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Zeolan / Nanomol Nem Alıcılar 
Zeolan / Nanomol nem alıcılar aşağıdaki özellikleri sayesinde çoklu cam sistemlerini yıllarca 
korur: 

- çok düşük gaz desorpsiyon kabiliyeti 
- çok düşük ve optimum adsorpsiyon hızı 
- ekstra düşük başlangıç nemi  
- yüksek yoğunluk, dolayısıyla hacimce yüksek nem alma kapasitesi 
- kütlesel yüksek nem alma kapasitesi (WAC) 
- çok düşük toz ve kırık partikül seviyesi 
- ideal granülasyon 

Neden Zeolan / Nanomol nem alıcılar? 

 İzolasyonlu cam üniteleri  sistemi bir arada tutan, içerisinde nem alıcı  barındıran çıtalar 
ve sistemin içine nemin girmesini azaltan polimerik bir sızdırmazlık sistemine sahiptir. 
Üretim esnasında çoklu cam sistemlerindeki nem belirlenmiş bir süre içerinde nem 
alıcılar tarafından emilir ve sonrasında çift cam sistemine giren nem bu nem alıcılarca 
adsorbe edilir. Çoklu cam sistemlerinin üretim kalitesi nemin penetrasyonunu azaltmak 
için önemlidir, ancak aynı zamanda kenar sisteminde kullanılan bileşenler ve 
kimyasallar da büyük öneme sahiptir. Çoklu camların uğradıkları sıcaklık farkları iç 
hacimlerinde basınç değişikliklerine neden olur, buna ilaveten nem alıcıların sıcaklığa 
bağlı emdikleri havayı kusmaları (desorpsiyon)  ilaveten iç basınçları etkiler ve nemin 
kenarlardan içeriye girmesine neden olur. Kullanılan ne kadar fazla nem alma 
kapasitesine sahip iseler izolasyonlu cam  ömrü o kadar fazla olacaktır. 

 Çoklu cam sistemlerinde iç kısımda yoğuşma meydana geldiğinde sistemin ömrü sona 
ermiş Kabul edilir. 

 Nem alıcılardan çoklu cam sistemlerindeki kenar çıtası ve sızdırmazlık sisteminden 
gelen uçucu maddelerin  emilmesini bekleyemeyiz. Tüm bu bileşenler herhangi bir 
uçucu madde içermemelidir. 

Zeolan / Nanomol nem alıcı kullanmanın faydaları 

 Nem alıcı malzemeler çoklu cam sistemlerindeki sadece nemden kaynaklanan 
buğulanmayı önlemek için tasarlanmıştır, iki cam panel arasındaki boşluğun nemsiz 
kalması için vardırlar. Uçucu maddeleri de  adsorbe eden nem alıcılar cam panelleri 
arasındaki gaz moleküllerini de adsorbe edecek, yüksek basınç farklılıkları yaratacak, , 
su buharı geçirgenliği artacak, çoklu cam ömrü önemli ölçüde düşecektir.  

 Piyasada birçok nem alıcı bulunmaktadır ancak yalnızca aşağıda belirtilen özelliklere 
sahip nem alıcılar sistemde uzun yıllarca nemsiz bir ortamı garanti eder. "Bir nem alıcı 
zeolit içeriyorsa iyidir" teorisi bir söylentidir. İyi bir nem alıcıdan istenenler: 

-düşük nem adsorpsiyon hızı (üretim aşamasında kapasite kaybını önler) 
-düşük gaz desorpsiyonu (basınç farklılıklarını önler) 
-ağırlıkça, yine hacimce yüksek su adsorpsiyon kapasitesi (WAC) 
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-yüksek yoğunluk (aynı hacimde yüksek nem alma kapasitesi sağlar) 

 Sadece Zeolan ve Nanomol nem alıcılar hem düşük nemli ortamlarda (%9 göreli nemli 
gibi) ve  hem de yüksek nemli ortamlarda (%50 göreli nemli gibi) daha yüksek ömür 
garanti eden nem alıcılardır.   

Neden nem alıcılar? 

Cam paneller, alüminyum, paslanmaz çelik, plastik malzemelerden yapılmış bir çıta sistemi ile 
ayrılırlar ve daha sonra butil, hotmelt, silikon, 2K-poliüretan ve 2K-polisülfit malzemeler ile 
kapatılırlar. Bu teknolojide 0.5mm- 2.00mm tane boyutu aralığında nem alıcılar kullanılır. 

