükte tabak 

           Su 

           Elektrik motoru ve pervanesi 

           Saat 

           Termometre 

 

 

            

 

 

 

 

                                              Resim3: Rüzgarlı Ortam Deneyi 
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  Deneyimizde aynı miktar suyu bardağa koyduk. Seviyesini işaretledik Bardaklardaki suyu 

geniş tabaklara boşalttık. Termometreyle oda sıcaklığını  25 °C ölçtük. Tabaklardan birini 

pervanesiyle hava akımı oluşturan elektrik motorunun altına koyduk. Diğerine bir şey yapmadık.  

15 dk sonunda tabaktaki suyu tekrar bardaklara boşalttığımızda pervanenin altındaki suyun daha 

az olduğunu gördük. 

 Deney2.  

 Malzemeler  

  Aynı büyüklükte 2 bardak 

  Aynı büyüklükte tabak 

  Su 

 Saat 

  Termometre 

        Deneyimizde aynı miktar suyu bardağa koyduk. Seviyesini işaretledik Bardaklardaki suyu 

geniş tabaklara boşalttık. Termometreyle oda sıcaklığını  25 °C kalorifer peteğinin üstünü 50 °C 

Tabaklardan birini kalorifer peteğinin üstüne koyduk. Diğerini 25 °C oda sıcaklığında beklettik. 

15 dk sonunda tabaktaki suyu tekrar bardaklara boşalttığımızda peteğin üstündeki suyun daha   az 

olduğunu gördük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Resim4 Sıcak ortamda buharlaşma deneyi 
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  Tablo1: Rüzgarlı ve Sıcak Ortamda Buharlaşma Miktarı Deney Sonuçları 

 Deney sonucuna göre sıcak ve rüzgarlı ortamda su daha çabuk buharlaşır. Dolayısıyla 

oluşturacağımız sıcak ve rüzgarlı ortam oluşturursak çamaşırlarımız daha çabuk kurur. 

 Deney sonuçlarından hareketle kendi askılık modelimizin çizimini ve maket tasarımını yaptık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Resim 5: Proje Çizim ve Maketi 
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Resim 6: Projemizin Hazır Hali 

5.Yenilikçi İnovatif   Yönü 

 Hazırladığımız hızlı ve sağlıklı kurutmalık açık ortamda kurutmayı sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Mevcut kurutma makinelerinin çamaşırlarda kısalma, solma ve deterjan kalıntısı 

kalması gibi problemlerini ortadan kaldırdık. 

6.Uygulanılabilirlik  

 Hazırladığımız kurutmalık ile çamaşırlarımız yaklaşık 120 dk’da kurudu.  Ayrıca hem 

ortamdaki deterjanlı su buharını çekecek hem de hava akımı oluşturup kurumayı hızlandıracak 

aspiratörü kolay monte ve demonte edecek şekilde tasarladık. Kurutmalık ve aspiratör ergonomik 

her ortama sığacak şekildedir. Ürünün seri üretime geçmesi durumunda gerekli tanıtımlar 

yapıldığında yaygın şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.  
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7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme  Miktar Birim Fiyatı Toplam 

Kurutmalık 1 20TL 20TL 

Aspiratör 1 500 TL 500TL 

Rezistans ve Isı 

Kontrol Malzemeleri 

1 300TL 300TL 

TOPLAM   820TL 

      Tablo2: Tahmini Bütçe 

İŞİN TANIMI OCAK ŞU

- 

MAR

T 

Nİ

- 

MA

- 

HA

- 

TEM

- 

AĞUS

- 

Sorunun saptanması 

ve literatür taranması 
X 

       

Soruna çözüm için 

çalışmalar yapılması 

 
X 

      

Deneylerin yapılması  
X X 

     

Deney raporunun 

hazırlanması 

   

 

 

X 

 

X 

   

Proje maketinin 

yapılması 

    

 

X 

 

 

X 

 

 

 

  

Projenin çalışır hale 

getirilip sunulması 

     
X X X 

 

     Tablo 3:Zaman Planlaması 
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8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizde oluşturduğumuz ürün genel olarak her insanın ihtiyacını karşılamaktadır. 

Fakat özellikle  büyük şehirlerde yaşayan ev hanımlarının ürüne daha çok ilgi duyacağı 

düşünülmektedir. 

 

9.Riskler 

Projemizde kullandığımız, mutfak ocakları için tasarlanmış klasik aspiratörlerden 

kullandık. Projemiz seri üretiminde kullanılacak aspiratörün çekim gücüne bağlı olarak 

oluşturacağı gürültü öngörülememektedir. Ayrıca aspiratör için baca çıkışı gerekmesi, 

aspiratörün kaplayacağı yer küçük evler için problem teşkil etmektedir. Projenin seri üretim 

aşamasında, kolay monte ve de monte edilebilen daha ergonomik  model geliştirilebilir. Ayrıca 

klasik kurutma makinelerinde de olduğu gibi ürünün ısıtıcısın kullanacağı elektrik enerji 

verimliğini düşürmektedir. Bu da hem çevre açısında hem de tüketici tercihi açısından problem 

oluşturabilir. Projenin ilerleyen aşamalarında yapılacak Ar Ge çalışmaları ile sistemin daha 

verimli çalışması sağlanabilir. 
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