 

Önemli gereksinimler 

 Çoklu cam sisteminde yoğuşma gözlemlendiğinde sistemin ömrü sona erer. Nem 
alıcılar, kullanıldığı alanın kritik sıcaklığı ile ilişkili olan özgül neme göre çok yüksek 
bir nem alma kapasitesine sahip olmalıdır. Kritik sıcaklık, yoğuşmanın ilk kez meydana 
geldiği sıcaklığı tanımlar.Farklı coğrafi bölgeler için aynı kritik sıcaklığı tanımlamak 
doğru değildir. Farklı iklim koşullarındaki çoklu cam kullanıcılarının farklı beklentileri 
vardır. Aşağıdaki tablo, farklı sıcaklıklarda havanın kısmi basıncını göstermektedir. 

 

 Çoklu cam sistemleri, Güney Akdeniz Bölgesi gibi kritik sıcaklıkların daha yüksek 
olduğu bir coğrafi bölgede kullanılıyorsa,  ömrünün sona ermesi için kritik sıcaklık 
+9°C ve ilgili göreli nem %50'dir. 

 Avrupa coğrafi alanının %90'ında kritik sıcaklıklar +3°C'dir ve ilgili göreli nem 
%32'dir, bu durum EN1279: 2002'de belirlenmiştir. 

 Yalnızca yüksek dağlar ve kuzey bölgelerinde bu değerler sıfırın altında sıcaklık 
dereceleri ve %20'nin altında göreli nem oranlarıdır. 

 %9 ilgili göreli nem ve ilgili sıcaklık -13°C  değerleri yalnızca laboratuvar koşulları için 
geçerlidir (EN1279:2018). 
Bir çoklu cam sistemi çok nadiren -13°C'nin altındaki sıcaklıklara ulaşır. 
(Not: EN1279 normu 2002 versiyonunda laboratuar koşulları olarak %32 göreli nem;  
2018 versiyonunda %9 göreli nem ve 72 saat adsorpsiyon süresini kabul eder. EN1279: 
2018 koşulları yalnızca laboratuvar koşulları için önemlidir.  Doygunluk ölçümünün 72 
saatle sınırlı kalması sadece laboratuar amaçlıdır ve teknik açıklaması yoktur) 

Kısmi Basınç /    
Pa

Yoğuşma 
Noktası / °C

Göreli Nem /    
%

1.2 19 740
0.4 19 840
0.4 34 900
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 Nem alıcılar, camın yüksek dayanıklılığını sağlayacak düşük nem seviyelerinde 
(%32'nin altında) ve yüksek nem seviyelerinde (%50'nin üzerinde) yüksek nem alma 
kapasitesi göstermelidir.Yukarıdaki şema, sadece zeolit bazlı (Zeolan) ve kalsiyum 
oksit bazlı (Nanomol) nem alıcıların en iyi adsorpsiyon değerlerine ulaşabileceğini 
göstermektedir. 

 Nem alıcıların havanın, argon, ksenon, kripton gibi gazların ve cam panelin 
bükülmesine neden olabilecek diğer uçucu maddelerin birlikte adsorpsiyonu için 
kullanılması bir risktir. 

 Nem alıcılarda toz, kırık parçacıklar, aglorasyon, statik elektrik olmamalı ve benzer 
sertlikte taneciklere sahip olmalıdır. 

 

 Zeolan and Nanomol nem alıcı kullanmanın faydaları 

 Tüm nem seviyelerinde çok yüksek nem alma kapasitesi 
 Üretim teknolojileri nedeniyle çok düşük başlangıç nemi (normlara göre izin verilen 

sınırlardan 3-4 kat daha az) 
 Zeolit bazlı düşük yoğunluklu (dinamik) nem alıcılar, 3 saat içinde hava ile temasta 

nem alma kapasitesinin yaklaşık %99'unu kaybederler Buna karşı yüksek yoğunluğa 
sahip  nem alıcılar çok daha düşük nem alma hızına sahiptir, ve üretim aşamasında 
hava ile temasta nem alma kapasitelerini kaybetmezler. 
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 Zeolitlerin adsorpsiyon hızları, bentonitler gibi doğal bağlayıcılar kullanılarak 
düşürülebilir ve bu teknoloji Zeolan üretiminde uygulanmaktadır. 

 Daha yüksek yoğunluğa sahip nem alıcılar belirli bir hacimde %50'ye kadar daha 
yüksek nem emme kapasitesine sahiptir ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çok daha 
yüksek bir çok cam ömrü sağlar. 

 
 

           

Neden NEDEX Zeolan and Nanomol ? 

 cam endüstrisinde 20 yıllık deneyim 
 çevre dostu doğal hammadde kullanımı, atık olmaması 
 düşük ve yüksek nemli ortamlarda en düşük gaz desorpsiyonuna ve en yüksek nem 

alma seviyelerine sahip gerçek statik nem alıcılar olması 
 ideal tane boyutu dağılımı 
 en düşük toz seviyeleri 
 yüksek yoğunluk 
 tüm nem alıcıların, tek çoklu cam endüstrisinin kullanımı için tasarlanmış olması 
 çoklu cam endüstrisi için en büyük nem alıcı üreticisi tarafından üretiliyor olması (> 

30.000 ton / yıl) 
 en son standartlar ve normlarla uyumlu ürünler olması 

 

LOI /(%)
Nem Alma 
Kapasitesi /  

% 

Yoğunluk 
gr/l

Hacimsel 
Nem Alma 
Kapasitesi / 

% 

Çoklu Cam 
Ömrü (*)

Nem alıcı A 1.2 19 740 13.2 1,00
Zeolan-K 0.4 19 840 15.6 1,19
Nanomol-C 0.4 34 900 30.2 2,30

(*) Standart nem alıcının cam ömrü 1 olarak alınmıştır
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Taklit ürünlere dikkat edilmesi önerisi 

 Günümüzde çift cam teknolojisinin taleplerini dikkate almayan bazı önde gelen nem 
alıcı üreticileri, dinamik uygulamalar (hızlı adsorpsiyon, hızlı doygunluk, rejenerasyon 
ve yine hızlı adsorpsiyon) için nem alıcı üretmeye devam etmekte ve bu uygun olmayan 
nem alıcıları çift cam üreticilerine sunmaktadır. Bu nem alıcılar , yüksek hızlı 
adsorpsiyona izin veren ve yoğunluğu azaltan bağlayıcılara sahip sentetik zeolitten 
yapılmıştır. Bu nem alıcılar atmosferik hava ile temas ederek tam kapasitelerini 2-3 saat 
içinde adsorbe ederler. Düşük yoğunluğa ve daha yüksek başlangıç nemine sahiptirler, 
böylece çift cam imalatından sonra mevcut nem alma kapasitesi bir NEDEX nem 
alıcısından %50-60 daha azdır. 

 Performansları endüstri gereksinimlerinin çok altındadır ve daha sonraki bir aşamada 
yüksek garanti maliyetlerine neden olabilir. Tedarikçiler, bazı zayıf yönlerini avantaj 
olarak sunarlar. 
 
Aşağıdaki kriterler önemlidir:  

 Bu satıcılar tarafından sağlanan nem alma kapasitesi verileri her zaman %10 veya daha 
düşük (% 9) nemde iyi adsorpsiyon gösterir. Bununla birlikte, bu göreli nem, -13°C'nin 
altındaki sıcaklıklarda havanın doyma nemiyle ilişkili olduğundan, bu uygulama 
gerekliliğin dışındadır. Dünyadaki çoklu camların %98'i asla bu kadar sıcaklığa 
ulaşmaz. Çoklu camda bu tür sıcaklıklarda yoğuşma önemli değildir. 

 Yoğunluk (litre başına gram cinsinden ağırlık)   800 gramdan az olmamalıdır. Düşük 
yoğunluklar, zeolitlerin kimyasal bağlayıcılarla  kullanımıyla  oluşurlar, çok hızlı 
adsorbanlardır ve hava temasından hemen sonra kullanılamazlar. Çoklu cam üretimi 
sırasında hava teması engellenemez ve önemli kapasite kayıplarına uğrarlar. 

 Bu tedarikçiler, gazların / uçucu maddelerin birlikte emilimine ilişkin verileri rapor 
etmektedir: bu büyük olasılıkla saf bir 3A zeolit değildir ve gaz / uçuculuk  meydana 
gelecek, pencere camında bütünlük kaybına neden olacaktır. 

 Kızdırma kaybı, daha kaliteli nem alıcılar olan karbonatlar içeren kurutucuların önünü 
kesmek için eski EN normunda  950°C sıcaklıkta ölçülmüştür. Bu hata  EN1279: 2018 
uygulaması ile kaldırılmıştır. 

 Bu tedarikçiler genellikle, ürünlerinin ortalama nemdeki düşük performansını yansıtan 
hızlı adsorpsiyon rapor ederler; halbuki bu durum, uzun ömürlü bir çoklu cam sistemi 
beklentisi için kaçınılması gereken bir özelliktir. 

 Düşük gaz desorpsiyonlu nem alıcıların, cam panelinin bükülmesine neden olabilecek 
havanın birlikte adsorpsiyonunu önlemek için kullanılması bir zorunluluktur. Uçucu 
maddeleri aynı anda adsorbe eden ürünler, daha yüksek basınç dalgalanmalarına neden 
olmaktadır ve cam ömrünü kısaltırlar. 

 


